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RESUMO 

 

A molecularização jurisdicional tornou-se realidade no direito brasileiro. Determinadas 

técnicas são apresentadas em prol das melhores soluções para os chamados casos 

repetitivos. Consolidou-se, por meio do Código de Processo Civil vigente, um sistema 

de precedentes formalmente vinculantes, cuja base está, primordialmente, sobre os 

artigos 926 e 927. Buscam-se a identificação e a sistematização desses precedentes, ora 

denominados como qualificados. Há um microssistema de formação de precedentes, 

que deve ser complementado de modo a se compreender e aplicar as técnicas de 

overruling. Três questões centrais são enfrentadas: a identificação dos precedentes 

qualificados, como parte desse sistema; a integração dos enunciados de súmulas não 

constitucionalmente vinculantes ao sistema; a complementação desse sistema, incluindo 

a superação de precedentes (overruling). Para tanto, apresentam-se teorias do Direito e 

a correspondente relação com a tutela jurisdicional, bem como a própria uniformização 

jurisprudencial, valendo-se, principalmente, dos fundamentos de Kelsen, Kant e 

Dworkin. Demonstra-se que o procedimento concentrado de formação de precedentes 

não surgiu (exclusivamente) com o Código de Processo Civil vigente. Houve um claro 

movimento reformista em prol do fortalecimento da uniformização jurisprudencial. 

Demonstra-se o sistema constituído pelos precedentes em questão, citados, por 

exemplo, pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Apresentam-se as 

características desse sistema de precedentes: a) é vinculante, consoante três requisitos 

propostos; b) tem como efeito obstar a desnecessária litigiosidade; c) apresenta a 

ampliação do contraditório participativo; d) tem competência diferenciada; e) 

possibilidade de modulação dos efeitos da superação; f) necessidade de ampla 

divulgação e publicidade dos precedentes. Faz-se a distinção necessária entre 

precedente, enunciado de súmula e jurisprudência. As decisões que constituem os 

precedentes tornam-se vinculantes, principalmente por meio de procedimentos 

concentrados de formação de rationes decidendi, enumeradas no estatuto. Propõe-se 

uma reconstrução do que se vem defendendo a respeito do microssistema de formação 

dos precedentes. Não se pode admitir que haja um sistema pela metade. Antes de se 

tratar das técnicas de overruling, demonstra-se como devem ser integradas ao sistema 

de precedentes qualificados. Propõe-se que os enunciados de súmula façam parte desse 

sistema vinculante. Evidencia-se a interpretação a ser dada aos acórdãos dos colegiados 



 

 

 

 

 

dos Tribunais, também como parte do aludido sistema. Trata-se das formas de 

superação (overruling) dos precedentes, retomando-se, antes, as questões de coerência e 

integridade jurisprudencial. Para um país cuja fonte primordial de direito é a Lei (civil 

law), é essencial estabelecer um procedimento-modelo voltado à superação. Propõe-se, 

então, essa sequência de atos, desde a legitimidade para a instauração até o órgão 

jurisdicional competente à superação do precedente. São estabelecidas seis razões 

possíveis para se deixar de aplicar o precedente vinculante, o que poderá ser feito pelo 

próprio magistrado, no caso concreto, ou pelo colegiado do tribunal (por meio do 

procedimento que se denominou Proposta de Rediscussão de Precedentes Qualificados), 

dependendo do fundamento utilizado para a superação. Já em finalização, faz-se a 

interpretação sistêmica quanto aos artigos 332, 311, II, e 932, IV e V, tendo como 

referência o artigo 927, todos do CPC, bem como são apresentadas as soluções ao 

obstáculo causado pelos artigos 1.030, I, e 1.042, ambos do mesmo estatuto. 
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ABSTRACT 

 

Jurisdictional molecularization became reality in Brazilian law. Some techniques are 

presented in favour of the best solutions for so-called recurring cases. Through the 

active Civil Procedure Code, a system of formally binding precedents has been 

consolidated, based mainly on articles 926 and 927. The purpose is to identify and 

systematize these precedents, sometimes called as qualified. There is a microsystem of 

formation of precedents, which must be complemented in order to understand and apply 

the overrruling techniques. Three central issues are faced: the identification of qualified 

precedents as part of this system; the integration of summary statements not 

constitutionally binding to the system; the complementation of this system, including 

overruling. For this purpose, theories of law and the corresponding relation to judicial 

protection are presented, as well as the jurisprudential standardization itself, based 

primarily on Kelsen, Kant and Dworkin. It is demonstrated that the concentrated 

procedure of formation of precedents did not arise (uniquely) with the actual Civil 

Procedure Code. There was a marked reform movement on behalf of strengthening the 

case-law standardization. It illustrates the system constituted by the precedents in 

question, mentioned, for instance, by the internal by-laws of the Superior Court of 

Justice. The featurs of this precedent system are set out below: (a) it is binding, 

according to three proposed requirements; b) it has the effect of preventing unnecessary 

litigation; c) it presents the enlargement amplification of the inclusive contradictory; d) 

it has differentiated competence; e) it envolves the modulating possibility of the 

overcoming effects; f) it envolves broad dissemination and publicity of precedents. 

There is a necessary distinction between precedent, enunciation of summary statement 

and jurisprudence. Decisions that make up the precedents become binding, basically 

through concentrated training procedures of rationes decidendi, listed in the Code. It 

aims to a reconstruction of what has been defended regarding the microsystem of 

formation of precedents. This is not acceptable the existence of a system in half. Before 

dealing with overruling techniques, it is shown how they should be integrated into the 

system of qualified precedents. It is proposed that summary statements integrate this 

binding system. The interpretation to be given to the judgments of the collegiate bodies 

of the Courts is also evidenced, also as part of the mentioned system. These are the 

ways of overruling the precedents, and the issues of consistency and jurisprudence are 



 

 

 

 

 

taken up again. For a country in which primary source of law is the law (civil law), it is 

necessary to establish a model procedure for overcoming. Therefore, it is proposed this 

sequence of acts, from the legitimacy to the indictment until the competent Court to 

overcome the precedent. There are six possible reasons for ceasing to apply the binding 

precedent, which may be done by the magistrate himself, in this case, or by the Court 

board (through the procedure named “Qualified Precedent Rediscussion Proposal”), 

depending on the basis for overcoming. Finally, there is a systemic interpretation of 

articles 332, 311, II, and 932, IV and V, with reference to article 927, all of the Civil 

Procedure Code, and the solutions to the obstacle caused by articles 1.030, I, and 1,042, 

both of the same statute, are shown. 
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INTRODUÇÃO 

 

A molecularização jurisdicional, especialmente nas chamadas lides de massa, tornou-

se uma realidade no Direito brasileiro. É entendida como a coletivização de lides a respeito da 

mesma questão jurídica, em julgamentos concentrados ou definições de teses a partir de 

julgamentos sequenciais, com simples repetição nos demais processos, inclusive os futuros. 

Nos últimos anos, determinadas técnicas são apresentadas em prol das melhores 

soluções para os chamados casos repetitivos, por meio de diversos instrumentos, como, por 

exemplo, a sentença liminar de improcedência, a súmula impeditiva de recursos, o incentivo 

aos julgamentos monocráticos nos Tribunais, a reunião de recursos repetitivos e, mais 

recentemente, já no Código de Processo Civil, o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas (IRDR) e o Incidente de Assunção de Competência (IAC). O IAC é valorizado na 

Lei nº 13.105/2015, após a revogação do incidente de uniformização de jurisprudência trazido 

pelo Código de Processo Civil de 1973. 

Nesse contexto, verificam-se dispositivos que marcaram a ordem jurídica processual 

brasileira — como os artigos 285-A (improcedência liminar), 518 (súmula obstativa de 

recursos, já em primeira instância) e 557 (julgamentos monocráticos, em favor de eventual 

“jurisprudência dominante”), todos do Código de 1973 — e evoluíram, dando ensejo a artigos 

como o 332 e o 932, ambos do Estatuto Processual de 2015, como parte da criação de um 

sistema de precedentes formalmente vinculantes, cuja base reside, primordialmente, nos 

artigos 926 e 927 deste (atual) Código de Processo Civil. Em obediência ao aludido artigo 

926, a jurisprudência deve ser estável, íntegra e coerente, razão pela qual o próprio Código 

apresenta à coletividade os instrumentos cujas decisões qualificadas devem servir de 

referência aos órgãos jurisdicionais, em prol de maior previsibilidade, isonomia, confiança e 

segurança jurídica no julgamento de matérias semelhantes (ou até mesmo idênticas), com 

caráter vinculante.  

Dessa forma, a pesquisa volta-se, na primeira fase, à identificação e à sistematização 

desses precedentes, ora denominados como qualificados, especificamente aqueles previstos 

nos incisos III a V do artigo 927, CPC, para que, em seguida, seja possível integrar a esse 

conjunto normativo as técnicas de superação (overruling). Busca-se enfatizar a existência de 

um sistema de precedentes vinculantes abrangendo outro menor, usualmente denominado 

“microssistema de formação de precedentes”, o qual, contudo, há de ser complementado. Diz-

se “complementado” com vistas à compreensão, por meio de elementos claros e objetivos, dos 

meios pelos quais se exercem as técnicas de overruling, exatamente para que, adequada e 
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cuidadosamente, seja possível dispor-se dos mecanismos adequados não apenas à construção, 

mas também à reconstrução das rationes decidendi em questão, sempre que necessário. Nesse 

contexto, atinge-se um conjunto normativo harmônico e completo, o que, todavia, atualmente 

não existe. 

A importância da superação de precedentes é incontestável. Na Suprema Corte norte-

americana, por exemplo, ocorreram, até 2004, em 133 (cento e trinta e três) casos, 208 

(duzentos e oito) precedentes superados, conforme se aponta nesta pesquisa. 

Há três questões centrais que devem ser enfrentadas.  

A primeira, quanto à própria identificação dos precedentes qualificados em questão e 

à sua apresentação como parte de um sistema de formação concentrada de teses vinculantes. 

É necessário demonstrar qual seria a distinção entre um precedente e um precedente 

qualificado (e a relação correspondente com a vinculação), bem como delimitar, 

adequadamente, o sistema do qual esse precedente qualificado faz parte. Veja-se, por 

exemplo, a relevância de se esclarecer a interpretação adequada a ser conferida ao artigo 927, 

V, CPC/15, o qual, de forma excessivamente genérica, limita-se a fazer referência às 

orientações do Plenário ou do Órgão Especial dos tribunais.  

Uma segunda questão refere-se à integração dos enunciados de súmulas não 

constitucionalmente vinculantes (artigo 927, IV, CPC) ao microssistema em questão, 

demonstrando-se os fundamentos pelos quais, mediante a essencial interpretação sistêmica, a 

vinculação presente nos incidentes trazidos no inciso III do mesmo artigo pode, de certo 

modo, estender-se a eles (enunciados) ou, mais especificamente, obter esse efeito vinculativo 

das rationes decidendi que lhe deram causa. Diante da necessidade de se estabelecer um 

sistema coerente, especialmente em relação à vinculação em foco, apresenta-se uma proposta 

de requisitos gerais (ou universais) à eficácia vinculante, aplicáveis, portanto, aos precedentes 

objeto do estudo. 

A terceira questão refere-se à necessidade de completar o chamado “microssistema de 

formação de precedentes”, para que se torne, verdadeiramente, um microssistema de 

formação e superação de precedentes. Seria insuficiente, portanto, apresentar fundamentos ao 

overruling, e técnicas a ele direcionadas, mediante simples e direta importação do common 

law ao direito brasileiro, não pertencente a essa família. É essencial aprofundar-se nessa 

organização normativa — segundo a qual a ordem jurídico-processual brasileira, nos últimos 

vinte anos, vem construindo um sistema de referências jurisprudenciais vinculantes — e, nela, 

integrar as técnicas de superação, evidenciando como poderiam ser, por aqui, aplicadas, nesse 

contexto sistêmico.  
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As duas questões iniciais apresentadas (e os pontos correspondentes) encontram-se no 

terceiro capítulo desta tese. Inicia-se a abordagem da terceira questão, acima identificada, já 

no terceiro capítulo, na medida em que o procedimento concentrado de formação é, em parte, 

aproveitado também para superação. É certo, contudo, que as técnicas de overruling, ainda 

que integradas ao sistema, apresentam peculiaridades, as quais são analisadas no quarto 

capítulo.  

A matéria que, em síntese, foi descrita deve ser construída com base em fundamentos 

sólidos, sendo certo que, nesta pesquisa, está-se qualificando precedente como verdadeira 

fonte de direito, com a atribuição vinculante já acima adiantada.  

Nesse contexto, em primeiro lugar, é importante apresentar, ainda que de forma 

limitada, as teorias do Direito e a relação correspondente com a tutela jurisdicional e com a 

própria uniformização jurisprudencial. Dessa forma, evidencia-se, no primeiro capítulo, a 

relação em questão, principalmente por meio dos fundamentos de Kelsen e Kant. Não 

obstante, também se estabelece, nesta pesquisa, correlação entre o sistema de precedentes em 

estudo e as lições de Ronald Dworkin, especialmente quanto à coerência e à integridade, 

denominações também trazidas, não por acaso, no artigo 926 do CPC. Suas construções, 

portanto, a partir do “juiz Hércules” e da teia inconsútil, podem ser úteis à pesquisa, na 

medida em que o sistema há de ser, de fato, coeso e seguro. E, sob tal orientação, apresentam-

se as propostas trazidas nos terceiro e quarto capítulos.  

Entende-se, igualmente, fundamental demonstrar que o procedimento concentrado de 

formação de precedentes consolidados, em definitivo, em 2015 não surgiu (exclusivamente) 

com o Código de Processo Civil vigente. Houve um claro movimento reformista em prol do 

fortalecimento da uniformização jurisprudencial, até se chegar ao artigo 926 do atual Código. 

Exatamente o que foi apresentado no segundo capítulo. Demonstra-se, portanto, o caminho 

percorrido nos últimos vinte anos, desde a regulamentação do controle concentrado de 

constitucionalidade, no final dos anos 1990, até a edição da Lei nº 11.672/08, que trata dos 

recursos repetitivos. Nesse capítulo, traça-se a devida relação entre a uniformização de 

jurisprudência trazida pela Lei nº 10.259/01 e a instituição de julgamentos por acórdãos 

paradigmas, como ocorre, já de forma bastante organizada, desde a entrada em vigor do 

Código de 2015, contribuindo-se para a melhor gestão dos processos, por parte dos tribunais, 

com evidente repercussão benéfica à tempestividade e à efetividade da tutela jurisdicional. 

Portanto, em prol dessa gestão adequada e de um serviço jurisdicional revestido de 

isonomia e segurança jurídica, como parâmetros essenciais ao justo e devido processo, foi 

consolidado o sistema constituído por precedentes formalmente vinculantes, citados, por 
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exemplo, pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, em seu artigo 121-A, como 

precedentes qualificados. Trata-se, como é notório, justamente do Tribunal a que compete a 

interpretação das leis federais, cujo Regimento, portanto, soa de extrema importância para, de 

início, provocar, no mínimo, reflexão a respeito da existência ou não do sistema em questão. 

Assim, após a necessária relação das teorias do Direito com a tutela jurisdicional 

prestada sob a égide desses importantes sistemas de precedentes, no terceiro capítulo 

abordam-se esses sistemas, propondo-se a reconstrução, dentro de certos limites, do que 

comumente vem-se defendendo a respeito do microssistema de formação dos precedentes.  

Não se pode admitir um sistema pela metade. Existem excelentes previsões normativas em 

relação à constituição do precedente formalmente vinculante, por meio das quais, a propósito, 

buscou-se criar, em solo brasileiro, um sistema equivalente ao stare decisis da common law, o 

qual será oportunamente abordado, ou seja, uma proposta de referências jurisprudenciais 

verdadeiramente vinculantes, e não (apenas) persuasivas.  Mas, quanto à sua reconstituição, 

não. Verificando-se os incidentes de resolução de demandas repetitivas, assunção de 

competência e recursos repetitivos, observam-se as claras determinações de efeito vinculante, 

instauração do procedimento concentrado e julgamento do incidente. Porém, praticamente 

nada se diz quanto aos meios de se exercer a superação dessa ratio decidendi vinculante. 

O sistema, portanto, está incompleto e, antes de se abordarem, propriamente, as 

técnicas de overruling, é essencial integralizá-lo, como também se faz relevante identificar, 

precisamente, quais são (e qual eficácia vinculante apresentam) os precedentes qualificados 

que dele possam fazer parte. Há, por exemplo, amplo debate a respeito da melhor 

interpretação da expressão “observarão”, presente no artigo 927. Naturalmente, tudo isso será 

visto antes de se tratar de overruling e das técnicas de superação em geral — especificamente, 

a última parte da pesquisa, constante no quarto capítulo. 

Explica-se, então, esse quarto capítulo. Nele, a investigação avança, precisamente, 

para as formas de revisão ou superação (overruling) dos precedentes em questão.  

Abre-se esse capítulo com a retomada das questões de coerência e integridade 

jurisprudencial, como elementos que também podem ser empregados como fundamentos à 

própria existência dos sistemas aprofundados e da necessidade à digna superação dos 

precedentes. É certo que o comando do artigo 926 do CPC a engloba, exigindo os respectivos 

meios adequados, de modo que não se permita a permanência indevida de precedentes 

obsoletos, sob pena, exatamente, de se dar azo a incongruências e incoerências contrárias à 

vontade do legislador de 2015. O aprofundamento nos conceitos em questão, portanto, faz-se 
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relevante, como instrumento de melhor sustentação aos demais itens do próprio capítulo 

quarto.   

Avançando-se no quarto capítulo, é chegado o momento de se elaborar um conjunto de 

propostas necessárias à construção da outra parte do sistema e do microssistema de formação 

e superação de precedentes. 

É necessário, em primeiro lugar, definir a própria técnica, com especial ênfase ao 

sinaling e ao antecipatory overruling. Nesse momento, apresentam-se os fundamentos 

necessários a serem esclarecidos quando o juiz, em um caso concreto, poderá valer-se (e em 

que termos pode fazê-lo) das técnicas em questão. Sua definição de forma adequada é 

realmente essencial, tendo em vista que, na hipótese de utilização inapropriada, abre-se 

caminho para, com demasiada liberdade, afastar-se do precedente e colocar em risco os 

benefícios da existência dos sistemas em questão. Com toda a certeza, o legislador não criaria 

uma forte vinculação do precedente para permitir que, facilmente, os magistrados, no caso 

concreto, deixassem de aplicá-lo, ao simples argumento de erro, ou outro qualquer, sem a 

solidez necessária a sustentar, de forma adequada, o descumprimento ao disposto 

especialmente nos artigos 926 e 927 do CPC.   

Em seguida, apresentam-se as situações em que é possível exercer a superação e por 

quais instrumentos. Quanto aos fundamentos que autorizariam a não aplicação de 

determinado precedente qualificado, são apresentadas seis hipóteses, algumas delas, tal como 

especificado no capítulo quarto, em que o próprio juiz, no caso concreto, poderá afastá-lo, e 

outras que dependerão de procedimento concentrado equivalente ao da formação (originária) 

do precedente. Portanto, dependendo do fundamento para a não aplicação do precedente, já se 

observa a necessidade de instaurar, por exemplo, determinado incidente concentrado de 

revisão da tese, a que se denomina, na pesquisa, Proposta de Rediscussão de Precedente 

Qualificado, como procedimento concentrado próprio à (eventual) superação da ratio 

decidendi vinculante. 

Esse procedimento concentrado, quando necessário, faz-se essencial à proteção da 

segurança jurídica, à confiança e à isonomia, como ressaltado no artigo 927 do CPC, em seu 

parágrafo quarto. Tem-se, assim, o propósito de evitar que, de forma desmedida, possam ser 

confrontados precedentes devidamente construídos, sob a fortaleza de um legítimo 

procedimento (concentrado) em que houve, por exemplo, a ampliação do contraditório 

participativo, mediante a participação de amicus curiae e do Ministério Público, ou até 

mesmo de outros terceiros interessados, designação de audiências públicas, tudo como uma 

forma de se criar a maior representatividade adequada possível.  
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Quanto a esse procedimento concentrado, instaurado, portanto, a partir da aceitação de 

se prosseguir com a Proposta de Rediscussão de Precedente Qualificado, recomendam-se, por 

exemplo, a definição da legitimidade (para provocá-lo), a eventual possibilidade de suspensão 

de múltiplos processos com a mesma questão (repetitiva, objeto do precedente a ser, 

eventualmente, superado), sua duração, bem como a reprodução, nele, dos mesmos 

mecanismos de ampliação do contraditório presentes na formação originária do precedente. 

Prossegue-se, ademais, apresentando-se as críticas e propostas necessárias quanto à possível 

modulação dos efeitos da superação que possa vir a ocorrer e, ainda, quanto à repercussão 

desse procedimento concentrado e à desistência de ação que verse sobre matéria alusiva ao 

precedente. 

Todas essas questões carecem de propostas adequadas de definição e sistematização, 

de modo que os sujeitos processuais saibam, previamente, como agir, qual procedimento 

adotar e quais atos processuais praticar, quando se fizer necessário superar determinado 

precedente vinculante incidente no processo em que estejam atuando. Essa foi justamente a 

resposta que se buscou ao longo da presente tese. Basta olhar, por exemplo, o artigo 986 do 

CPC para se perceber que não houve tratamento adequado nem mesmo da legitimidade para a 

instauração desse procedimento concentrado. Isso também ocorreu em relação aos outros 

pontos acima suscitados, sobre os quais, a propósito, há total ausência de normatização. 

Demonstra-se, assim e desde logo, o ineditismo das propostas trazidas, referentes, em 

especial, à construção de determinado procedimento-modelo (com vistas à superação dos 

precedentes qualificados, acompanhada da consequente repercussão no sistema jurídico-

processual brasileiro) não trazido pelo legislador de 2015, não obstante sua essencialidade ao 

sistema de precedentes considerado em sua totalidade. Nesta pesquisa, também são 

inovadores alguns elementos apresentados a respeito do overruling, cujas técnicas, embora 

construídas em um modelo de common law, diante do consolidado cenário trazido pelo 

Código de Processo Civil vigente, têm sua aplicação ao sistema brasileiro, razão que justifica 

as propostas apresentadas no capítulo quarto.  

O que se pode dizer, desde logo, é que a necessidade de haver padrões decisórios a 

serem respeitados é indiscutível. Por outro lado, contudo, aqui há notável preocupação no 

sentido de se evitar a existência de um sistema praticamente inviolável, quanto à necessidade 

de se reverem precedentes obsoletos.  

Por fim, será preciso responder a determinadas questões a respeito das repercussões 

dos sistemas de precedentes qualificados, em relação a instrumentos e mecanismos 

processuais incidentais, de controle e respeito à sua aplicação, especificamente aqueles 



18 

 

  

presentes nos artigos 311, 332, 932, 1.030 e 1.042, todos do CPC. Quanto a isso, é preciso 

esclarecer, em primeiro lugar, como deve ser feita uma interpretação harmônica (e sistêmica) 

desses dispositivos em relação ao artigo 927 do CPC, levando-se em conta que não há uma 

uniformidade absoluta em relação aos precedentes mencionados neste e naqueles.  

Outra questão (agora derradeira) a esse respeito também se faz essencial. Apresentam-

se algumas propostas com vistas à solução dos entraves que os jurisdicionados que necessitem 

do overruling enfrentarão, tendo em vista que, nesse caso, serão atingidos por determinado 

precedente vinculante, o qual, porém, merece ser superado. Essencialmente no contexto da 

aplicação de artigos como o 332 e o 1.030, I, ambos do Código de 2015, não se pode admitir 

uma interpretação literal; caso contrário, garantias como acesso à justiça, contraditório e 

ampla defesa estarão seriamente atingidas. 

Desde logo, evidencia-se o dever de se considerar a tutela jurisdicional adequada 

como aquela correspondente à reclamada pelo direito subjetivo, a que se chega, justamente, 

conjugando todas as atividades exercidas pelo Estado (por meio de seus poderes 

constitucionais). Portanto, não apenas a literalidade da norma está à sua frente, como também, 

em especial, a atividade jurisdicional, que lhe deve dar uma interpretação segundo os anseios 

da coletividade em geral, obtidos segundo os limites constitucionais a ela direcionados. 

Diga-se, por fim, que, no desenvolvimento desta tese, vale-se da necessária 

sustentação doutrinária no plano interno, com apoio ainda no direito comparado. Também se 

apresentam importantes julgados e relevantes sustentações normativas, valendo-se, em 

detalhes, dos parâmetros de que o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça se 

valeu, sempre com o pronto objetivo de melhor fundamentar as propostas elaboradas.  
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1. RELAÇÃO ENTRE TUTELA JURISDICIONAL E TEORIAS DO DIREITO: DO 

POSITIVISMO CLÁSSICO À RELEVÂNCIA DA UNIFORMIZAÇÃO 

JURISPRUDENCIAL 

 

1.1 Relação entre tutela jurisdicional e teorias do Direito 

 

A Teoria do Direito muito se transformou nos últimos séculos. Chegou-se ao 

positivismo (com diversas vertentes) especialmente a partir da insatisfação com a 

subjetividade e a falta de fundamentação, ou até mesmo a devida sistematização das 

características do direito natural dogmático, a ponto de autores importantes considerarem o 

positivismo clássico a única forma digna de aceitação, como se lê em Bobbio.1 Essa passagem 

(da concepção jusnaturalista à positivista) refere-se, em elevado grau, à dissolução da 

sociedade medieval e à consequente formação do chamado Estado Moderno, partindo de suas 

respectivas teorias. 

Superaram-se as ideias tradicionais do jusnaturalismo, de modo que, entre o final do 

século XVIII e o início do século XIX, a partir do movimento pela codificação do direito e 

com o desenvolvimento do Estado Moderno, o positivismo jurídico aparece como seu maior 

opositor, com a ideia da norma como a única fonte legitimadora do direito. Kant, em especial, 

desempenhou papel fundamental na aludida passagem, pois, no âmbito da filosofia do direito, 

procurou encontrar fundamentos do Direito e do Estado a partir dos chamados conceitos a 

priori — princípios de uma razão jurídico-prática pura, não empírica, que busca justificar 

racionalmente os limites ao exercício da vontade soberana. Aqui, é relevante sintetizar alguns 

fundamentos mais conhecidos das teorias kantianas, cujas ideias em muito podem contribuir, 

sem dúvida, para um estado democrático de direito mais apropriado, a partir da concepção do 

autor, de uma necessária complementariedade entre moral e direito e, consequentemente, uma 

tutela jurisdicional mais qualificada. 

Fala-se, assim, da necessidade de se encontrar fundamentação para uma metafísica dos 

costumes, relacionada à sustentação de que, para além dos diferentes códigos culturais de 

moralidade e dos sistemas jurídicos positivados, é possível que a inteligência humana possa 

apreender o universal. Kant — com os principais aspectos a respeito dos fundamentos para a 

construção de sua metafísica dos costumes, dos princípios a priori, do chamado imperativo 

categórico, passando pela conjugação da moral com o Direito (sem, contudo, confundi-los em 

                                                 
1 “Não existe outro direito senão o positivo”: BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do 

direito. São Paulo: Ícone, 1995, p. 15. 
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um único instituto) — inspirou Kelsen e a conhecida Teoria Pura do Direito, cuja tese 

positivista tem natureza normativista, com a exaltação do significado da norma em si, como 

se fosse o eixo em torno do qual gira sua concepção geral sobre o Direito. 

Por outro lado, com o avançar do século XIX, até mesmo como consequência de haver 

ocorrido (já no final) um inequívoco enfraquecimento da Escola da Exegese/Escola 

Positivista, em paralelo ao envelhecimento e à insuficiência de seu sistema de codificação, a 

função jurisdicional ganhou relevância ainda maior nas atividades do Estado como um todo, 

principalmente em virtude da nova realidade complexa e mutável, fruto do desenvolvimento 

industrial, entregando-se em mãos do chamado Estado-Juiz poderes (e até mesmo 

competências) até então inéditos. 

Desse modo, a fundamentação do Direito, evidentemente necessária à atividade 

jurisdicional, vem passando por várias crises de sustentação, de cujo histórico, em parte, aqui 

se trata. Parece essencial retornar às ideias kantianas. De igual modo, outros fundamentos 

relevantes corroboram para um Estado de direito mais apropriado, como, por exemplo, os 

empregados por Dworkin. É essencial valer-se das teorias apropriadas, sob pena de se 

fortalecer um Estado sujeito a práticas ditatoriais, inclusive por parte do próprio Judiciário, 

quando, inadvertidamente, produz decisões catastróficas, decorrentes da ausência de uma 

fundamentação adequada. E, sem dúvida, como Dworkin defendia com frequência, o Direito 

não pode ser simplesmente o que os juízes dizem que é. 

A escolha e a aplicação adequada da(s) Teoria(s) do Direito que melhor atendam a um 

estado democrático de direito consistem, portanto, na prática essencial que se vem buscando, 

principalmente nos últimos tempos, para o que parte das ideias ora defendidas muito pode 

contribuir. Indiscutivelmente, o Estado, por meio de seus poderes legitimamente constituídos, 

principalmente o Judiciário, deve dispensar o devido tratamento aos anseios e às disputas da 

coletividade, o que inclui construir (e superar, quando se mostrar necessário) adequadamente 

os precedentes jurisdicionais que se tornaram tão fundamentais ao estado democrático de 

direito (brasileiro). Isso pode significar, pelo que mais interessa à presente pesquisa, segundo 

Dworkin, um sistema integro e coerente, mediante a exigência de se considerar a equidade, 

ou, por outro lado (ou até mesmo em conjunto), mediante os critérios da razão pura kantiana. 

Nesta pesquisa, a questão volta-se à construção mais legítima possível (e melhor) das 

decisões jurisdicionais que servirão de referência a outras, e (ainda) a não permissão de que, 

uma vez construída, torne-se absolutamente engessada (a referência), totalmente alienada a 

novas realidades, com as quais, no futuro, esse mesmo Poder Judiciário terá de lidar. Também 

se defende aqui que disso depende uma tutela jurisdicional adequada, apta à satisfação das 
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posições jurídicas de vantagem apresentadas ao Poder Judiciário. A propósito, a importância 

de se estudar o processo à luz das tutelas é tão evidente quanto de se conhecer a finalidade de 

um instrumento. O fim do processo deve ser detectado segundo as necessidades do direito 

material. Ou melhor, nos resultados materiais que o processo deve gerar para atender a essas 

necessidades. Esses resultados são exatamente as tutelas que deverão ser prestadas pelo 

processo. Resumindo: não há como deixar de pensar nas tutelas quando se deseja analisar se o 

processo, como técnica, está atendendo à sua missão constitucional de tutelar os direitos.2 

Assim como a ordem jurídica houve por bem adequar-se às demandas decorrentes dos 

conflitos envolvendo os direitos coletivos (lato sensu), também há de se adequar e preparar-se 

para um devido e íntegro sistema de precedentes — objeto desta tese. No que se refere à tutela 

coletiva, por exemplo, testemunhou-se uma notável transformação da legislação, 

revolucionando-se os conceitos de legitimidade ad causam e de coisa julgada material, sendo 

certo, inclusive, que essa reestruturação “não possui relação apenas com a necessidade de 

proteção dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, mas também com a 

necessidade de participação dos cidadãos na reivindicação desses direitos”, conferindo-lhes 

(aos cidadãos) “a possibilidade de participação na vida social — por meio de canais legítimos 

—, para que os direitos sejam realmente respeitados pelo Poder Público e pelos particulares”.3 

  

1.2 Teorias do Direito e positivismo jurídico 

 

1.2.1 A contribuição de Immanuel Kant 

 

A contribuição de Immanuel Kant,4 com seu espírito altamente questionador, é 

essencial ao objeto do presente estudo, por sua relevância à própria ciência do Direito, ainda 

que os estudos do autor tenham se desdobrado em campos tão distintos. O fato é que o 

                                                 
2 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010, p. 114. 
3 Ibid., p. 76. 
4 Nascido em 1724, Immanuel Kant arquitetou uma teoria do conhecimento bastante própria, baseada em um 

“conjunto de elementos constitutivos de qualquer forma de pensamento”, denominados por ele de “a priori”, ou 

seja, aquilo que é determinado a partir de conceitos puros, que independem da própria experiência. Os elementos 

“a priori” o são por seu caráter de necessidade rigorosa e de validade universal. As três críticas da razão escritas 

por Kant são: “Crítica da razão pura” (1781), “Crítica da razão prática” (1788) e “Crítica da faculdade de julgar” 

(1790). A primeira reflete acerca dos limites do conhecimento humano, fundamentando, como na ordem do 

conhecimento, as leis “a priori” da razão, que se impõem ao conhecimento. A segunda estabelece que, na ordem 

da ação humana, a razão pura prática, ao dirigir de modo incondicional e formal a ação humana, determina o 

imperativo categórico do dever de modo apodítico. A terceira, por fim, estabelece como os princípios puros “a 

priori” regem o que podemos chamar de comunicação intersubjetiva (EISLER, Rudolf apud BARRETO, op. cit., 

p. 43). 
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transcendentalismo que impulsionava Kant talvez tenha o mesmo ímpeto de preocupação que 

deveria assolar os magistrados de hoje, cujas decisões são fundamentadas, com bastante 

frequência, de forma inadequada (por vezes, em claro e indesejado solipsismo),5 justamente 

ao contrário do que deveria ocorrer. É certo que os estudos e a preocupação intensos de Kant 

deveriam servir de exemplo à atividade jurisdicional, que não pode (ou não deveria poder) 

contentar-se com teses rasas, inteiramente superficiais, limitando-se à pura e simples 

aplicação do direito positivo (sem a devida apuração da questão) ou, por outro lado, 

articulando invencionices destituídas de qualquer fundamento plausível, que não deveriam 

servir sequer para justificar atos simples, do cotidiano de qualquer um, em sua vida, quanto 

mais fundamentar, de modo razoável, decisões que podem mudar a vida dos jurisdicionados. 

Adotar um pouco desse posicionamento crítico em face das questões apresentadas, 

como, por exemplo, “O que posso saber?”, “O que devo fazer?, “O que me é permitido 

esperar?” (em “Crítica da Razão Pura”), sua relação com a importância da figura do 

“homem”6 e a inversão de valores tidos, até então, muitas vezes como inquestionáveis, tudo 

isso se torna essencial, ainda que não seja para seguir fielmente, mas tão somente para trazer à 

baila a necessidade de questionar, de investigar, de não se acomodar com (indevidos) 

“achismos”, sejam frutos de ideias isoladas, desprovidas de sustentação, ou de atribuições 

divinas. Sua proposta de filosofia prática, portanto, relaciona-se a determinado princípio 

supremo da moralidade, cuja lei moral satisfaça as condições de universalidade e necessidade, 

o que, de algum modo, interage com o sistema jurídico, de modo a entusiasmá-lo.  

Kant, assim, influenciou, de forma significativa, o positivismo (de Kelsen, por 

exemplo) e os respectivos desdobramentos (como Dworkin) — relação, a propósito, que não 

foge ao objeto do presente estudo. Também apresenta evidente relevância para as próprias 

Constituições democráticas e os respectivos regimes, que devem ser considerados mais do que 

simples manifestação da vontade da maioria, tratando-se também de regimes dotados de 

valores morais que o fundamentam e justificam, de maneira que a importância da recuperação 

                                                 
5 Traz-se, a propósito, inusitada manifestação em um julgado, em que o falecido Ministro Gomes de Barros, do 

Superior Tribunal de Justiça, diz: “Não me importa o que pensam os doutrinadores. Enquanto for Ministro do 

Superior Tribunal de justiça, assumo a autoridade da minha jurisdição. Decido (...) conforme minha consciência 

(...) precisamos estabelecer nossa autonomia intelectual (...) É fundamental expressarmos o que somos. Ninguém 

nos dá lições (...)” (TRINDADE, André Karam. O controle das decisões judiciais e a revolução hermenêutica no 

direito processual civil brasileiro. In: STRECK, Luiz Lenio et al. (orgs.). Hermenêutica e jurisprudência no novo 

Código de Processo Civil: coerência e integridade. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 30. 
6 Kant traz a clássica fundamentação da importância do homem, ao explanar que tudo tem um preço ou uma 

dignidade, mas, quando uma coisa está acima de todo preço e, portanto, não permite equivalência, tem 

dignidade. E, ao contrário do que tem um valor meramente relativo, os seres racionais denominam-se pessoas 

exatamente porque sua natureza os distingue como fins em si mesmos, ou seja, como algo que não pode ser 

empregado como simples meio. Escrito com o apoio de: BARRETO, Vicente de Paulo. O fetiche dos direitos 

humanos e outros temas. 2 ed., rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 54. 
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da tradição kantiana torna-se tanto mais urgente quanto o esvaziamento da perspectiva 

positivista, no contexto da cultura tecnocientífica moderna, que exige a construção de um 

novo paradigma teórico na teoria do direito, paradigma que atenda às exigências de 

legitimidade da ordem jurídica do estado democrático de direito.7 

O núcleo do pensamento kantiano passa pela ideia de que, com vistas a que a lei faça-

se determinante no objetivo da vontade geral, é essencial deduzi-la do incondicionado e 

estabelecer uma determinação pura da vontade, sem relativismos ou pragmatismos, por 

exemplo. Sem propósitos relacionados a fins eminentemente particulares ou subjetivos, que a 

natureza fenomênica do sujeito impõe. Nesse contexto, o conhecimento alcançado pela 

filosofia prática distingue, de um lado, “vontade”, e de outro, desejo e sensibilidade (estes 

dois últimos oriundos do “eu empírico”, fenomênico). A vontade é racional (razão): remete 

ao “eu prático” (moral) e, por si mesma, é capaz de ordenar a ação por um móbile anterior à 

experiência empírica. Assim, procuram-se fundamentos que delimitem a diferença entre um 

bem supremo e um bem restrito (condicionado). Em síntese, argumentar que a forma de se 

considerar o que seja bom (em si mesmo) é tentar excluir o uso que a vontade possa fazer 

disso; e não considerar como “bom incondicional” todo proveito fruto de determinadas ações 

por intenção ulterior que vá ordenar a vontade à ação. Em outras palavras, segundo Kant, 

somente uma vontade que se apresente com disposição, na qualidade de atitude para possuir 

um valor incondicionado, deve ser aceita como boa em si mesma.8 Dessa forma, Kant transita 

entre sua razão prática e a relação com a moral e o próprio Direito, buscando afastar-se dos 

elementos que considerava altamente superficiais, tais como a inspirações divinas, para a 

justificação do Direito. A justificação do Direito pela moral e a preocupação com a própria 

legitimidade do Direito revelam clara aproximação com o positivismo que, mais adiante na 

história, foi instaurado, assim como com suas respectivas vertentes. Como lembrado por 

Vicente Barreto,9 

 

                                                 
7 Ibid., p. 41. Kant simplesmente não se conforma com o que é porque assim sempre foi, de maneira que, no 

mínimo, esse ímpeto investigativo fez suas ideias serem consideradas (até hoje), continuamente, pela Teoria do 

Direito. Assim, vê-se, em Kant, a necessidade de se conceber um princípio moral universal e objetivo que não 

provenha da apreensão da realidade fenomênica. Kant entende como absolutamente relevante apresentar 

fundamentos para uma regra prática universal de conduta, a ser buscada em um mundo inteligível. 
8 Para Kant, portanto, a moral deve ter como fundamento aquilo que seja bom sem limitação, sem — repita-se — 

os subjetivismos, dogmas e relativismos por ele combatidos. A razão não se presta a satisfazer, subjetivamente, 

intenções variadas da felicidade, chegando Kant a afirmar que seu cultivo e sua busca, como fundamentos do 

sistema, certamente causam-lhe sério dano; por outro lado, quando a determinação plena pela razão recai sobre a 

vontade, ocorre justamente a transição da razão moral para a razão considerada faculdade prática. 
9 Ibid.   
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a contribuição kantiana para a reflexão sobre o estado democrático de direito 

caracteriza-se pela ênfase na necessária complementariedade entre a moral e o 

direito, como condição de institucionalização dessa forma de regime político. A 

relação entre essas duas ordens normativas assume função destacada no quadro do 

estado contemporâneo porque, em função delas, é que se pode estabelecer o 

argumento legitimador do sistema democrático. 

 

O resgate, portanto, de fundamentos mais apropriados ao Direito permanece em pleno 

debate, bem como formas mais adequadas de fundamentação (e construção) das decisões e 

dos precedentes jurisdicionais. Bem frisada, em Jusnaturalismo e positivismo jurídico, de 

Bobbio,10 a antiga questão da separação ou da conexão entre direito e moral, entre validade e 

justiça; indaga, oportunamente, se deve ser afirmada e defendida a tese da separação, como 

formulada por Bentham e Austin, ou se, “ao contrário, deve ser afirmada, como sustentam as 

orientações expressas pelas hodiernas doutrinas neoconstitucionalistas, a tese oposta da 

conexão entre direito e moral”. 

E, prosseguindo-se com Kant, pode-se afirmar que, no século XVIII, suas ideias 

promoveram uma revolução copernicana na filosofia ocidental. Considerado um dos filósofos 

do Iluminismo, ele questionava as bases religiosas do mundo feudal, colocando em segundo 

plano a questão da fé. Insere-se, assim, nesse contexto representativo dos anseios da 

burguesia, mediante uma nova percepção da realidade, a partir da razão e da autonomia do 

indivíduo. Hume11 e Rousseau tiveram influência determinante no pensamento filósofo e 

moral de Kant. Ambos foram responsáveis, segundo as próprias palavras de Kant, por tê-lo 

“acordado do sono dogmático e dado uma nova direção nas suas investigações no campo da 

filosofia especulativa”.12 Como se costuma explicar a respeito de Kant, é verdade que sua 

principal contribuição ao corpus philosophicum foi a análise da possibilidade de a razão 

humana determinar as condições de conhecimento, moral e estética, não obstante o fato de sua 

preocupação com o Direito ser inequivocamente relevante. Além de Fundamentação da 

metafísica dos costumes (dividida em “Doutrina das virtudes” e “Doutrina do direito”), Kant 

também escreveu A paz perpétua, A ideia de uma história universal de um ponto de vista 

                                                 
10 BOBBIO, Norberto. Jusnaturalismo e positivismo jurídico. Trad. de Jaime A. Clasen. São Paulo: Unesp, 2016, 

p. 14. 
11 Hume, por exemplo, também (Kant o segue nesse aspecto) considera a escassez uma condição sob a qual se 

coloca a questão do direito moral ou da justiça. Divergem, porém, porque, segundo a teoria kantiana, a 

construção do conceito de Direito independe do fato de o homem dominar uma módica escassez de bens. 
12 Como o próprio Kant afirma: “Ouse saber”; “ouço de todos os lados o apelo: não raciocine! O oficial diz: não 

raciocine, execute! O fiscal de rendas diz: não raciocine, pague! O sacerdote diz: não raciocine, creia (...) 

obedeçam”. Retirado parcialmente de BARRETO, op. cit., p. 42. 
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cosmopolita, Sobre um suposto direito de mentir e Sobre a expressão corrente: pode ser certo 

na teoria, mas nada vale na prática.13 

Sua filosofia do direito começa, propriamente, com a Introdução à doutrina do direito.  

É ela que determina seu objeto: a doutrina do direito natural e o conceito moral de direito. 

Kant estabelece o princípio correspondente e igualmente moral do direito, justifica a 

faculdade de coagir e define o próprio conceito de direito.14 Essa clara relação entre moral e 

direito (o que não significa dizer que sejam termos sinônimos) encontra-se bastante atual na 

própria atuação jurisdicional brasileira, em julgados como aqueles relativos às relações 

homoafetivas e às células-tronco. Vê-se o choque constante entre o “não positivismo”, o 

“neoconstitucionalismo” e o positivismo clássico, cabendo aos Tribunais buscar equilíbrio por 

meio de fundamentos diversos, em cujo contexto as lições kantianas podem ser inseridas. Para 

Kant, existe um conceito moral de direito, que se refere a uma “obrigatoriedade 

(Verbindlichkeit) a ele correspondente”, “que não significa uma obrigação qualquer, mas, sim, 

a necessidade de uma ação livre sob um imperativo categórico da razão”.15 

A razão em critério absoluto, universal e sem relativismo é trazida, fundamentalmente, 

por Kant, em sua Doutrina do Direito. As lições de (Otfried) Hoffe são claras quando 

ressaltam que Kant contrasta, quanto ao Direito, a parte “positiva” e a “natural”. A primeira 

refere-se ao “que é de direito”, ou seja, “o que as leis em certo lugar e em certa época dizem 

ou disseram”. A parte “natural”, por sua vez, refere-se ao que é “justo”, àquilo que não pode 

constituir-se de “casos singulares”; ao contrário, deve constituir-se de um “critério universal, 

pelo qual se pode conhecer em geral tanto o justo quanto o injusto”, em contraposição aos 

positivistas jurídicos dogmáticos (incluindo os dogmáticos teóricos do próprio Direito 

natural).16 

Esta é uma grande relevância da obra kantiana: seu ponto de confronto fica bem claro, 

ou seja, não admite a consideração exclusivamente positiva do direito, mas afirma que a 

consideração natural do direito, de forma simples, sem justificação razoável, não pode ser 

aceita. Contrastando com Luhmann, por exemplo, vê-se o repúdio ao positivismo clássico. 

Kant nega o que, posteriormente, Luhmann viria a defender, ou seja, que as leis positivas 

sobre atos de direito positivos alcançam a realidade concreta, em uma sequência legislativa 

que é tida como inteiramente legítima (em todos os seus aspectos) — a autorregulação 

                                                 
13 Com o apoio de BARRETO, op. cit., p. 43. 
14 HOFFE, Otfried. Disponível em <http://www.sociedadekant.org/studiakantiana/index.php/sk/article/view/9>. 

Acesso em: 20 dez. 2016. 
15 Idem. 
16 Ibidem. 

http://www.sociedadekant.org/studiakantiana/index.php/sk/article/view/9
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luhmanniana. Para Kant, esse sistema é “desprovido de cérebro”, pois reprime a questão do 

justo e do injusto, apenas preocupando-se com o fluxo dos processos de poder e com o poder 

subjacente. 

Kant insurge-se, primariamente, contra o próprio direito positivo, na medida em que 

não se submete a princípios (morais), e apenas secundariamente contra a teoria do direito 

positivista que quer deixar o direito livre de todas as pretensões morais.17 Ainda assim, 

contudo, não adere à pura e simples resistência ao direito formal. Vê-se, em suas lições, o 

reconhecimento de que uma lei pode ser injusta, mas que nem por isso é automaticamente 

inválida, não concordando, portanto, com alguns positivistas, como Kelsen e Luhmann, que 

acreditam ter de recusar leis suprapositivas. Esse é um ponto importante para a investigação. 

São úteis as lições do autor, pois absolutamente contrárias à interpretação pragmática da 

jurisprudência, do conceito (kantiano) genuinamente moral do direito. Em uma de suas 

passagens, afirma que “a melhor forma de governo não é aquela na qual se vive da maneira 

mais confortável, mas, sim, aquela na qual o cidadão tem seu direito maximamente 

assegurado”.18 Em outras palavras, a jurisprudência não é autônoma, e sim (mais) ligada à 

doutrina do direito natural e, por conseguinte, à moral do direito. 

Nem mesmo os casos de eventual omissão normativa ficaram de fora da concepção 

kantiana, cujas lições, relativas ao que se chama de “equidade” e “direito de necessidade” 

(segundo teorias próprias, e não as atuais, de nomes idênticos ou semelhantes), são também 

significativamente úteis à fundamentação das decisões e dos precedentes jurisdicionais. São 

situações, como explica Hoffe, que Kant não considera encaixar-se, à perfeição, no direito em 

sentido estrito, mas, por outro lado, “não estão totalmente fora” de seu âmbito. O autor fala 

em equidade como um “direito sem coerção” e em direito de necessidade como uma “coerção 

sem direito”.19 Então, a equidade é entendida como um princípio que deve apoiar-se no 

direito. Trata-se de uma forma de decidir segundo a qual o ato de julgar consiste na inserção 

do caso particular na legislação universal, a qual não o previu. Menciona, como exemplo, o 

comerciante, sócio de uma sociedade com cotas iguais, que produziu mais do que seus sócios, 

mas que também perdeu mais no momento da crise econômico-financeira, podendo exigir, 

com base na equidade, mais da sociedade do que os outros sócios. O direito de necessidade, 

por sua vez, consiste na faculdade que Kant classifica como um “direito pretendido”, relativo  

                                                 
17 HOFFE, Otfried. O imperativo categórico do direito: uma interpretação da “Instrução à doutrina do direito”. 

Disponível em: ˂http://www.sociedadekant.org/studiakantiana/index.php/sk/article/view/9˃. Acesso em: 20 dez. 

2016. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 

http://www.sociedadekant.org/studiakantiana/index.php/sk/article/view/9
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à defesa do direito à vida de alguém, por haver o risco de se perder a própria vida, o que não 

pode ser confundido, pura e simplesmente, com o direito de autodefesa. No direito de 

necessidade em questão, a autodefesa consiste em violência legítima contra quem não 

praticou nenhum ato de violência “contra mim”.20 

A aplicação dessa e daquelas realidades ocorre, cotidianamente, na atividade 

jurisdicional (inclusive brasileira).  Além dos casos de relações homoafetivas e da utilização 

de células-tronco, muitos outros são observados com bastante frequência. Citando tempos 

mais remotos, pode-se dar o exemplo das indenizações por danos morais. Esse é um bom 

exemplo, pois data de uma época em que o positivismo encontrava-se fortemente presente no 

direito brasileiro. Havia um entendimento cristalino de que os danos morais não poderiam ser 

objeto de indenização, por ausência de previsão legal. Realmente, o Código Civil (brasileiro) 

de 1916, no que se refere a essa natureza de dano, não era suficientemente claro como é o 

atual (de 2002). Não obstante, mesmo (muito) antes de o Código atual entrar em vigor, 

inclusive antes da própria Constituição de 1988, já se presenciavam julgados favoráveis ao 

reconhecimento dessa indenização. Não há dúvida de que situações desse tipo trazem 

embutidos, de forma relevante, fundamentos kantianos. Não exatamente de resistência ao 

direito positivo, no sentido de desrespeitá-lo, mas, sim, de valer-se de mecanismos justos a 

atualizá-lo. 

Como bem esclarecido por Vicente Barreto,21 Kant considera que, no estado de 

direito, não há direito a rebelião ou resistência, fonte teórica da desobediência civil. Cita, por 

exemplo, que nenhuma Constituição pode prever um direito que permita sua própria 

destruição. Nesse sentido, deve-se obedecer também à lei positiva injusta. A reflexão é sobre 

a forma de fazer evoluir o Direito. Kant fala, em sentido amplo, do que ele chama de 

“soberano”, ou seja, aquele que tem o “poder supremo”, tanto o monarca como o povo, mas 

frisa o principal: “o direito natural entra aqui como padrão para as reformas possíveis”.  

Enfatiza-se, ademais, que as mudanças não podem ocorrer, considerando-se um estado 

de direito, pelas mãos do Poder Executivo, mas tão somente pelas vias democráticas, 

envolvendo especialmente os representantes do povo. Trazendo esses aspectos para os dias 

atuais e considerando-se a realidade do direito processual (e constitucional) brasileiro, pode-

se defender igual raciocínio para a construção (incluindo a superação) de decisões/precedentes 

jurisdicionais. Deve-se providenciar uma interface entre moral e direito, por meio dos 

aspectos mais racionais (e universais) possíveis, por poderes devidamente constituídos para 

                                                 
20 Como esclarecido por BARRETO, op. cit., p. 51. 
21 BARRETO, op. cit., p. 62. 
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tanto. Na realidade brasileira, a Constituição concede ao Poder Judiciário, por exemplo, o 

poder-dever de alterar as súmulas vinculantes, de modo que, para Kant, as decisões desse 

Poder seriam legítimas, desde que, em sentido material, na construção de suas decisões/teses, 

fossem levados em conta os parâmetros racionais. É preciso entender, por conseguinte, um 

pouco mais desses parâmetros que constituem as chamadas bases racionais puras de Kant. 

Kant é responsável por uma classificação do Direito que vai desde aquilo que chama 

doutrina do Direito até o efetivo conhecimento do Direito, esferas abordadas, de forma 

distinta, por sua teoria. Ele faz uma divisão da doutrina em positivo, de um lado, e natural, do 

outro. O positivo, por sua vez, divide-se em “erudito em direito”, “perito em direito” e 

“prudente em direito”, enquanto o natural (“o que é justo?”) é o que, efetivamente, constituirá 

a ciência do direito, fornecendo os princípios imutáveis de toda a legislação positiva. Para 

Kant, a ciência positiva somente atinge o ideal adequado de ciência se contar com a 

necessária base principiológica, em sentido amplo e, ao mesmo tempo, comparativo, e 

também, como ele próprio diz, se tiver em mente “todas as proposições gerais”, que parecem 

estar relacionadas às chamadas pretensões imutáveis.22 

A grande questão de Kant é a consideração do “todo”, não obstante a forte valorização 

que faz do indivíduo (o que é típico, a propósito, dos ideais iluministas). Ele o valoriza, 

embora não de forma isolada. Ao contrário, Kant rejeita, peremptoriamente, a assunção, pelos 

sistemas de leis, dos valores morais individuais, ou seja, casuísticos, negando, como sabido, 

os subjetivismos e os relativismos. Pode-se dizer que, para Kant, o direito é constituído de 

uma obrigação diante da lei e da faculdade do poder público de fazer com que todos cumpram 

a mesma obrigação, ou seja, “o direito nasce da possibilidade de uma coação recíproca geral, 

que regularia o exercício da liberdade pela sociedade”.23 

Veja-se, pois, a razão para se iniciar a pesquisa por Kant. Suas proposições, há 

séculos, já confluíam para o que ora se defende nesta pesquisa: a eficácia vinculante dos 

precedentes, de um lado, mas também a necessária superação, por outro, quando seu 

entendimento já não mais contribui para a coerência e a integridade jurisprudencial. Para citar 

um jurista dos dias atuais, lembra-se de Marinoni,24 para quem, em primeiro lugar, faz-se 

necessário colocar um ponto-final no cansativo discurso de que o juiz tem a liberdade ferida 

quando se vê obrigado a decidir de acordo com as Cortes Supremas. O juiz, além de liberdade 

                                                 
22 HOFFE, Otfried. O imperativo categórico do direito: uma interpretação da “Instrução à doutrina do direito”. 

Disponível em: ˂http://www.sociedadekant.org/studiakantiana/index.php/sk/article/view/9˃ Acesso em: 20 dez. 

2016. 
23 BARRETO, op. cit., p. 48. 
24 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 55. 

http://www.sociedadekant.org/studiakantiana/index.php/sk/article/view/9
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para julgar, tem dever para com o Poder do qual faz parte e também para com o cidadão. Ele 

tem o dever de manter a coerência do direito e de zelar pela respeitabilidade e pela 

credibilidade do Poder Judiciário. Além disso, não deve transformar sua decisão em um 

obstáculo que precisa ser contornado mediante a interposição de recurso, violando o direito 

fundamental à duração razoável do processo. Como é evidente, em casos distintos, o juiz não 

precisa decidir de acordo com o que já foi fixado em precedentes. Cabe-lhe, nessa hipótese, 

realizar o que se conhece como distinguishing, ou seja, a diferenciação do caso sob 

julgamento. 

Retornando-se a Kant, portanto, segundo esse pensamento mais amplo em relação ao 

Direito, ele considera a existência (e a respectiva necessidade) de sistemas jurídicos, mas não 

como fruto da vontade arbitrária do soberano ou do legislador; ele os considera providos 

desses princípios gerais, a serem identificados a partir de seu pensamento, segundo a razão e 

um concurso de liberdades bem próprio. Em Kant, é conhecido o princípio universal do 

direito, segundo o qual “é justa toda a ação que permite ou cuja máxima permite a 

coexistência da liberdade de arbítrio de um com a liberdade de outro, segundo uma lei 

universal”. 

Esse olhar moral de Kant sobre o Direito é que deve restar evidenciado. Sua teoria e 

sua filosofia do Direito o conceitua como um conjunto de condições sob as quais o arbítrio de 

um pode unificar-se ao de outro, de acordo com a lei universal da liberdade. Ele, portanto,  

não deduz o direito do princípio da moralidade pessoal, mas de uma razão prática pura — e, 

dessa, seu critério de legislação universal. Essa coexistência de liberdade abre espaço ao 

chamado “imperativo categórico”, que 

 

age externamente de tal forma que o livre uso de teu arbítrio possa coexistir com a 

liberdade de todos e de cada um seguindo uma lei universal, sendo, portanto, uma lei 

que me impõe, na verdade, uma obrigação, mas que não espera de qualquer maneira, 

e ainda menos exige que eu deva mesmo submeter minha liberdade, e essas 

condições unicamente em razão dessa obrigação.25  

 

É conhecida a divisão que Kant faz quanto aos seus “imperativos”: “hipotéticos” e 

“categóricos”, sempre se valendo do emprego da ideia da razão prática e da autonomia (esta 

sob os limites kantianos). O imperativo é “hipotético” quando a ação é apenas boa, como 

meio para se atingir algo mais, algum fim. É “categórico” quando representa uma ação como, 

objetivamente, necessária, sem relação com qualquer fim — sem subjetivismos ou 

relativismos, consistindo no grande critério objetivo da moralidade. Não se pode considerar, 

                                                 
25 BARRETO, op. cit., p. 48.  
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por exemplo, para fins de identificação dessa ação, o bem-estar (individual) do sujeito, mas 

tão somente aquilo que também possa servir a todos, de forma universal.   

Barreto26 traz, a esse respeito (de tais “ações”), as seguintes formulações, com vistas à 

devida aplicação desse imperativo: 1) “age unicamente de acordo com a máxima que possa se 

tornar universal”; 2ª) “age como se a máxima de tua ação se devesse tornar, por tua vontade, 

uma Lei Universal da Natureza”; 3ª) “age de tal forma que trates a humanidade, tanto na tua 

pessoa, como na pessoa de qualquer outro, sempre simultaneamente como fim e jamais como 

meio”; 4ª) “age segundo máximas que contenham simultaneamente em si a sua própria 

validade universal para todo o ser racional”. Essa razão inteiramente prática constitui o núcleo 

do pensamento kantiano, fazendo-se presente (ou devendo fazer-se presente) no agir 

humano.27 Quis-se, pois, dela tratar, como fato de clara influência em um agir conforme a 

moral, para se entender, mais precisamente, como Kant lida com a legislação e sua relação 

com a “ação” e o “dever”.  

Explica o autor que “a legislação que faz de uma ação um dever, e também faz deste 

dever o motivo, é ética”. Por sua vez, a legislação que “não inclui o motivo do dever na lei, e, 

assim, admite um motivo distinto da ideia do próprio dever, é (apenas) jurídica”.28 Tais 

distinções têm um objetivo claro, qual seja, o de separar a (simples) legalidade da 

moralidade. A questão proposta por Kant é que a conformidade ou não de uma ação com a 

lei, independentemente do motivo, é denominada sua legalidade (licitude); porém, “aquela 

conformidade na qual a ideia de dever que emerge da lei é também o motivo da ação é 

chamada de sua moralidade”.29 

Existe, pois, finalizando este tópico, uma “legislação ética”, de acordo com o 

pensamento kantiano. E essa legislação não pode ser externa, ao contrário da (simples) 

legislação jurídica. Kant fornece o exemplo do cumprimento de um contrato. “Constitui um 

                                                 
26 BARRETO, op. cit., p. 53. Essa razão prática influencia, de forma decisiva, a moral e o Direito, nas 

concepções kantianas. Para Kant, o critério da moralidade sempre será sobre a fonte de determinação sensível ou 

racional que a liberdade de vontade resolve acatar. Por essa razão, a possibilidade de agir em conformidade, por 

inclinação imediata, ao que a lei moral prescreve não é agir moralmente. Por outro lado, para Kant, agir 

moralmente é agir por dever, por respeito à representação que a lei mantém sobre a vontade. E essa relação é a 

própria necessidade de uma ação por respeito à lei. Agir por respeito à lei é agir por dever, por respeito a essa lei 

objetiva e de validade geral, que pode ser chamada de lei moral, como já exposto. 
27 Leiam-se as próprias palavras de Kant: “Qualquer coisa que é prática e possível de acordo com as leis da 

natureza (o que é distinto da arte) depende, para seus preceitos, inteiramente da teoria da natureza: somente 

aquilo que é prático de acordo com as leis da liberdade pode conter princípios independentes de qualquer teoria, 

pois inexiste teoria daquilo que vai além das propriedades da natureza. Daí, a filosofia não pode compreender 

mediante sua parte prática (enquanto cotejada com sua parte teórica) doutrina tecnicamente prática alguma, mas 

somente uma doutrina moralmente prática” (KANT, Immanuel. A metafísica dos costumes. A doutrina do 

direito. Trad. de Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2008, p. 30). 
28 KANT, op. cit., p. 43. 
29 Ibidem. 
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dever externo manter um compromisso assumido num contrato; o comando, contudo, de fazê-

lo meramente porque se trata de um dever, sem consideração por qualquer outro motivo, 

pertence somente à legislação interna”.30 A obrigação, portanto, é atribuída à ética não porque 

o dever seja de um tipo particular, mas, sim, pelas bases sólidas kantianas, fundadas na razão 

pura prática. Este, pois, é o diferencial da obra kantiana: uma solidez buscada em critérios 

universalistas e não relativistas, fruto de subjetivismos considerados por ele equivocados. 

Seus princípios “a priori” e a “metafísica dos costumes”, então, dão a necessária sustentação, 

constituindo a fundamentação devida a essa moral objetiva e prática.31  

Como bem ressalta Barreto,32 tanto no Direito como na Ética, o dever encontra-se 

estabelecido na lei, mas a distinção reside na diversidade de motivos que uma ou outro 

consignam na lei. Somente na moral o dever motiva a ação. Essa necessidade de definir os 

devidos (justos) motivos e a própria razão do Direito é a grande dificuldade para cuja resposta 

Kant tenta colaborar. Kant chega a ressaltar, oportunamente, que, mesmo (e talvez possa-se 

dizer, “justamente”) nos Tribunais (para os quais essas lições podem ser tão úteis), o juiz diz o 

que é o direito (apenas) conforme as leis positivas de determinado país, numa época, de forma 

timidamente limitada, realizando, infelizmente, um relativismo empírico. 

Dito isso, vê-se total relação desses conceitos com a questão primordial da presente 

pesquisa: buscar fundamentos adequados à sustentação do Direito e, por conseguinte, a 

respectiva utilização na fundamentação das decisões e, em um sentido maior, dos precedentes 

jurisdicionais, que não podem ser limitados exatamente pelo que é combatido por essas 

importantes lições kantianas: um positivismo absolutamente formal, desprovido de ideologia, 

ou, por outro lado, um subjetivismo que é fruto exclusivo da individualidade do julgador.33 

                                                 
30 Ibidem. 
31 A questão, portanto, é que o imperativo categórico, a metafísica dos costumes e o conhecimento/os princípios 

“a priori” constituem fundamentos que Kant interliga, deles se valendo para a construção de suas bases racionais 

e sua concepção de moralidade. Para Kant, em toda legislação, enxergam-se dois elementos: uma lei, que 

representa uma ação que precisa ser realizada como objetivamente necessária, ou seja, uma lei que faz da ação 

um dever; e, em segundo lugar, um motivo subjetivo que relaciona um fundamento para a escolha dessa ação 

com a representação da lei. “Daí o segundo elemento é o seguinte: que a lei torne dever o motivo” (KANT, op. 

cit., p. 40)  
32 BARRETO, op. cit., p. 58. 
33 A defesa kantiana dá-se, melhor explicando, pela busca de um critério universal, apto a sustentar essa 

fundamentação justa do Direito. Deve ater-se a um princípio universal de direito. Trata-se de buscar uma lei 

universal que possibilite não somente a justiça de determinada ação, mas também, para além dela, a justiça das 

regras que asseguram sua obrigatoriedade. Assim, é possível condensar determinados pressupostos (com base no 

que já foi exposto) a partir dos quais se desenvolve a ideia de direito kantiano: sua noção refere-se à relação 

exterior e prática de uma pessoa com outra; essa noção diz respeito à relação do arbítrio do agente com o arbítrio 

do outro; deve-se estabelecer uma relação mútua de arbítrios (presente, aqui, a já mencionada reciprocidade), em 

que se considerem não as finalidades pretendidas por cada um dos agentes (individual e isoladamente), mas se a 

manifestação da vontade de um constitui empecilho ao exercício da liberdade do outro, de acordo, justamente, 

com uma lei universal ou o princípio universal do direito. 
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Trata-se, portanto, da aplicação do que já foi afirmado: “É justa toda ação ou cuja máxima 

permite à liberdade de todos e de cada um coexistir com a liberdade de todos os outros, de 

acordo com uma lei universal”.34 Isso significa dizer ainda que o direito deve reportar-se à 

manutenção da liberdade de cada um segundo uma lei válida para todos. 

Tudo isso quer dizer que, segundo as lições kantianas,35 a autonomia da vontade está 

limitada por uma lei moral, que a torna livre, na medida em que se submete à sua lei própria, 

embora universal, o que obriga o sujeito, ao agir, a fazê-lo como um legislador universal. 

Como explica Barreto,36 para Kant, o ato moral não entra em disputa com o ato legal, mas 

representa um reforço de suas exigências. A resposta à indagação “O que é o direito?” (e não 

“O que está de acordo com o direito?”) deve, pois, passar pela existência, sim, de “leis 

positivadas”, segundo a moral kantiana, fruto da razão pura e universal, aqui abordada. Uma 

razão prática que designa a faculdade de agir independentemente dos princípios de 

determinação, de escolha, ou seja, dos desejos, das necessidades e das paixões, dos sentidos 

do agradável e do desagradável. 

 

1.2.2 O pensamento de Kelsen e outras vertentes do positivismo 

 

Sabe-se que Kelsen era um matemático nato, somente chegando às letras jurídicas por 

intermédio de seu pai. Sua obsessão era a Matemática Pura.37 Assim, a norma jurídica, 

segundo sua concepção, seria a base para toda a construção jurídica. Com o emprego do 

método empírico, o real, ou concreto, é representado pelo elemento normativo.38 Sua Teoria 

Pura do Direito não é apenas o nome de um livro, mas de um projeto: o de elevar o direito à 

posição de “ciência jurídica”.39  

                                                 
34 Ibidem, p. 59. 
35 É de conhecimento comum a defesa de Kant no sentido de que, enquanto dirigidas meramente a ações externas 

e à sua conformidade com a lei, são denominadas “leis jurídicas”; porém, quando, adicionalmente, requerem que 

elas próprias (as leis) sejam os fundamentos determinadas das ações, são “leis éticas” e, então, diz-se que a 

conformidade com as leis jurídicas é a legalidade de uma ação, e a conformidade com as leis éticas é sua 

moralidade. Kant conclui dizendo que, seja a liberdade no uso externo ou interno da escolha considerada, suas 

leis, como puras leis práticas da razão para o livre-arbítrio em geral, têm também de ser fundamentos internos 

determinantes da escolha. 
36 BARRETO, op. cit., p. 56. 
37 E a previsibilidade da Matemática Pura, quando aplicada, despertou em seu espírito a inspiração para criar 

uma Teoria Pura do Direito, à luz de uma ciência que pudesse ser tratada com o mesmo rigor (BOBBIO, op. cit., 

p. 42). 
38 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 15. 
39 Desde os Problemas fundamentais da teoria do direito público (1911), passando pelas versões de Teoria pura, 

com a primeira edição em 1934 e, em seguida, uma edição francesa intermediária (1953) e uma segunda edição 

(1960), até a Teoria geral das normas (editado postumamente, em 1979), Kelsen esforçou-se para estabelecer 

limites claros, além de respostas, ao seu maior propósito: a elaboração de uma teoria do direito positivo que 

fosse independente das peculiaridades da realidade de cada país (SGARBI, op. cit, p. 31). 
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Há, então, um isolamento (ou seja, um claro distanciamento) entre o que é “jurídico” e 

o que é “político”, afetando, claramente, a segurança jurídica a ser obtida com a devida 

interpretação por parte da atividade jurisdicional. Kelsen falava em viabilizar uma leitura 

específica da “juridicidade”, sem a interferência de outros campos do conhecimento que não 

atuam na precisa delimitação do direito. Os aspectos “factuais” (o conteúdo da norma), 

“políticos” (finalidade econômica, religiosa e social), “sociais” (o comportamento dos 

sujeitos), “psicológicos” (a intenção do legislador) e “éticos”, quando não auxiliam na 

descrição especificamente jurídica das normas, devem ser afastados de seu campo 

explicativo.40 Como ele próprio diz, 

 

a despolitização que a Teoria Pura do Direito exige se refere à ciência do Direito, 

não ao seu objeto, o direito. O Direito não pode ser separado da política, pois é 

essencialmente um instrumento da política. Porém, a ciência do Direito pode e deve 

ser separada da política, se é que se pretende valer como ciência.41 

 

Kelsen42 nunca pretendeu distinguir o que é essencialmente jurídico do que não é, sob 

o ponto de vista substancial, justamente porque defende que é pelo método formal que o 

direito é posto. A norma é jurídica quando posta por uma autoridade competente, de acordo 

com uma norma que lhe é superior, e assim sucessivamente, até que o cientista do direito 

depare com o que denomina “norma hipotética fundamental”, que dá sentido de validade 

jurídica a todas as normas. São “normas pressupostas”, já não mais postas por uma 

autoridade, mas responsáveis pelo sentido de coesão do ordenamento jurídico.43 

As críticas, endossadas inclusive por esta pesquisa, são diversas. O controle de 

legalidade, por si só, dos atos administrativos e jurisdicionais, por parte das autoridades 

competentes, é, a toda prova, insuficiente. A legalidade é, como se sabe, a adequação dos atos 

jurídicos, quer sejam contratos, decretos ou decisões judiciais, aos ditames legais existentes 

em determinados tempo e lugar. Ser legal não significa, contudo, ser apropriado, o que se 

demonstra, por exemplo, na contraposição com a legitimidade, pois tal atributo da norma 

jurídica não se refere à sua conformidade com preceitos legais que lhe sejam 

hierarquicamente superiores, numa concepção kelseniana da pirâmide jurídica.  

                                                 
40 KELSEN, op. cit.,  p. 1. 
41 KELSEN, Hans. Theorie purê du droite: introduction a la Science du droit. Neuchatel: La Baconniere, 1953, 

p. 29. 
42 Ibid, p. 210. 
43 Por exemplo, o autor defende, de forma bastante veemente, o controle de constitucionalidade exclusivamente 

de forma concentrada: “Instituir controle concentrado de constitucionalidade significa estabelecer instâncias 

especiais, e exclusivas, para julgar matéria constitucional, de modo que, suscitada em outro juízo que não aquele, 

poder-se-á arguir sua incompetência, ou requerer que a matéria não seja conhecida” (KELSEN, Hans. Jurisdição 

constitucional. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2013, p. 13). 
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Quando se fala em determinado ato jurídico como legítimo, pensa-se, em geral, nas 

fontes de elaboração: se dispunha de poderes para tanto e se constitui-se em manifestação 

inequívoca da vontade daqueles que o geraram. Assim, a legitimidade relaciona-se com a 

fonte geradora do Direito, no sentido de saber se a norma produzida condiz efetivamente com 

a vontade daqueles que poderiam elaborá-la e se há fundamento para sua edição. Pode-se 

afirmar que, “enquanto a legalidade é um fenômeno jurídico, de respeito à ordem legal 

estabelecida, a legitimidade é um fenômeno metajurídico, referente ao fundamento da ordem 

jurídica estabelecida”.44 A propósito, diga-se mais. Um ato jurídico, inclusive processual, 

pode existir, ser válido e até mesmo alcançar as devidas eficácia e efetividade.45 Isso, 

contudo, não significa que foi eficiente ou que houve a esperada obediência às garantias 

fundamentais do processo, como, por exemplo, o devido processo legal e a segurança jurídica.   

As críticas também recaem na questão da interpretação por parte do Poder Judiciário, 

principalmente nos casos de lacunas do direito. O entendimento do aludido positivista 

evidencia-se no sentido de permitir uma acentuada discricionariedade, exatamente pela 

inflexibilidade do sistema defendido pelo autor. O juiz pode aplicar o que lhe parecer mais 

correto, justo e oportuno, segundo seu próprio juízo de valor sobre o fato. 

Nesse contexto, a problemática é a seguinte: não pode haver tamanha 

discricionariedade, justamente porque as teorias de Dworkin são inegavelmente úteis à 

presente pesquisa, ao combatê-la frontalmente. Por oportuno, esta é uma contraposição a ser 

feita desde já: como as teorias de Dworkin afastam-se dessas ideias de Kelsen, para quem a 

existência de um dever somente pode apoiar-se em outro dever superior ordenado e 

normativamente fundado. Um ordenamento jurídico que se apresenta como uma estrutura de 

normas superiores-fundantes e inferiores-fundadas, o que interfere, diretamente, na atividade 

jurisdicional e na consequente segurança jurídica, que se pretende defender.  

Não se pode concordar, pois, com a defesa do positivista normativista, com uma visão 

eventualmente limitada, segundo a qual apenas o Direito (leia-se “legislado”) regula a própria 

                                                 
44 MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. A legitimidade do direito positivo: direito natural, democracia e 

jurisprudência. Rio de Janeiro; Forense Universitária, 1992, p. 11. 
45 Veja-se a conhecida passagem de Pontes de Miranda, a respeito dos elementos em questão, relativos à 

existência e à validade dos atos: “Para que algo valha, é preciso que exista. Não tem sentido falar-se de validade 

ou de invalidade a respeito do que não existe. A questão da existência é questão prévia. Somente depois de se 

afirmar que existe é possível pensar-se em validade ou em invalidade. Nem tudo que existe é suscetível de a seu 

respeito discutir-se se vale, ou se não vale. Não se há de afirmar nem de negar que o nascimento, ou a morte, ou 

a avulsão, ou o pagamento valha. Não tem sentido. Tampouco a respeito do que não existe: se não houve ato 

jurídico, nada há que possa ser válido ou inválido. Os conceitos de validade ou de invalidade só se referem a atos 

jurídicos, isto é, a atos humanos que entraram (plano da existência) no mundo jurídico e se tornaram, assim, atos 

jurídicos” (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 

2000, t. 4, p. 39).  
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criação e, ainda, toda criação de Direito é, ao mesmo tempo, também aplicação do Direito. 

Logo, produzir e aplicar não são movimentos separados, como “o legislador produz leis” e o 

“Judiciário as aplica”. Quando o legislador produz leis, está aplicando a Constituição e, por 

seu turno, quando o Judiciário as aplica, encontra-se restrito a tal função, não lhe cabendo, 

portanto, em regra, decidir o que é e o que não é justo, elemento substancial inerente à 

política.  

A exceção fica por conta das hipóteses de lacuna no Direito, situações em que caberia 

uma forte discricionariedade do magistrado, liberdade com a qual não se concorda, como se 

tem dito. A propósito, essa é uma das razões de se valer, nesta tese, dos ensinamentos de 

Dworkin, para quem o Direito não pode ser identificado com as prescrições de conduta 

encontradas em alguma regra de identificação das normas (como a regra de reconhecimento 

— Hart),46 por ser uma “prática social”, de característica argumentativa. Para ele, inclusive, 

um ponto ao qual se retornará adiante, o modelo positivista normativista ignora a importância 

dos princípios como fontes do direito. Ele simplifica o direito, descrevendo-o como um 

conjunto de regras que são válidas ou inválidas, no que diz respeito a um critério de 

pertencimento formal a partir do qual essa validade (ou invalidade) é mensurada. Eis sua 

crítica: o direito não opera dessa maneira, pois existem referências diferentes das regras, 

como, por exemplo, os princípios e as políticas que escapam a essa medida.47 Vê-se também, 

em relação a Kelsen, quão diferentes são suas proposições quando comparadas às de Kant, 

ainda que por ele tenha sido muito influenciado. A questão, portanto, é que, para a Teoria 

Pura de Kelsen, os princípios não são “imutáveis”, no sentido kantiano. Falta-lhes a 

propriedade “a priori”, cujo conceito foi abordado anteriormente.48 

                                                 
46 Hart realiza uma distinção, reputada como necessária para se fazer justiça à complexidade do sistema jurídico, 

entre dois tipos de regras: do tipo básico (ou primário) e do tipo parasita (ou secundário) (HART, Helbert L. A. 

O conceito de direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994, p. 91). O primeiro tipo de regra consiste em 

que os indivíduos façam ou abstenham-se de praticar determinadas ações, independentemente de sua vontade. As 

regras do tipo “parasita”, por sua vez, “asseguram que os seres humanos possam criar, ao fazer ou dizer certas 

coisas, novas regras do tipo primário, extinguir ou modificar as regras antigas, ou determinar de diferentes 

modos a sua incidência ou fiscalizar a sua aplicação” (p. 92). Assim, da classificação dessas regras secundárias, 

destacam-se as regras de reconhecimento, ou seja, aquelas que estabelecem os critérios com os quais se 

determina a validade das normas primárias. Seja com Hart, seja com Kelsen, o fato é que, por esse positivismo 

jurídico clássico, tem-se uma interpretação segundo a qual a validade do direito dá-se exclusivamente por 

considerações formais, ou seja, pela atribuição ou reconhecimento de competência normativa à sua fonte 

produtora, ou, simplesmente, pela eficácia da norma (BOBBIO, op. cit., p. 144). 
47 SGARBI, op. cit., p. 149. 
48 HOFFE, Otfried. O imperativo categórico do direito: uma interpretação da “Instrução à doutrina do direito”. 

Disponível em: ˂http://www.sociedadekant.org/studiakantiana/index.php/sk/article/view/9˃. Acesso em: 20 dez. 

2016. Kant, por sua vez, como já abordado, tem um conceito de direito e justiça bastante próprio, associado à sua 

concepção de moral. Ele O autor não admite a justiça distributiva, nem a corretiva, mas a justiça da 

reciprocidade, antes detalhada. Uma justiça de troca, por meio da limitação e da garantia simultânea da liberdade 

de ação. E seu princípio jurídico não se volta para um legislador ou um constituinte, mas para homens, e exige-

lhes — indiretamente — que se reconheçam reciprocamente como parceiros (naturais) do direito.  

http://www.sociedadekant.org/studiakantiana/index.php/sk/article/view/9
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Existe, ademais, a concepção de justiça como equidade (bem mais recente) de Rawls, 

construída a partir de uma situação do homem sob o chamado “véu da ignorância”. 

Contrapondo-se ao utilitarismo, Rawls propõe uma ideia alternativa de justiça, aplicando o 

contratualismo, inspirado na tradição liberal de Locke, Rousseau, Kant e Stuart Mills. Mais 

uma vez, portanto, observa-se, entre outras influências, a de Kant.  Rawls, logo de início, 

destaca que, em uma sociedade justa, as liberdades da cidadania igual são consideradas 

invioláveis, e os direitos assegurados pela justiça não estão sujeitos à negociação política.49  

Seu objeto primário de justiça é a estrutura básica da sociedade ou, mais exatamente, a 

maneira pela qual as instituições sociais mais importantes distribuem direitos e deveres 

fundamentais e determinam a divisão de vantagens provenientes da cooperação social. Como 

Rawls afirma, “a justiça de um esquema social depende essencialmente de como se atribuem 

direitos e deveres fundamentais e das oportunidades econômicas e condições sociais que 

existem nos vários setores da sociedade”.50 Nesse sentido, busca o fundamento naquilo que 

chama de justiça como equidade, partindo de uma situação coletiva formada por membros que 

estejam, hipoteticamente, em um “estado ou posição original”, “sob o véu da ignorância”, 

como já assinalado. Em suas próprias palavras, 

 
devemos imaginar que aqueles que se comprometem na cooperação social escolhem 

juntos (...) os princípios que se devem atribuir os direitos e deveres básicos e 

determinar a divisão de benefícios sociais (...) um grupo de pessoas deve decidir, de 

uma vez por todas, tudo aquilo que entre elas se deve considerar justo e injusto. A 

escolha que homens racionais fariam nessa situação hipotética de liberdade 

equitativa (...) determina os princípios da justiça. 

Na justiça como equidade, a posição original de igualdade corresponde ao estado de 

natureza na teoria tradicional do contrato social. (...) Entre as características 

essenciais dessa situação, está o fato de que ninguém conhece seu lugar na 

sociedade, a posição de sua classe ou status social, e ninguém conhece sua sorte na 

distribuição de dotes e habilidades naturais, sua inteligência, força e coisas 

semelhantes. (...) Os princípios da justiça são escolhidos sob um véu de ignorância.51 

 

A propósito, este é um dos pontos principais da equidade de Rawls: o ajuste equitativo 

somente existiria, de forma efetiva, considerando-se que, sob o véu da ignorância, ninguém é 

favorecido ou desfavorecido na escolha dos princípios como resultado do acaso natural ou da 

contingência das circunstâncias sociais. Como, hipoteticamente, todos estão em situação 

                                                 
49 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2016, pp. 4-5. Sua teoria de justiça 

assemelha-se, em certo grau, à reciprocidade vista em Kant, em que se exige um comportamento cooperativo 

entre os membros de uma coletividade. Nesse contexto, afirma que uma sociedade é bem-ordenada se estiver 

efetivamente regulada por uma concepção pública de justiça, o que significa, em suas palavras, uma sociedade 

em que: a) “Todos aceitam e sabem que os outros aceitam os mesmos princípios de justiça”; b) “As instituições 

sociais básicas geralmente satisfazem, e geralmente se sabe que satisfazem esses princípios”. 
50 Idem, p. 8. 
51 Ibidem, p. 12-13. 
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semelhante, ninguém pode designar princípios para favorecer sua condição particular, tudo 

como resultado de um consenso em que os membros partem de um “estado original” de 

igualdade. Porém, Rawls também considera, eventualmente, as desigualdades econômicas e 

sociais em sua teoria. Afirma que são justas apenas quando resultam em benefícios 

compensatórios para cada um, particularmente para os membros menos favorecidos da 

sociedade. Não há injustiça nos benefícios maiores conseguidos por uns poucos, desde que a 

situação dos menos afortunados seja, dessa forma, melhorada. 

Não se pode deixar de considerar a contribuição desses pensamentos à formação do 

verdadeiro acesso à justiça, que se tem propagado há algumas décadas, inclusive no Direito 

brasileiro, e cujo fenômeno aborda-se mais adiante. Até se chegar à relativa abertura 

jurisprudencial hoje existente, muito se debateu, desde a essência do positivismo puro aqui 

tratado até o cuidadoso subjetivismo defendido por Dworkin, sempre em busca de um serviço 

jurisdicional adequado, preocupado com as mais elevadas (e possíveis) pacificação e 

harmonia social. 

 

1.2.3 Do positivismo normativista ao Estado Liberal e à chegada de um 

neoconstitucionalismo 

 

Boa parte da ordem jurídica mundial (ocidental) foi-se afastando do positivismo de 

Kelsen, em prol de um subjetivismo moderado, a exemplo do que pode ser considerada parte 

das teorias de Dworkin. É verdade, então, que, no contexto do positivismo jurídico clássico, o 

Direito (somente) pode ser descrito de forma objetiva, sem a valoração crítica de seus 

preceitos, a qual é reservada aos domínios metajurídicos da Filosofia ou da Ciência Política. 

Ao intérprete, estaria reservado um ato de conhecimento, realizado na revelação do sentido 

contido na norma, a qual incidiria silogisticamente sobre os fatos do caso posto, ou seja, seria 

empregada a técnica da subsunção.52 Se, porventura, o texto legal permitir mais de uma 

interpretação, a decisão transforma-se em ato de vontade simples, com forte 

discricionariedade do juiz, exatamente uma das grandes críticas feitas às ideias de Kelsen, 

inclusive por Dworkin. Essa é uma dificuldade que se vem apresentando ao longo da história, 

ou seja, saber como lidar com os casos (hard cases) em que a decisão judicial não poderia ser 

submetida a uma regra jurídica clara, predefinida. Rendendo-se, simplesmente, às ideias do 

                                                 
52 GRIMM, Dieter. Constituição e política. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 4. 
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positivismo clássico, gera-se, inexoravelmente, um arbítrio judicial, o que, evidentemente, 

não se pode admitir. 

Por oportuno, lembre-se de Montesquieu,53 para quem os juízes de uma nação não são 

mais do que a boca que pronuncia as sentenças da lei, seres inanimados que não podem 

moderar sua força nem seu rigor.54 Observa-se, pois, a clara pretensão de deixar a cargo das 

normas a regulamentação necessária a um convívio social harmônico (a felicidade do povo, 

como se dizia no período antigo), se é que existia. Era o meio de se proteger a classe burguesa 

de eventuais desvarios do Executivo (ou quem de lhe fizesse as vezes).55 E a relevância dá-se, 

justamente, porque tratou, em sua referência, da atividade jurisdicional também objeto da 

presente. E exatamente o que não se pretende defender é um magistrado “boca da lei” ou, 

simplesmente, “boca do precedente”, sem sobre esse precedente raciocinar ou dele afastar-se, 

quando houver necessidade de superá-lo. Lembre-se da própria Lei Revolucionária, de 

1790,56 em que se afirmou 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 (Título II, artigo 10), mas também que os tribunais reportar-

se-ão ao corpo legislativo sempre que assim considerarem necessário, a fim de interpretar ou 

editar uma nova lei (Título II, artigo 11).57  

                                                 
53 MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat, baron de la Brède et de. O espírito das leis. Tradução de  

Fernando Henrique Cardoso e Leôncio Martins Rodrigues. Brasília: UnB, 1995, p. 123. 
54 O poder de julgar, não obstante ser uma atividade intelectual e cognitiva, não deveria produzir “direitos 

novos”. E essa atividade não seria limitada apenas pela legislação, mas também pela atividade executiva. O 

poder dos juízes, pois, ficaria limitado a afirmar o que já havia sido dito pelo Legislativo, devendo o julgamento 

ser apenas “um texto exato da lei” (MONTESQUIEU, Barão de [Charles-Louis de Secondat]. Do espírito das 

leis. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 157). 
55 Como relata Marinoni, a preocupação em desenvolver um novo direito e em permitir o desabrochar de uma 

nova sociedade exigiu a admissão dos fundamentos de Montesquieu, concordando-se com a necessidade de 

separação dos poderes e impondo-se, sobretudo, uma clara distinção entre as funções do Legislativo e do 

Judiciário. Entendeu-se, enfim, como essencial limitar a atividade do Judiciário, subordinando-o, de forma 

rígida, ao Parlamento, cujos habitantes deveriam representar os anseios do povo. (MARINONI, Luiz Guilherme. 

Precedentes obrigatórios. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 46.)  
56 CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo: direitos fundamentais, políticas públicas e 

protagonismo judicial. São Paulo: RT, 2009, p. 79. Em ARGUELLES, Juan Ramón de Páramo e ROIG, 

Francisco Javier Ansuátegui, observa-se uma narrativa histórica adequada a respeito do fortalecimento do 

Parlamento, até se chegar à fortaleza do normativismo: “Al mismo tiempo, la institución del Parlamento durante 

mucho tiempo se caracterizo por su función preferentemente judicial y declarativa de derecho: los actos de 

producción del Derecho por parte del Rey (em forma de Statutes o Acts) solían obedecer a peticiones del 

Parlamento. Pero esta estructura se irá disolvendo poco a poco a medida que el Parlamento va a ir reclamando al 

monarca la capacidad de producir Derecho y que los tribunales vayan absorbiendo cada vez más funciones 

jurisdiccionales. De esta manera, a finales del siglo XVI la función legislativa del Parlamento se consideraba ya 

independiente de su capacidad de administrar justicia” (Los derechos en la revolución inglesa. In: 

FERNANDEZ, Eusebio; PECES-BARBA, Gregorio (orgs.). Historia de los derechos fundamentales — Transito 

a la modernidad: siglos XVI y XVII. Madri: Dykinson, 2003, t. I, p. 770). 
57 Como narrado em: MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 5 ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2016, p. 50. Por sua vez, Piero Calamandrei observa que, nas discussões travadas na Assembleia, 

Robespierre expressou, de modo categórico, a ideia de que a atribuição de interpretar a lei pertence ao Poder 

Legislativo, fundando-se no princípio e nas disposições de direito positivo, conforme anunciavam os arts. 10 e 
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É recorrente a afirmação de que, nesse Estado Liberal, portanto, sob a máscara de se 

proteger o indivíduo, resguardam-se, em verdade, apenas os bens de uma minoria que detinha 

o capital, por meio de uma hierarquização por vezes equivocada da lei, traduzida em um 

Direito forçosamente afastado daqueles que mais necessitavam dele — a maioria da 

população, composta por indivíduos carentes de um ordenamento direcionado a eles de forma 

justa ou, ainda que em parte exista, de um Poder interessado em lhe conferir efetividade.58  

Fenômeno semelhante é capaz de ocorrer caso se aplique mal um sistema de 

precedentes como o já presente, hoje, na ordem jurídica brasileira. Ora, o Estado Liberal tal 

como descrito não tardou a ensejar graves desigualdades socioeconômicas, gerando 

concentração e acumulação de riquezas por uma classe (burguesa-industrial), o que 

determinou o surgimento de questões sociais da mais alta relevância. As reações vieram e se 

expressaram nas teorias das correntes socialistas e anarquistas, entre outras,59 como se viu no 

primeiro capítulo. 

Deve-se perguntar, agora, como se chegou àquela rigidez, típica e tão enraizada na 

denominada Escola Pura do Direito. Retornando-se um pouco à ascensão das correntes 

filosóficas que iriam forjar o ambiente do Iluminismo — com destaque, portanto, para os 

escritos de Hobbes, Locke, Rousseau e o já mencionado Kant —, o fato é que a legitimação e 

o exercício do poder foram enquadrados em esquemas racionalistas, de modo que, 

principalmente a partir do século XVIII, diversas consequências já se mostravam evidentes no 

cenário jurídico e político europeu.60 E, justamente, um dos aspectos a enfatizar é a afirmação 

do primado da lei em detrimento do costume como fonte do direito (movimento de 

                                                                                                                                                         
11 (Tít. II) do Dec. 16-29, de 1790 (os quais, como acima descrito, expressamente proibiram o juiz de interpretar 

a lei) (CALAMANDREI, Piero. La cassazione civile — I. Storia e legislazione. Torino: Fratelli Bocca, 1920, p. 

45). 
58 No âmbito do chamado Estado Liberal, tinha-se, inclusive, a primeira dimensão dos direitos fundamentais, 

caracterizada, naturalmente, pelo momento histórico respectivo, em que predominava o pensamento liberal-

burguês do século XVIII, extremamente individualista, com o claro propósito de estabelecer direitos de defesa 

frente ao próprio Estado, demarcando uma zona de (sua) não intervenção e uma esfera de autonomia individual 

em face de seu poder. Eles têm uma clara essência “negativa” (não fazer), porque dirigidos, em geral, a uma 

abstenção, e não a uma conduta positiva por parte dos poderes públicos, caracterizando-se, assim, por serem 

direitos e interesses de resistência ou de oposição perante o Estado (BONAVIDES, Paulo. Curso de direito 

constitucional  24 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 517; e LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos 

humanos: um diálogo com o pensamento da Hannah Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1988, p. 126. 

Ganham especial atenção, nesse contexto, os direitos à propriedade, à igualdade perante a lei, à liberdade e à 

vida, posteriormente complementados pelas liberdades de expressão, manifestação, reunião, associação, direitos 

de participação política, tais como o próprio direito de voto. Como esclarecido em: LAFER, op. cit., p. 127. O 

devido processo legal, ainda que em uma versão tímida, mais próxima da ideia presente na Carta inglesa de 

1215, acompanhado de instrumentos como habeas corpus e direito de petição, também formou-se ou 

intensificou-se nesse momento histórico, correspondendo, como ensina Bonavides, aos denominados direitos 

civis e políticos, os quais, em sua maioria, ligam-se à fase inicial do constitucionalismo ocidental. 
59 CARNEIRO, op. cit., p. 21. 
60 Expandindo-se às colônias inglesas na América, onde acabou eclodindo o processo que levou ao surgimento 

das primeiras Constituições escritas, no sentido moderno do termo. 
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codificação), além da alteração da concepção até então vigente de soberania, concentrada na 

figura do príncipe, para um conceito de soberania nacional, em que a lei era concebida como a 

expressão máxima da vontade geral.61  

Foi-se desenvolvendo, então, o capitalismo como modelo de produção, a partir da 

expansão das relações comerciais iniciada no final da Idade Média e, mais adiante, por 

intermédio de um modelo industrial oriundo da revolução econômica na Inglaterra, o que 

revela a burguesia como o setor mais avançado da sociedade, não obstante a conflituosa 

ausência de sua participação no poder político.  

Nesse contexto, mostra-se inevitável o choque de interesses, eclodindo-se os 

conhecidos movimentos revolucionários, não apenas nos Estados Unidos (1776–1783) e na 

França (1789–1799), mas também na Irlanda (1783–1784), na Bélgica (1787–1790), na 

Holanda (1783–1787) e, inclusive, na Inglaterra (1779), “que já havia passado por um período 

de intensa agitação político-institucional, inclusive uma guerra civil”.62 Nessa oportunidade, 

reconhece-se formalmente a promulgação da Declaração dos Direitos da Virgínia, em 1776, 

como a origem do constitucionalismo moderno,63 por ter sido “o primeiro a consagrar uma 

declaração de direitos estabelecida pelos representantes do povo, reunidos numa convenção 

plena e livre, direitos que foram compreendidos como constituindo a base e o fundamento do 

governo”.64 Logo depois, em 17 de setembro de 1787, ocorreu a aprovação, por um 

Congresso Constituinte, da própria Constituição norte-americana, ratificada pelos estados da 

                                                 
61 MIRANDA, Jorge. Teoria do estado e da constituição. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 32; e SARLET, 

Ingo Wolfgang et al. Curso de direito constitucional. 3 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2014, p. 42. 
62 SARLET, Ingo Wolfgang et al. Curso de direito constitucional. 3 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2014, p. 42. 
63 É possível traçar as principais diretrizes do modelo constitucional norte-americano, incorporados logo após o 

desfecho do movimento de separação da metrópole inglesa e mediante a aprovação de sua Constituição e das 

emendas de 1791: (a) soberania popular como fundamento do poder do Estado; (b) a garantia dos direitos 

fundamentais para a salvaguarda da liberdade e da igualdade das pessoas frente ao poder estatal; (c) a separação 

dos poderes, limitados e controlados entre si; (d) a Federação, consubstanciada na criação de um Estado comum, 

mas com a manutenção do formato anterior de Estados individuais, com a repartição das tarefas estatais entre a 

União e os Estados federados. (SARLET et al., op. cit., p. 51). Canotilho, por exemplo, assim conceitua o que 

denomina de “constitucionalização”: seria a incorporação de direitos subjetivos ao homem em normas 

formalmente básicas, subtraindo-se o reconhecimento e a garantia à disponibilidade do legislador ordinário 

(Stourzh). A constitucionalização tem como consequência mais evidente a proteção dos direitos fundamentais 

mediante o controle jurisdicional da constitucionalidade dos atos normativos reguladores destes direitos 

(CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7 ed. Coimbra: Almedina, 

2003, p. 378). Lembra, por sua vez, Guido Soares, que “suas dez primeiras emendas foram elaboradas naquela 

época, em vigor a partir de 1789” (e ratificadas pelos Estados em 15 de dezembro de 1791), “denominadas Bill 

of Rights” — emendas que “exigem a votação de dois terços de ambas as Casas do Legislativo e ratificação por 

três quartos das Casas Legislativas dos Estados, sendo essa exigência passível de ser substituída por convenções 

entre os Estados” (SOARES, Guido Fernando Silva. Common law: introdução ao direito dos EUA. 2 ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 44). 
64 DIPPEL, Horst. Histórias do constitucionalismo moderno: novas perspectivas. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2007, p. 43. 
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Federação em 1788. Dessa forma, observam-se os contornos da noção de um Estado 

Constitucional atingindo a Constituição da República de Weimar (1919), bem como a 

evolução constitucional nas Américas, a contar da independência das colônias espanholas e 

portuguesa, de modo que os novos Estados independentes passaram a elaborar suas Cartas, a 

maioria republicana (uma das exceções foi a Constituição Imperial do Brasil, de 1824).65 

Como antes se disse, a rigidez da Escola Pura do Direito (em especial), com uma 

inabalável separação entre direito e moral, entre validade e justiça, foi desmoronando, 

concluindo-se, exatamente por meio das experiências totalitárias do século XX — 

precisamente no caso da experiência alemã (acima citada) —, que o direito (fruto desse 

positivismo clássico) poderia servir como instrumento de arbítrio e opressão. Vê-se, então, 

um processo histórico caracterizado por uma nova forma de contemplar o Direito, 

desfigurando a contraposição entre jusnaturalismo e juspositivismo.66 Ainda que haja um 

ponto de convergência entre ambos, qual seja, o processo de constitucionalização dos 

ordenamentos jurídicos, percebe-se um claro movimento de tomada de consciência da 

falência dos modelos de “Estado liberal” e o “Estado social”.67  

Diga-se, por oportuno, consoante lições de Gomes,68 a respeito das falhas dessas 

“fases”, que o Estado liberal preocupou-se apenas com os direitos civis e políticos dos 

proprietários dos meios de produção; o “social”, por sua vez, os menosprezou em nome da 

promoção de alguns direitos sociais. Ambos os modelos “acabaram por limitar a defesa dos 

direitos a algumas de suas dimensões, quando se sabe que os direitos fundamentais estão 

inter-relacionados e devem ser concretizados mediante o respeito à sua indivisibilidade e 

interdependência”.  

Enfim, a concepção dogmática — que chegava a afirmar que o direito (como 

ordenamento jurídico) restringe-se ao produto do Legislativo69 — incluindo o dogma da 

                                                 
65 Acrescente-se, oportunamente o dito por: SARLET et al., op. cit., p. 55: “Sob o rótulo de Estados 

Constitucionais, é possível identificar determinados modelos que, em termos gerais e de acordo com difundida 

tipologia, podem ser reunidos em pelo menos três grupos, designadamente, o Estado Constitucional Liberal 

(Estado Liberal de Direito), o Estado Constitucional Social (o Estado Social de Direito) e o Estado Democrático 

de Direito, que, na versão aqui privilegiada, assume a feição de um Estado também Social e Ambiental, que 

pode, mediante uma fórmula-síntese, ser também designado como um Estado Socioambiental, ou mesmo um 

Estado Socioambiental e Democrático de Direito.  
66 FIGUEROA, Affonso Garcia. La teoria del Derecho em tiempos del constitucionalismo. In: CARBONELL, 

Miguel (org.). Neoconstitucionalismo(s). Madri: Trotta, 2003, p. 160. 
67 LEAL JUNIOR, João Carlos; KEMPFER, Marlene. A efetivação dos direitos sociais na América Latina e a 

escassez de recursos: integração regional e responsabilidade social das empresas. Revista de Direito 

Constitucional e Internacional, v. 82, São Paulo, 2013. 
68 GOMES, S. Hermenêutica constitucional. Curitiba: Juruá, 2010, p. 265. 
69 Essa restrição, por exemplo, é vista nas palavras de Chiovenda: “Não pode haver sujeição à jurisdição senão 

onde pode haver sujeição à lei” (CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. São Paulo: 

Saraiva, 1969, v. 2, p. 55). Defesa distinta da concepção de Carnelutti, para quem a sentença cria uma regra ou 
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estrita separação dos poderes não sobreviveu; não resistiu, certamente, aos fatos históricos, à 

conformação diversificada dos sistemas jurídicos dos vários países do civil law e, sobretudo, 

ao advento do (neo)constitucionalismo.70 Surgiu, então, a necessidade de se criar um novo 

modelo estatal, privilegiador de um convívio social capaz de promover o respeito a todos os 

humanos, em todas as suas dimensões.71  

É inquestionável que o modelo liberal de Estado e do positivismo normativista, pois, 

foi-se desfazendo, principalmente em meio a duas grandes guerras mundiais. No modelo 

liberal, as constituições eram tratadas como meros programas políticos, que deveriam 

influenciar a atuação do legislador, mas não poderiam ser invocados perante o Poder 

Judiciário com o objetivo de se exigirem direitos.72 Passando-se, todavia, por duas guerras 

mundiais, concluiu-se que as maiorias políticas poderiam gerar opressão, levando a novas 

constituições,73 mais fortes, que incentivavam a jurisdição constitucional. Criaram-se, pois, 

métodos eficazes de preservação dos direitos fundamentais, mesmo contra a vontade da 

maioria retratada na atividade legislativa.74 

Dessa forma, a partir da abertura das normas constitucionais, reforçando a jurisdição 

constitucional, a atividade jurisdicional foi igualmente reforçada75 e passou adotar novas 

técnicas de interpretação, ao lado do tradicional método subsuntivo. Exatamente nesse 

preenchimento, encaixam-se as ideias de Dworkin, em face da necessidade de se legitimar 

uma atividade interpretativa mais generosa (menos restrita), movimento claramente percebido 

no dia a dia dos órgãos jurisdicionais brasileiros. Movimento, no Brasil e fora dele, de 

aplicação de diferentes teorias de argumentação, com a incorporação ao Direito de elementos 

                                                                                                                                                         
norma individual, particular para o caso concreto, que passa a integrar o ordenamento jurídico, afastando-se, 

portanto, da clássica teoria declaratória (dualista) (CARNELUTTI, Francesco. Diritto e processo. Napoli: 

Morano, 1958, p. 18). 
70 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 38. 
71 Nesse sentido: LEAL JÚNIOR, João Carlos. Neoconstitucionalismo e o acesso à justiça no estado brasileiro 

contemporâneo. Revista de processo, n. 265, mar. 2017, p. 27. 
72 BARCELLOS, Ana Paula de. Alguns parâmetros normativos para a ponderação constitucional. In: 

BARROSO: Luiz Roberto. A nova interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações 

privadas. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 50. 
73 “Constituições cujo texto, inclusive, favorece uma até então inédita complexidade, fruto da tentativa de se 

preservarem direitos, de segmentos distintos, que acabam por exigir do intérprete uma atividade delicada, que 

precisa empregar técnicas próprias no intuito de preservar cada uma das disposições envolvidas e, ao mesmo 

tempo, definir os contornos para resguardar a unidade da Constituição” (ALEXY, Robert. El concepto y la 

validez del derecho. Trad. de Jorge M. Sena. Barcelona: Gedisa, 1994, p. 159). 
74 HABERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição — 

contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Trad. de Gilmar Ferreira Mendes. 

Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 1997, p. 38. 
75 Sarmento, por exemplo, defende que, “de Poder quase nulo, mera ‘boca que pronuncia as palavras da lei’, 

como lhe chamara Montesquieu, o Poder Judiciário se viu alçado a uma posição muito mais importante no 

desenho institucional do Estado Contemporâneo” (SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: 

riscos e possibilidades. In: FELLET, André Luiz Fernandes et al. (orgs.). As novas faces do ativismo judicial. 

Bahia: Juspodivm, 2013, p. 75. 
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que o positivismo jurídico, em regra, desconsiderava, como, por exemplo, moral e outros 

valores não positivados. 

Não há dúvida de que o sistema da civil law passou, de fato, por um processo de 

transformação das concepções de direito e jurisdição. Ora, “se o direito não está mais na lei, 

mas na Constituição, a jurisdição não mais se destina a declarar a vontade da lei, mas a 

conformar a lei aos direitos contidos na Constituição”.76 A propósito, é importante lembrar 

que até mesmo as jurisdições da Europa Continental, com toda a influência dos ideais da 

Revolução Francesa, não resistiram à necessidade do controle da constitucionalidade da lei, 

mesmo “que tenham reservado esta função a órgãos que, inicialmente, foram concebidos 

como não jurisdicionais, exatamente em homenagem ao princípio de que o juiz não poderia se 

imiscuir na tarefa do Legislativo”. 77 

O neoconstitucionalismo, portanto, reverberou no Direito Processual, havendo, 

inclusive, quem defenda existir uma fase atual a que se pode denominar de 

neoprocessualismo,78 fase posterior à do instrumentalismo,79 caracterizado pela valorização 

constitucional de que já se tratou, anteriormente, o que se comprova, a propósito, pela leitura 

dos artigos iniciais do Código de 2015. Como visto anteriormente, a Constituição, ao longo 

do último século, foi-se tornando, acentuada e gradativamente, a grande referência para a 

interpretação e a argumentação jurídicas, deixando para trás a era das codificações, consoante 

fundamentos oportunamente expostos nesta pesquisa. Como assinalado em monografia 

recente apresentada à comunidade acadêmica, com cuja afirmação concorda-se plenamente, o 

fenômeno da constitucionalização dos direitos e garantias processuais, além de retirar o 

Código de Processo Civil da centralidade do ordenamento processual, ressalta o caráter 

publicístico do processo. O processo torna-se um meio à disposição do Estado para a 

realização da justiça, que é um valor eminentemente social. O processo está voltado à tutela 

                                                 
76 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 58. 
77 Idem. Observe-se que, até hoje, em determinados países da Europa continental, há resistência em relação à 

atuação jurisdicional, principalmente no tocante à força dos precedentes. Na Itália, por exemplo, não há tradição 

de precedentes vinculantes (o que ocorre, justamente, por conta desse histórico de desconfiança), à exceção dos 

julgamentos da Corte de Cassação na declaração de inconstitucionalidade, e do Conselho de Estado, quando se 

declara que um ato administrativo é inválido (MERRYMAN, John Henry. The Italian style III: interpretation. 

Stanford Law Review, Califórnia: Stanford Law School, v. 18, n. 4, 1966, p. 588; e TARUFFO, Michele; LA 

TORRE, Massimo. Precedent in Italy. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting 

precedents: a comparative study. Aldershot: Ashgate Dartmouth, 1997, p. 172-174).   
78 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. Salvador: Juspodium, v. 3, 2016, p. 46. 
79 O instrumentalismo pode ser sintetizado, usualmente, por uma evidente valorização da jurisdição, em certo 

detrimento da ação (não obstante sua inesgotável relevância, até mesmo pela relação com a garantia 

constitucional do acesso à justiça), bem como pelo reconhecimento dos escopos sociais e políticos do processo 

(vinculados, em grande medida, à sua função de pacificação) e, ainda, a admissão de que o processo não pode ser 

considerado um fim em si mesmo (ABBOUD, Georges; OLIVEIRA, Rafael Tomaz. O dito e o não-dito sobre a 

instrumentalidade do processo: críticas e projeções a partir de uma exploração hermenêutica da teoria processual. 

Revista de processo, ano 33, n. 166, dez./2006, p. 27-70. 
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de uma ordem superior de princípios e valores que estão acima dos interesses controvertidos 

das partes (ordem pública) e que, em seu conjunto, estão voltados à realização do bem 

comum. Trata-se de uma clara visão publicística do processo, imposta pela 

constitucionalização dos direitos e garantias processuais, não se esgotando na sujeição das 

partes ao processo, mas também vinculando o legislador, o administrador e o juiz. O 

legislador e o juiz devem construir técnicas processuais adequadas, céleres e efetivas à tutela 

dos direitos materiais.80 

Nesse contexto, o grande protagonista é, portanto, o juiz,81 o que, importa ressaltar, 

gera certa tensão com os demais Poderes, tensão que, no dia a dia, processo a processo, 

interpretação a interpretação, deve ser equilibrada. Os representantes — cada qual com suas 

próprias concepções acerca das necessidades da coletividade que representam — compõem o 

Poder Legislativo, enquanto os tribunais, por sua vez, na condição de instituições não 

representativas, são formados por membros com experiências relativamente mais 

homogêneas. O Legislativo é concebido para ser diretamente responsável pelos cidadãos, cuja 

responsabilidade é constantemente submetida à prova mediante eleições frequentes; os 

tribunais, por sua vez, são concebidos para ser diretamente responsáveis, a princípio, apenas 

pelos litigantes.82 E esses tribunais, principalmente no atual sistema jurídico brasileiro, em 

que os precedentes têm sua importância tão elevada, não podem mais atuar com o pensamento 

limitado, sem se dar conta de que seus atos podem influenciar milhares ou até mesmo milhões 

de pessoas.  Os precedentes firmados são dotados, portanto, de autoridade, pois se inserem no 

ordenamento e servem de pauta de conduta para a sociedade; são aplicados a casos futuros, 

dotados de similitude jurídica, o que só faz aumentar a responsabilidade dos juízes, que 

passam, então, a atuar como law-makers.83 

Ainda a respeito do neoconstitucionalismo, há quem defenda uma ideia de 

constitucionalização que vai muito além de um mero texto constitucional, cujas características 

são bem identificadas pela doutrina: 

 

i) rompimento da clássica dicotomia “público-privado”; ii) presença da Constituição 

rígida, com direitos fundamentais sociais; iii) jurisdição constitucional atuante, de 

forma a assegurar a força normativa vinculante da Constituição, que abarca uma 

                                                 
80 CAMPISTA, Fabio Farias. O dever de o Supremo Tribunal Federal respeitar os precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional federal uma análise à luz da Constituição Federal e do Código 

de Processo Civil de 2015. UERJ, 2018, p. 20 
81 SARMENTO, op. cit., p. 85.  
82 EISENBERG, Melvin Aron. The nature of the common law. Cambridge: Harvard University Press, 1988, p. 

10. 
83 MARQUES, Elmer da Silva. O poder de influenciar a formação da decisão judicial como requisito legitimador 

do precedente judicial obrigatório. Revista de processo, n. 275, jan./2018, p. 414. 
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materialidade principiológica; iv) autoaplicabilidade dos preceitos constitucionais; 

v) submissão das relações privadas ao primado do público; vi) emergência de um 

novo modelo interpretativo — a hermenêutica constitucional.84  

 

Tamanha atuação jurisdicional em matérias diversas, das mais simples às mais 

complexas, especialmente em solo brasileiro, tem como causa, entre outros fatores, uma crise 

da democracia representativa, caracterizada pelo desgaste dos modelos tradicionais de 

representação política, o que dá ênfase ao Judiciário, reafirmando (ainda mais) a relevância de 

haver uma participação efetiva das partes e da sociedade nos processos judiciais, permitindo-

lhes, efetivamente, influenciar a construção das decisões judiciais.85 

Repita-se, portanto, que, por uma nova concepção da jurisdição constitucional e da 

própria Teoria do Direito, o Direito deve ser analisado segundo diversos atores que coexistem 

e são considerados segundo um todo, inclusive para garantir também a efetivação dos valores 

insculpidos nas novas Constituições, as quais foram surgindo no período pós-Segunda Guerra 

Mundial. 

Aqui, portanto, tem-se um ponto essencial, na medida em que é exatamente nesse 

aspecto que se pode enxergar uma possível influência de Dworkin, por meio de suas ideias e 

críticas aos modelos positivistas formais de Kelsen e Hart, os quais, definitivamente, não 

atendem mais à complexidade das demandas com que o Judiciário vem deparando 

constantemente. Como se sabe, na qualidade de sucessor e ex-aluno de Herbert L. A. Hart na 

Universidade de Oxford, Ronald Dworkin é considerado um dos principais representantes da 

teoria anglo-saxônica. Ele tem a ideia, por exemplo, de que, mesmo que nenhuma regra 

(direito objetivo) regule o caso concreto, uma das partes poderá, ainda assim, alcançar o 

direito (subjetivo ou potestativo) almejado,86 o que já adianta sua crítica às regras prontas, a 

um direito fechado e imutável, o que comunga com as críticas realizadas nesta pesquisa. 

As ideias de Dworkin87 parecem enfatizar o que se tem feito, mais recentemente, no 

Direito brasileiro: a criação jurisprudencial do Direito, cujo fundamento essencial deve ser a 

primazia da Constituição, documento em que se declaram os direitos e as liberdades 

fundamentais que se impõem à vontade da maioria. Não se admite, pois, sob o ponto de vista 

                                                 
84 STRECK, Lenio Luiz. Ontem, os Códigos; Hoje, as constituições: O papel da hermenêutica na superação do 

positivismo pelo neoconstitucionalismo. In: ROCHA, Fernando Luiz Ximenes; MORAES, Filomeno (orgs.). 

Direito constitucional contemporâneo: homenagem ao Professor Paulo Bonavides. Belo Horizonte: Del Rey, 

2005, p. 521. 
85 ABRAMOVICH, Victor. Acesso a la justicia y nuevas formas de participación em la esfera política. In: 

BIRGIN, Haydée.; KOHEN, Beatriz (orgs.). Acesso a la justicia como garantia de igualdad: instituciones, 

actores y experiências comparadas. Buenos Aires: Biblos, 2006, p. 60. 
86 SGARBI, Adrian. Clássicos de teoria do direito. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 147. 
87 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A justiça no limiar de novo século. In: Temas de Direito Processual: quinta 

série. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 138. 
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do que é “justo”, uma posição de passividade pelo Judiciário quando a legislação não regula 

adequadamente o contexto do conflito, partindo-se de um caso concreto para se chegar à 

conclusão, com a possibilidade de a decisão refletir sobre outros casos. Os casos que se 

tornaram clássicos, por ele trazidos, foram o caso Henningsen vs. Bloomfield e Riggs vs. 

Palmer: o primeiro diz respeito ao demandante que conseguiu que fosse declarada a 

responsabilidade do fabricante de automóveis, mesmo com a restrição contratual estabelecida 

entre as partes; e o segundo, ao demandante-neto que foi afastado do direito de herdar os bens 

do avô, mesmo estando em seu testamento, por ter sido ele (o neto) quem, deliberadamente, o 

matou, justamente em razão da herança. Esses exemplos são o tipo de interpretação de que o 

Judiciário deve socorrer-se na construção das referências vinculantes, também objeto da 

presente. 

 

1.2.4 Aspectos conclusivos pertinentes à relevância das teorias do Direito para a tutela e a 

fundamentação jurisdicionais 

 

Em um estado democrático chamado contemporâneo (como no Brasil), a eficácia 

concreta dos direitos constitucional e legalmente assegurados depende da garantia da tutela 

jurisdicional adequada. Sem ela, o titular do direito, de cuja participação depende diretamente 

a própria existência desse Estado (democrático), não dispõe da proteção necessária do Estado 

ao seu gozo pleno. A partir de uma abordagem minimamente crítica, que passou pelas bases 

kantianas para a fundamentação da filosofia do Direito, pela formação e a crise do positivismo 

clássico, pela existência de um “neoconstitucionalismo” e pelo fortalecimento da função 

jurisdicional, buscou-se o estabelecimento de parâmetros, principalmente em Kant e Dworkin, 

para essa “tutela ou interpretação jurisdicional adequada”, por meio de uma “justa” 

fundamentação das respectivas decisões.  

É verdade que cada decisão judicial implica o exercício, em maior ou menor grau, dos 

poderes discricionários por parte do juiz. Não se pode, porém, admitir uma conveniência livre 

e desenfreada por parte do magistrado, assim como não se pode admitir a existência de um 

ordenamento jurídico (positivado) tão perfeito a ponto de se concluir por uma atividade 

judicante mecânica, robotizada, sem grande complexidade em sua interpretação. 

Repita-se: se, por um lado, não se pode ficar preso à legalidade escrita, em sentido 

estrito, também não se pode querer fazer justiça a qualquer preço. A razão pura e prática 

kantiana e o subjetivismo parametrizado por princípios não positivados de Dworkin podem 
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resgatar uma fundamentação jurisdicional digna do verdadeiro estado democrático que se vem 

buscando nas Constituições posteriores às duas grandes guerras mundiais. 

Deve-se concluir, desde já, pela validade e a aceitação dos parâmetros defendidos por 

Dworkin, que não admitem a incidência de “texturas abertas” ou “discricionariedade forte”, a 

serem preenchidas com ampla liberdade pelos magistrados. Ao contrário, defende-se que o 

norte essencial é a formulação de um esquema de princípios88 abstratos e concretos, que 

auxiliem o Estado-juiz (a figura do Hércules) na composição de uma teoria que explique e 

justifique a decisão como a única certa nos termos do direito estabelecido. Mas também se 

deve considerar sua origem kantiana, cujas ideias foram bastante úteis à desconstituição da 

rigidez positivista essencialmente formalista e à remoção da superficialidade caracterizada 

pela ausência de fundamentos sólidos à fundamentação da teoria do Direito.  

Assim, deve-se zelar pela “integridade” e a “coerência” não apenas jurisprudencial, 

mas de todo o sistema jurídico, do qual a sociedade tanto necessita, com vistas às suas 

próprias estabilidade e segurança, assunto que será examinado mais adiante. Para Dworkin, 

como será estudado em mais detalhes,  a integridade instrui os juízes a identificar direitos e 

deveres legais, a partir do pressuposto de que foram todos criados por um único autor, ou 

seja, a comunidade personificada, o que expressa coerência e equidade na justiça. Pode-se 

dizer ainda que as proposições jurídicas são verdadeiras se constam ou se derivam dos 

princípios de justiça, equidade e devido processo legal, que oferecem a melhor interpretação 

construtiva da prática jurídica da comunidade. 

Aplicando-se tal raciocínio ao Estado brasileiro, isso significa que a construção (e a 

superação) de precedentes, que integra a própria tutela e a fundamentação jurisdicional, deve 

pautar-se pela aplicação da ordem jurídica, a ser interpretada (ou até mesmo preenchida) 

segundo os princípios e a melhor compreensão dos “direitos jurídicos”, conjugando todos os 

fatores de um único autor, e não apenas a letra fria da lei ou a consideração do “direito que o 

juiz diga que seja”.  

Assim, conforme justamente aspira demonstrar-se com a presente pesquisa, é preciso 

respeitar as características de integridade e coerência, valendo-se de uma estrutura de 

princípios que fundamentem a existência de uma prática social, com juízes que, ao decidirem, 

não percam de vista o fato de que suas decisões devem integrar um todo coerente. Dessa 

                                                 
88 A propósito, segundo a concepção dworkiniana, um princípio pode ser considerado “um padrão que deve ser 

observado, não porque vá promover ou assegurar uma situação econômica, política ou social considerada 

desejável, mas porque é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da moralidade” 

(DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. de Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 

36). 
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forma, deve-se atingir uma tutela jurisdicional, acima de tudo, eficiente. A propósito, o 

Código Processual de 2015 explicita preocupação com o direito a uma boa jurisdição, primo 

do direito a uma boa administração, nascido com o Estado eficiente, ou seja, o direito a um 

processo eficiente. Desdobra-se, pois, a obrigação para o Estado-juiz, que integra o 

patrimônio jurídico dos sujeitos do processo, mostrando-se efetivamente exigível, elemento 

legitimador e de validade da atividade jurisdicional. Uma afronta decisiva e clamorosa à 

eficiência tem o condão de viciar os atos processuais produzidos, inclusive a decisão 

prolatada.89 

Desse modo, os membros de uma sociedade de princípios devem admitir que seus 

direitos e deveres políticos não se esgotam nas decisões particulares tomadas por suas 

instituições políticas, dependendo, sim, do sistema de princípios que essas decisões 

pressupõem e endossam. Nesse aspecto, observam-se claramente as razões kantianas em 

Dworkin. 

E todo esse estudo histórico revela-se essencial para que, nesta pesquisa, seja possível 

defender que os precedentes presentes no artigo 927 do (novo) Código de Processo Civil 

(mais adiante apresentados como precedentes qualificados) fazem parte de um único sistema, 

cujas construção e manutenção não ocorram de forma defeituosa, sob pena de haver uma 

insegurança jurídica generalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 RODRIGUES, Marco Antonio dos Santos; PORTO, José Roberto Sotero de Mello. Princípio da eficiência 

processual e o direito à boa jurisdição. Revista de processo, n. 275, jan./2018, p. 114. 
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2. FORTALECIMENTO DA UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL COMO 

INSTRUMENTO EM PROL DO JUSTO PROCESSO 

 

2.1 Elementos fundamentais do justo processo 

 

Anteriormente, fez-se um retrospecto dos pontos relevantes à Teoria do Direito, 

paralelo a cujos pensamentos cresceu o fenômeno do acesso à justiça. Pensadores como Kant, 

Kelsen, Hart, Rawls e Dworkin, antes mencionados, trazem, em suas defesas, propostas 

voltadas, assim como Cappelletti, ao aprimoramento dos sistemas jurídicos, em prol dos 

jurisdicionados, que, em último plano, são o alvo da presente pesquisa. 

Abre-se o presente tópico, portanto, tentando evidenciar o entrelaçamento entre as 

teorias desses autores e as próprias ideias de acesso à justiça,90 ou justo processo, que não 

podem deixar de ser abordadas, por envolver os propósitos desta tese, quais sejam, a 

sistematização dos precedentes qualificados, segundo o Código de Processo Civil vigente. 

Em seguida, busca-se organizar, pela normatização devida, suas formas de superação, de 

modo a contribuir para o desenvolvimento de uma atividade jurisdicional que atenda melhor 

aos anseios da coletividade à qual se dirige.91  Zela-se, pois, pelo acesso a um justo processo 

efetivo, certamente por uma jurisdição célere e, sobretudo, segura. Para tanto, é necessário 

adotar várias medidas, inclusive o sistema de precedentes abordado na presente investigação. 

Propostas diversas são apresentadas, seja no Direito brasileiro, seja no Direito Comparado, na 

busca incansável pela adequação da atuação do Estado no exercício de seus poderes, 

legitimamente constituídos. 

Ainda que somente no último século se tenha falado mais abertamente em alteração e 

modernização do ordenamento, citando-se, por exemplo, o fenômeno do acesso à justiça, 

desde o Código de Hamurabi já se observam algumas garantias para tornar mais justa a 

normatização disponível aos indivíduos. E, neste estudo, tem-se objetivo semelhante, na 

                                                 
90 Barbosa Moreira aponta Mauro Cappelletti como, naquele momento, o processualista estrangeiro “mais 

cultuado no Brasil” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. O processo, as partes e a sociedade. In: BARBOSA 

MOREIRA, José Carlos. Temas de direito processual. São Paulo: Saraiva, 2004, oitava série, p. 45). 
91 Atividade jurisdicional em que haja o mais próximo possível de obediência às garantias fundamentais a ela 

voltadas na raiz do texto constitucional. A propósito, é possível descrever o acesso à justiça como direito 

fundamental, correspondente ao direito daquela coletividade de usufruir, em sua totalidade, a função 

jurisdicional em resposta à determinada pretensão de direito material, a qual não pode ser frustrada por 

obstáculos irrazoáveis, tampouco pode esgotar-se no direito de provocá-la; ao inverso, também abrange o direito 

de dela participar, e nela influenciar, verdadeiramente, por parte daquele a quem é dirigida (GRECO, Leonardo. 

Novas perspectivas da efetividade e do garantismo processual. In: SOUZA, Marcia Cristina Xavier de (org.). O 

novo Código de Processo Civil: o projeto do CPC e o desafio das garantias fundamentais. Rio de Janeiro: 

Campus Jurídico, 2013) . 
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medida em que, ora por proposta normativa, ora por interpretação especialmente na 

modalidade extensiva do que já existe, pretende-se alcançar o aprimoramento da ordem 

jurídica (da qual os jurisdicionados dependem) especificamente pela evolução do atual 

sistema de superação de precedentes, especialmente em um momento como o de hoje, com 

um (novo) estatuto processual civil, em vigência há pouco mais de três anos, que apresenta 

inequívocas falhas a respeito do tema.92 A respeito da adequação do sistema (e de toda a 

norma processual) aos anseios da coletividade, citam-se, oportunamente, Hugo Grotius e 

Rousseau, com a difusão da ideia de que o poder teria por fim a felicidade do povo, para o 

que, certamente, um ordenamento jurídico adequado deveria dele estar à disposição93 — 

somente dessa forma é possível demonstrar efetiva preocupação com sistemas processuais que 

se vinculem às garantias constitucionais inerentes ao estado democrático de direito que 

integram esse sistema. 

Não foi fácil trilhar o caminho até este Estado democrático de direito, detentor de um 

Poder Judiciário cujas decisões são capazes (ou deveriam ser) de suprir as omissões e extirpar 

as ilegalidades e as inconstitucionalidades cometidas pelos outros poderes.94 Por tal razão, 

investiga-se a melhor forma de aprimoramento da atividade desempenhada precisamente por 

esse Poder. Aponta-se, então, o acesso à justiça — significando acesso ao justo processo95 — 

como um direito fundamental, correspondente ao direito que cada cidadão tem (ou deveria 

ter) individualmente (ou de forma coletiva) ao exercício da função jurisdicional sobre 

determinada pretensão de direito material, que não pode ser frustrado por obstáculos 

irrazoáveis. Lembra-se que essa garantia não se esgota no direito de provocá-la, abrangendo 

também o direito de  participar, de influenciar efetivamente a atividade jurisdicional por parte 

                                                 
92 A doutrina também é vasta ao apontar as ausências a respeito do sistema de precedentes. A exemplo de todos: 

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. 249, em que afirma: “Consigne-se 

que não houve no Estatuto Processual previsão expressa de revisão em relação às teses firmadas nos recursos 

repetitivos, sendo plausível a comunicação e a aplicabilidade da norma fixada no art. 986”. 
93 Mencionado em: CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Acesso à Justiça. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 

14. 
94 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 37-38. 
95 Não são recentes o desejo e a prática efetiva de se apresentarem propostas com o intuito de abrir as portas do 

Poder Judiciário, bem como de acelerar sua prestação jurisdicional, tornando-a mais justa e efetiva. Rudolph von 

Jhering, como se sabe, já afirmava que a paz é o fim que o direito tem em vista, e a vida do direito é uma luta, ou 

seja, uma luta dos povos, do Estado, das classes, dos indivíduos. A luta pelo justo, enfim, surgiu há muito tempo 

(JHERING, Rudolph von. A luta pelo direito. Trad. de João de Vasconcelos. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1986, 

p. 1).  
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daquele a quem é dirigida.96 Afinal de contas, quem dá o fim deve dar o meio,97 e o direito 

subjetivo sem processo seria um mero flatus vocis do legislador.98 

Pode-se afirmar que o acesso ao justo processo encontra-se bem atrelado às ideias 

expostas. Ora, é clara a preocupação atual do legislador com a instrumentalidade substancial e 

a maior efetividade do processo, adequando-o à nova realidade socioeconômica, marcada, 

sobretudo, pela economia de massa.99 Nesse exato contexto, surgem o sistema de precedentes 

e a pretensão de meios e formas de se empregar o stare decisis100 no Brasil, como mais um 

instrumento para se alcançarem os objetivos necessários. Ao menos duas hipóteses podem ser 

citadas como “atividade inovadora por parte do Poder Judiciário”: 

 

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 (...) 

quando o caso concreto não se enquadrar em preceito legislativo anterior e houver 

demanda sobre a questão.101 

 

Propõe-se, assim, que a atividade jurisdicional seja exercida ultrapassando, de certa 

forma, os limites do positivado e consoante a interpretação principiológica necessária, a partir 

do que é possível pensar em justiça, e sempre nos limites de tudo que se vem defendendo 

neste estudo, inclusive a relevância de uma teoria de precedentes bem estabelecida.  

Faz-se essencial, portanto, contextualizar a aplicação de um sistema de precedentes 

adequado, como requisito ao justo processo, compreendido a partir da necessidade de 

determinada atividade jurisdicional, em que não apenas se resguarde a formalidade 

processual, mas também se verifiquem a tempestividade e a efetividade da tutela 

(re)conhecida, havendo, sobretudo, segurança jurídica. Tem-se em mente que uma das 

inovações recentes mais significativas do Direito brasileiro consiste na ênfase dispensada aos 

princípios e à utilização, com maior frequência, de conceitos jurídicos indeterminados.102 

                                                 
96 GRECO, Leonardo, op. cit., p. 7. 
97ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 603. 
98 DUARTE, Ronnie Preuss. Garantia de acesso à justiça: os direitos processuais fundamentais. Coimbra: s.n., 

2007, p. 17. 
99 WATANABE, Kazuo; GRINOVER, Ada Pellegrini (et al.). Código brasileiro de defesa do consumidor 

comentado pelos autores do anteprojeto. 8 ed.  Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 780. 
100 Retira-se a expressão stare decisis, como se verá mais adiante, da frase latina stare decisis et quieta non 

movere (BRENNER, Saul; SAPETH, Harold J. Stare in decisis: The alteration of precedent on the Supreme 

Court, 1946–1992. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. Reimpr. de 2006, p. 1). Seu significado, em 

tradução livre, pode ser assim apontado: “aderir a precedentes e não perturbar as coisas que estão estabelecidas” 

(BLACK, Henry Campbell. Black’s Law Dictionary. 6 ed. Saint Paul: West Publishing, 1990, p. 1.406). 
101 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. 80. 
102 Barbosa Moreira, a propósito, faz importante pronunciamento a respeito, frisando que, “nem sempre convém, 

e às vezes é impossível, que a lei delimite com traço de absoluta nitidez o campo de incidência de uma regra 
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Afirma-se, pois, que, embora a Constituição não seja, exatamente, o que se possa 

chamar de principiológica, 

 

é inegável que, com os princípios explícitos ou implícitos nela acolhidos, tornou 

mais aberta a textura das normas constitucionais. No velho sistema, os aplicadores 

dessas normas deveriam ser apenas “a boca que pronuncia as palavras da lei”, presos 

à literalidade dos enunciados jurídicos,  como pretendia Montesquieu, em 

passagem célebre do seu O espírito das leis.103 

 

Como bem expõe Gustavo Tepedino,104 o diploma civil de 1916 é fruto justamente das 

doutrinas individualista e voluntarista, as quais, consagradas pelo Código de Napoleão e 

incorporadas pelas codificações do século XIX, inspiraram o legislador brasileiro quando 

redigiu o Código em questão. Ao se tentar um afastamento desse individualismo, partiu-se, de 

imediato, em busca da inclusão de toda a sociedade, principalmente dos segmentos 

socialmente desfavorecidos, ao alcance do Poder Judiciário, sem o que, evidentemente, jamais 

seriam atingidos os objetivos oriundos desse afastamento.   

Nesse contexto foi que amadureceu toda a ideia de justo processo. 

Lembram-se o desnecessário conceitualismo que dominou a ciência do processo a 

partir do século XIX e a intensa preocupação garantística que se avolumou na segunda metade 

do século XX, levando o processualista a uma profunda imersão em um mar de princípios, de 

garantias tutelares e de dogmas que chegaram ao ponto de se transmudar em grilhões de uma 

servidão perversa. Em nome de princípios como o do contraditório e do devido processo 

legal, acirraram-se formalismos que travaram a máquina e abriram-se flancos para a malícia e 

a chicana. Veja-se que, para preservar as garantias do juiz natural e do duplo grau de 

jurisdição, as regras técnicas sobre a competência foram levadas a extremos.105  

Esclarece Dinamarco106 que houve um grito de alerta por parte dos juristas-pensadores 

engajados no movimento que se intitulou “Projeto Florença” — berço da mais notável 

                                                                                                                                                         
jurídica (...)” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Regras de experiência e conceitos juridicamente 

indeterminados. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 44). Em recente trabalho apresentado, Fabio Campista traz 

uma série de exemplos de conceitos indeterminados, quais sejam: a) situação de necessidade, prevista no artigo 

521, II, CPC; b) direito líquido e certo, previsto no artigo 1º da Lei nº 12.016/2009; c) caução suficiente e 

idônea, citada no artigo 520, IV, CPC; d) dúvida razoável, expressão trazida no artigo 311, IV, CPC; e) 

manifestamente inadmissível, previsto no artigo 1.021, §4º, CPC; f) interesse público, previsto no artigo 178, I, 

CPC, entre outras (CAMPISTA, Fabio Farias. O dever de o Supremo Tribunal Federal respeitar os precedentes 

do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional federal uma análise à luz da Constituição Federal 

e do Código de Processo Civil de 2015. UERJ, 2018, p. 46. 
103ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 11. 
104 TEPEDINO, Gustavo José Mendes. Premissas metodológicas para a constitucionalização do direito civil. In: 

Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 1. 
105 DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 12. 
106 Idem. 
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guinada metodológica da ciência processual de todos os tempos. O processualista brasileiro 

assinala que as primeiras palavras de Mauro Cappelletti caracterizavam um repúdio ao 

positivismo jurídico, entendendo que a grande lição a ser extraída da obra de Cappelletti é de 

que o acesso à justiça é o mais elevado e digno dos valores a serem cultuados no trato das 

coisas do processo. Alerte-se, assim, para o fato de que o desejo em elevar a qualidade da 

atividade jurisdicional não se limita às fronteiras brasileiras. Diga-se, de passagem, que a 

demora no andamento dos feitos, por exemplo, está longe de constituir um problema apenas 

das autoridades brasileiras. Não se faz estranho às reformas legislativas, em países como 

Alemanha, Áustria, Espanha e Itália, o desejo de desentorpecer a marcha dos processos,107 o 

que ocorre igualmente na América Latina, havendo novos Códigos (de Processo Civil) no 

Panamá (1984), na Venezuela (1985), no Uruguai e no Paraguai (1988), bem como na Costa 

Rica (1989).108 

Neste ponto, faz-se oportuna uma observação, promovendo a reflexão e a comparação 

entre esse formalismo (acima descrito e a reação correspondente) e os diferentes modos como 

ele se faz presente nos dias atuais, em relação ao mesmo tema (formação/aplicação dos 

precedentes). Reflita-se: a) em nome da necessidade de se racionalizarem as decisões 

jurisdicionais, gerando-lhes a devida uniformização (e, por conseguinte, em nome do próprio 

devido processo legal), o CPC, por meio da Lei nº 13.256/16, estabeleceu um conjunto de 

normas impeditivas para acesso dos recursos excepcionais aos tribunais superiores 

(especificamente os artigos 1.021, 1.030 e 1.042, do CPC, de cuja interpretação trata-se mais 

adiante); b) com frequência, também em nome desse mesmo devido processo legal e, mais 

especificamente, do contraditório participativo e da ampla defesa, pretende-se impugnar o 

fortalecimento dos precedentes, especialmente no que se refere às súmulas, por meio de sua 

maior vinculação, assunto que será retomado mais adiante.  

O que se quer apontar é que, na situação a, tem-se um evidente equívoco, por absoluta 

desproporcionalidade (e tudo o mais que se está defendendo) do comando, na medida em que 

não permite a evolução jurisprudencial e o “aprendizado” anteriormente analisado, por 

ocasião da abordagem dos direitos fundamentais — portanto, conclui-se que o conjunto em 

questão constitui um exemplo negativo para o estabelecimento de normas em prol de um 

formalismo, no presente caso, inequivocamente injusto (causador de desacesso à justiça). Já 

na situação b, a situação é inversa, mas a sustentação é, igualmente, injusta: quanto ao 

                                                 
107 Leia-se: MOREIRA, José Carlos Barbosa, A Justiça no Limiar de Novo Século, op. cit., p. 29. 
108 Também em MOREIRA, José Carlos Barbosa, O Processo Civil, Hoje: Um Congresso da Associação 

Internacional de Direito Processual, op. cit., p. 236. 
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fortalecimento dos precedentes (incluindo as rationes por trás dos enunciados das súmulas), 

conforme todos os argumentos e fundamentos aqui dispostos, não é possível valer-se das 

garantias constitucionais para limitá-lo, justamente porque, por meio dessa fortificação, 

haverá inúmeros benefícios e, ao contrário do que se afirma, os princípios são valorizados, e 

não prejudicados.  

Era, pois, o que se queria demonstrar: como, em nome de doses distintas do 

garantismo, é possível fazer inúmeras defesas. A de Dinamarco, em seu “grito de alerta”, fez-

se muito útil, pois, de fato, havia um “conceitualismo desnecessário”, oportunamente 

combatido. E, ainda hoje, portanto, essas concepções do formalismo em questão vêm à baila, 

ora positivamente, ora de forma irrazoável e injusta. 

A verdade é que as alterações normativas que deram ensejo ao direito 

jurisprudencial,109 fortalecido especialmente a partir de 2015, têm como embrião um conjunto 

de reformas iniciadas e significativamente intensificadas na década de 1990, em uma busca 

inequívoca por acesso à adequada (e justa) jurisdição. Esta, inclusive, inserida em todo esse 

contexto, passou a ser encarada como um direito humano fundamental, imprescindível a um 

sistema jurídico de vanguarda que pretenda efetivar, “e não apenas proclamar, os direitos de 

todos”,110 característica, portanto, de um estado democrático de direito, sobretudo porque do 

acesso a uma jurisdição justa e eficiente é que depende a própria efetividade dos direitos 

constitucionais.111 Enfim, não se vislumbram obstáculos à conclusão de que a busca por 

meios favoráveis à qualificação da atividade jurisdicional deve ser contínua e perene, com o 

propósito de que a resposta às demandas seja a mais célere e justa possível — e, para esse 

propósito, certamente os demais Poderes e o próprio cidadão deverão contribuir.112 Esse é o 

                                                 
109 ROMANO NETO, Odilon. Modificações na jurisprudência e proteção de confiança. 2016. 578f. Tese 

(Doutorado em Direito Processual) – Faculdade de Direito. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro. Conceitua-a como “o campo do direito processual que se ocupa especificamente do estudo do papel e 

dos efeitos das decisões judiciais em um dado sistema jurídico, bem como da análise do regramento a elas 

conferido pelo direito positivo e pelo próprio Judiciário” (p. 86). 
110 CAPPELLETI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Sergio Fabris, 1988, p. 8. 
111 Nesse sentido: BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da 

dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 32. Humberto Ávila ressalta o aspecto de duas 

garantias: acesso ao Poder Judiciário e universalidade da jurisdição, que funcionam como meios para que o 

conteúdo das regras gerais e abstratas possa ter a chance de ser institucionalmente concretizado, caso não seja 

espontaneamente cumprido.  Lembra, ademais, que a segurança jurídica exige um estado de confiabilidade do 

Direito, de modo que o cidadão possa, sem frustração nem surpresa, livre e autonomamente, assegurar os efeitos 

jurídicos dos direitos e garantias que lhe são postos à disposição pela ordem jurídica vigente. Destaca também o 

acesso em questão (o “justo processo”) (ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 4 ed. São Paulo: 

Malheiros, 2016, p. 604) 
112 Disse-se, certa vez, que: “Não basta haver Judiciário; é necessário haver Judiciário que decida. Não basta 

haver decisão judicial; é necessário haver decisão judicial justa. Não basta haver decisão judicial justa; é 

necessário que o povo tenha acesso à decisão judicial justa. O acesso à decisão judicial justa. O acesso à decisão 

judicial constitui importante questão política. Não há verdadeiro Estado Democrático de Direito quando o 
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contexto em que surge a ideia de coletivização de teses e processos, seja, inicialmente, por 

meio da tutela dos interesses coletivos lato sensu,113 seja, mais recentemente, pela 

institucionalização de um verdadeiro sistema de precedentes. 

A seguir, examina-se como ocorreram, gradativamente, as alterações legislativas no 

Direito Processual brasileiro, em prol da uniformização jurisprudencial e, por conseguinte, de 

maior estabilidade e segurança nas decisões, as quais, em parte, tornam-se (ou podem vir a se 

tornar) precedentes. 

 

2.2 O movimento reformista em prol da uniformização jurisprudencial forçada até sua 

consolidação, por meio dos artigos 926 e 927, ambos do CPC 

 

Nos últimos séculos, vivenciou-se uma filosofia quase exclusivamente cristã, em uma 

extensa fase monárquica, a qual, aos poucos, foi cedendo espaço, a partir das ideias surgidas 

com o Iluminismo.114 Com isso, deu-se o fortalecimento do chamado positivismo 

normativista,115 em um contexto de Estado liberal, sob o qual, por exemplo, desenvolveram-

se, com acentuada ênfase, importantes estatutos brasileiros, como o Código Civil de 1916.  Já 

nas últimas décadas, impera o chamado neoconstitucionalismo, tratado, em geral, como um 

processo histórico que se caracteriza justamente por intensa contraposição às fases anteriores, 

como uma nova forma de contemplar o direito, desfigurando a dualidade entre jusnaturalismo 

e juspositivismo.116  

Nesse cenário de queda do normativismo positivista, de transformação do Estado 

liberal e de elevação fático-jurídica do acesso à justiça (principalmente em seu aspecto 

                                                                                                                                                         
cidadão não consegue, por inúmeras razões, provocar a tutela jurisdicional” (CLÈVE, Clèmerson Merlin. Temas 

de direito constitucional e da teoria do Direito. São Paulo: Acadêmica, 1993, p. 50-51). 
113 Como não faz parte da presente pesquisa, não houve aprofundamento da qualificação ou maior identificação 

desses interesses, mas não se pode deixar de registrar, ao menos, que se está referindo, especialmente, ao artigo 

81, parágrafo único, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que conceitua os 

interesses difusos, coletivos em sentido estrito e os interesses individuais homogêneos. 
114 Citam-se oportunas palavras de Luiz Roberto Barroso, a respeito da grande virada na doutrina das teorias das 

fontes do direito, ocorrida entre o Estado Pré-Moderno e o Moderno: “Pré-Moderno: No Estado Pré-Moderno, a 

formação do Direito não era legislativa, mas jurisprudencial e doutrinária. Não havia um sistema unitário e 

formal de fontes, mas uma multiplicidade de ordenamentos provenientes de instituições concorrentes (...)” 

(BARROSO, Luiz Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: o triunfo tardio do direito 

constitucional no Brasil. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (orgs.). A 

constitucionalização do direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2007, notas 4 e 6. 
115 Não obstante toda a exposição anterior, cita-se BOBBIO: “Não existe outro direito senão o positivo”, a fim de 

se demonstrar a fortaleza desse pensamento naquele momento histórico (BOBBIO, Norberto. O positivismo 

jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995, p. 15). 
116 Por todos, cita-se: FIGUEROA, Affonso Garcia. La teoria del Derecho em tiempos del constitucionalismo. 

In: CARBONELL, Miguel (org.). Neoconstitucionalismo(s). Madri: Trotta, 2003, p. 160. 
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formal), passa-se a fomentar, de pronto, a chamada tutela pluri-individual, por exemplo, pelas 

Leis nº 7.347/85 e nº 8.078/90. A propósito, define-se essa tutela como aquela voltada à justa 

composição das lides relativas aos direitos individuais homogêneos, as quais se multiplicam 

em diversas demandas judiciais que apresentam controvérsia preponderantemente sobre as 

mesmas questões de direito, de modo a, por um lado, racionalizar e atribuir eficiência ao 

funcionamento do Poder Judiciário e, por outro, assegurar a igualdade e a razoável duração do 

processo.117, 118  

O fato é que são inúmeros os fatores associados à — ou causadores da — globalização 

como um fenômeno pós-Revolução Industrial.119 Essa globalização se caracteriza, “de certa 

forma, como o ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista”,120 

provocando, sem dúvida, uma intensificação inédita dos conflitos no seio da coletividade.121 

Esse panorama, por sua vez, conduz, não apenas no Brasil, mas também em outros países que 

adotam a civil law, a uma regulação dos direitos coletivos (lato sensu) e dos instrumentos 

processuais necessários à sua defesa e à sua efetivação. Crê-se que, por essa razão, inclusive 

pela maior preocupação com as garantias fundamentais do processo, há algumas décadas 

tantas alterações processuais são noticiadas no mundo afora. Apenas no Brasil, em um espaço 

de quatro décadas, houve a edição de dois Códigos de Processo Civil.122 

                                                 
117 DANTAS, Bruno. Teoria dos recursos repetitivos: tutela pluri-individual nos recursos dirigidos ao STF e ao 

STJ (arts. 543-B e 543-C do CPC). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 83. 
118 Como ressalta, a propósito, Barbosa Moreira, a ciência processual brasileira sempre foi mais voltada à Europa 

Continental, mas “a paisagem começou a modificar-se” ainda nas últimas décadas do século passado, “com 

crescente curiosidade em relação a institutos norte-americanos, sobretudo, de início, na área da proteção de 

interesses supraindividuais, onde passaram a atrair certa atenção figuras como a da class action”, com uma clara 

“valorização das chamadas ações coletivas, que marcou os últimos da década de 70 e as que se lhe seguiram” 

(MOREIRA, José Carlos Barbosa. O processo, as partes e a sociedade. In: MOREIRA, José Carlos Barbosa. 

Temas de direito processual. São Paulo: Saraiva, 2004, oitava Série, p. 43).  
119 Pode-se afirmar, oportunamente, que a Revolução Industrial caracterizou-se por uma revolução tecnológica, 

em que ocorreu a substituição do trabalho artesanal pelo uso das máquinas, ou seja, uma evidente evolução do 

sistema doméstico para o sistema fabril, o que culminou com a multiplicação exponencial de pessoas, bens e 

serviços: isso, por conseguinte, gerou notável consumo de massa, bem como todos os fatos disso oriundos. Leia-

se, a propósito: BRASIL, Guilherme Mungo. O conflito coletivo como produto da globalização: consequências e 

reflexões. Revista de Processo, n. 265, mar./2017, p. 262. 
120 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 6 ed. Rio de 

Janeiro: Record, 2001, p. 23. 
121 Francisco Glauber, por exemplo, traz números surpreendentes, quanto aos Juizados Especiais, de lides 

analisadas, citando o Relatório “Justiça em Números 2017”, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, 

mencionando uma quantidade acima de cem milhões de processos em andamento (ALVES, Francisco Glauber 

Pessoa. Celeridade como princípio constitucional inegável, o novo Código de Processo Civil e os Juizados 

Especiais Cíveis. Revista de processo, n. 275, jan./2018, p. 19-44, p. 19. 
122 Na Alemanha, por exemplo, em 1976, houve a reforma conhecida como Vereinfachungsnovelle, que, entre 

outras mudanças, alterou o procedimento de primeiro grau perante o Landgericht, a disciplina da revelia, da 

apelação e da execução provisória, assim como, em 1990, houve alterações destinadas a simplificar o 

procedimento, inclusive reduzindo a admissibilidade dos recursos. Pode-se lembrar também do Japão, com seu 

novo Código de Processo Civil de 1996, e da Inglaterra, que, em 1998, criou, pela primeira vez, um Estatuto 

Processual civil (mencionado nesta pesquisa em outras passagens), denominado Civil Procedure Rules. Também 

a Espanha substituiu a antiga Ley de Enjuiciamiento Civil em 2000, e ainda Itália e Portugal reformaram seus 
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É certo que, do ponto de vista social, os interesses transindividuais significaram o 

reconhecimento da tutela dos interesses informais voltados às necessidades coletivas, 

referentes, em síntese, à qualidade de vida. Interesses de massa, que comportam ofensas de 

massa e colocam em atrito 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.123  

Costuma-se dizer, inclusive, que o Brasil ocupa posição de vanguarda entre os países 

da civil law no tema de processos coletivos, com a introdução, no ordenamento da tutela dos 

interesses e direitos difusos e coletivos (de natureza indivisível), da reforma de 1977 da lei de 

ação popular (Lei 4.717/1965); igualmente, com a promulgação da Lei nº 7.347/1985, sobre a 

denominada “ação civil pública”; e, em 1988, ao elevar a patamar constitucional a proteção 

dos referidos interesses ou direitos. Além disso, em 1990, houve a edição do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas disposições processuais são aplicáveis à tutela de todo e 

qualquer interesse ou direito transindividual, não se podendo deixar de mencionar ter sido a 

lei que expôs e conceituou a categoria dos chamados interesses ou direitos individuais 

homogêneos. Nessa sequência, mais recentemente houve o incremento desse rol com duas 

regulamentações absolutamente importantes: dos mandados de segurança e de injunção — 

individuais e coletivos —, por meio, respectivamente, das Leis nº 12.016/09 e 13.300/16.124 

Não obstante, há situações ou características presentes na tutela coletiva fornecida, 

jurisdicionalmente, por instrumentos como os acima apontados que tornam outros 

mecanismos de “coletivização” ou “molecularização” igualmente necessários. Fala-se, por 

exemplo, da coisa julgada, de certo modo limitada, o que se extrai da interpretação dada ao 

artigo 103 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e ao artigo 16 da 

Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85).125 Existem ainda outras limitações, como, por 

                                                                                                                                                         
ordenamentos processuais nos anos 1990. Relato trazido em: MOREIRA, José Carlos Barbosa. Breve notícia 

sobre a reforma do processo civil alemão. In: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Temas de direito processual. 

São Paulo: Saraiva, 2004, oitava Série, p. 200.  
123 GRINOVER, Ada Pellegrini. A ação civil pública refém do autoritarismo. In: ___Processo coletivo: do 

surgimento à atualidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 403. 
124 Aluisio Mendes, a título de exemplo da valorização que se deve conceder às “ações de classe”, cita relevante 

texto da Suprema Corte canadense, em que foi (re)afirmada a capacidade de essas ações (class actions) 

propiciarem eficiência e justiça, assegurando que os malfeitores de fato e em potencial não ignorem suas 

obrigações para com o público, sobretudo porque, em ações coletivas, aqueles que causam danos generalizados, 

mas mínimos individualmente, poderão não ter de arcar integralmente com os custos provenientes de suas 

condutas, porque, para cada demandante, a despesa com o ajuizamento de uma ação individual poderá exceder 

em muito a recompensa (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. 

23-24).  
125 Não se trata do objeto desta pesquisa, razão pela qual não se aprofundará no tema. Não obstante, 

oportunamente, frisa-se, aqui, que a coisa julgada presente no microssistema da ação civil pública lato sensu é 



58 

 

  

exemplo, quanto ao cabimento das ações, como previsto na conhecida Medida Provisória nº 

2.180-35/2001, que acrescentou o parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 7.347/85, vedando o 

manejamento da ação civil pública em pretensões que envolvam tributos, contribuições 

previdenciárias ou FGTS, por exemplo.  

Nesse cenário de coletivização de lides ou processos, com o propósito de simplificar, 

unificar e otimizar a tutela jurisdicional, de modo a atingir, simultaneamente, o máximo 

possível de jurisdicionados, desde o início da década de 1990 são efetuadas, no Direito 

brasileiro, algumas reformas exatamente com esse objetivo. Não se quer dizer — importante 

ressaltar — que, pelas reformas abaixo especificadas, não houvesse valorização da 

jurisprudência.126 Mas houve evidente intensificação na valorização da chamada 

jurisprudência dominante, especialmente em relação àquelas sintetizadas (e formalizadas) em 

súmulas e enunciados, um movimento autêntico por uma uniformização forçada, ou seja, a 

realização de alterações legislativas com o evidente propósito de fazer com que os juízes 

sigam a chamada “jurisprudência dominante”.127, 128 

Pode-se considerar que a fase vivenciada pela ordem jurídica brasileira até meados da 

década de 2000 assemelha-se à experiência, por exemplo, da Itália. O Código de Processo 

Civil italiano até prevê que o juiz possa fazer referência a precedentes na motivação de seu 

                                                                                                                                                         
considerada “erga omnes”, porém (também) “secundum eventum litis” e “in utilibus”. Por todos os autores que 

se aprofundaram no tema e valem-se dessas características, cite-se: GIDI, Antonio. Coisa julgada e 

litispendência em ações coletivas. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 94. 
126 Não se está afirmando que, até a década de 1990, no Brasil, não houvesse preocupação com um necessário 

alinhamento jurisprudencial e com os consequentes princípios por esse fortalecidos. Essencial lembrar, portanto, 

o conhecido artigo 476 do Código de 1973, pertinente ao incidente de uniformização de jurisprudência. É certo, 

pois, que a preocupação existia. Todavia, nada de forma a impedir que cada magistrado, quanto e quando 

quisesse, pudesse afastar-se dos precedentes eventualmente existentes.  
127 Veja-se a adequada ementa a respeito: “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 n. 228.432 – RS. Relator: Ministro Humberto Gomes 

de Barros. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=IMG&sequencial=23492&num_regis

tro=200000492370&data=20020318&formato=PDF> Acesso em: 19 dez. 2018). 
128 Tentando-se conferir maior objetividade ao termo, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Ministra 

Nancy Andrighi, definiu jurisprudência dominante como a que “predomina, não tendo de ser necessariamente 

uníssona”, ou seja, “ainda que haja decisão unipessoal em que se consubstancie entendimento diverso do 

esposado, esta não é a razão por si só suficiente a retirar o rótulo de dominante à jurisprudência” (BRASIL. 

Superior Tribunal de Justiça. Ag nos AREsp n. 269.928 – MG. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Disponível 

em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/ita/documento/mediado/?num_registro=199901001374&dt_publicacao=27-

03-2000&cod_tipo_documento=&formato=undefined>. Acesso em: 19 dez. 2018.). 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=IMG&sequencial=23492&num_registro=200000492370&data=20020318&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=IMG&sequencial=23492&num_registro=200000492370&data=20020318&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/ita/documento/mediado/?num_registro=199901001374&dt_publicacao=27-03-2000&cod_tipo_documento=&formato=undefined
https://ww2.stj.jus.br/processo/ita/documento/mediado/?num_registro=199901001374&dt_publicacao=27-03-2000&cod_tipo_documento=&formato=undefined
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julgamento, mas esses precedentes não se revestem da mesma força vinculante de 

determinados instrumentos presentes no Direito brasileiro. O artigo 360,129 por exemplo, 

dispõe que o recurso à Corte di Cassazione [Corte de Cassação] não será admitido se a 

questão de direito estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal (e se o exame 

dos fundamentos não fornecer elementos que confirmem ou alterem sua orientação), preceito 

semelhante, portanto, ao contido no artigo 557 do Código brasileiro de 1973. Nada há, pois, 

quanto a esse aspecto, a impor determinada força vinculante ou a exigir, por exemplo, uma 

superação formal (overruling), ainda que, como no Brasil de alguns anos atrás, mesmo sem 

uma vinculação formal dos precedentes, as decisões de tribunais superiores exercessem 

grande influência e fossem, em regra, observadas pelos tribunais inferiores.130  

Em prosseguimento, ou seja, tratando-se do propósito de uniformização forçada, veja-

se, desde logo, a clara relação entre o artigo 38 da Lei nº 8.038/90, que concedera 

competência ao ministro relator para negar seguimento a recursos, no STF e no STJ, que 

contrariasse súmula do respectivo Tribunal,131 com o artigo 557 do CPC/73 e seu 

correspondente no Código de 2015, o artigo 932, inciso IV. Nessa sequência, o que ocorreu, 

precisamente, foi a alteração do artigo 557 do CPC/73,132 especialmente pela Lei nº 9.756/98, 

que passou a admitir que o relator de recurso em qualquer tribunal negasse seguimento a 

recurso em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do 

STF ou de Tribunal Superior; igualmente, passou a admitir desse provimento a recurso, 

monocraticamente, se a decisão recorrida estivesse em manifesto confronto com súmula ou 

com jurisprudência dominante do STF ou de Tribunal Superior. No mesmo sentido, o artigo 

                                                 
129 TARUFFO, Michele. Judicial rulings with prospective effect in Italy. In: STEINER, Eva. Comparing the 

prospective effect of judicial rulings across jurisdictions. Londres: Springer, 2015, p. 203. 
130 Já em Portugal, para citar outro exemplo de país continental europeu, a respeito da mesma matéria, há 

decisões jurisdicionais com efeito vinculante, como nos julgamentos de tribunais internacionais (art. 696, f, do 

atual Código de Processo Civil), além da eficácia erga omnes das declarações de inconstitucionalidade de lei ou 

de ilegalidade de atos administrativos. Diga-se, oportunamente, que os assentos, que eram dotados de eficácia 

vinculante, foram revogados no julgamento do Acórdão n° 810/93 (Rel. Cons. Monteiro Diniz), quando o 

Tribunal Constitucional português, responsável por apreciar e declarar, com força obrigatória e geral, a 

inconstitucionalidade das normas, julgou o artigo 2º do Código Civil português inconstitucional, em um 

momento relevante para a eficácia vinculante. O relator, Conselheiro Antero Alves Monteiro Diniz, observou 

que a força obrigatória dos assentos e a impossibilidade de sua modificação seriam inadequadas para a 

uniformidade do direito e para a segurança jurídica (NOGUEIRA, Gustavo Santana, op. cit., p. 145-146). 
131Vê-se, nesse dispositivo, praticamente o início da era dos julgamentos por “referência”, a qual, no caso, era, 

somente súmula, e, também (início) da possibilidade de ocorrência de julgamentos monocráticos, o que se 

tornaria, ao longo dos anos, uma prática habitual não apenas nos Tribunais superiores, como também nos 

demais. 
132 Diga-se, oportunamente, que, entre as reformas por que passou o direito processual alemão, dispositivo 

semelhante foi por lá inserido — ou seja, a possibilidade de que um dos membros do tribunal julgue a Berufung 

(recurso semelhante à apelação brasileira) isoladamente (§ 526, 1ª alínea — por exemplo, quando a matéria não 

apresentar especiais dificuldades no concernente aos fatos ou ao direito) (MOREIRA, José Carlos Barbosa. 

Breve notícia sobre a reforma do processo civil alemão. In: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Temas de 

direito processual. São Paulo: Saraiva, 2004, oitava Série, p. 206). 
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544, parágrafos 3º e 4º, do referido estatuto de 1973, que passou a autorizar provimento a 

agravo de decisão denegatória de recurso extraordinário ou de recurso especial se o acórdão 

recorrido estivesse em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal.133 

Até mesmo Barbosa Moreira, sabidamente contra a eficácia vinculante dos 

precedentes, ressalta a importância da função jurisdicional como paradigma, ressaltando, 

ainda, que seu descumprimento, por parte do jurisdicionado, daria ensejo à aplicação do 

(antigo) artigo 557, em evidente referência ao Código de 1973. Barbosa Moreira lembra a 

jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na locação, o fiador 

não responde pelos alugueres majorados por força de aditamento contratual feito sem a sua 

participação, ainda que se tenha obrigado até a entrega das chaves do imóvel. E se posiciona 

da seguinte forma:134 “É claro que isso gera expectativa favorável para os fiadores de 

numerosíssimos contratos de locação celebrados país afora (...) a simples ciência da posição 

jurisprudencial dominante com certeza desencorajará tentativas de contrariá-la por parte dos 

advogados de locadores”. E arremata, frisando que, no Brasil, a jurisprudência “já contribuiu 

poderosamente para modelar o ordenamento jurídico”,135 lembrando haver partido dela a 

iniciativa de dispensar, na interpretação do art. 1.523 do antigo Código Civil, a prova, que a 

letra da lei exigia, do concurso do preponente para o dano causado pelo preposto, permitindo, 

assim, que o prejudicado promovesse em juízo, frutiferamente, a responsabilidade daquele. E 

ainda ressalta, a respeito dessa questão:  

 

Muitas vezes acontece que, na substância, a situação levada ao exame do juiz 

encontra paralelo em grande número de outras, por hipótese ainda não submetidas 

ao crivo do Judiciário. Nos sistemas jurídicos que atribuem eficácia vinculativa a 

precedentes, a questão estará, em princípio, resolvida de uma vez por todas para 

inteiro universo dos casos análogos. Mesmo, porém, onde não vigora aquela regra, 

extravasará das bordas do processo a repercussão, pelo menos de fato, do 

pronunciamento emitido.136 

 

Ocorre que, poucos anos antes da referida Lei nº 9.756/98, a Constituição de 1988 foi 

emendada (EC nº 3/93), introduzindo-se a (hoje) tão conhecida (e utilizada) ação declaratória 

de constitucionalidade (regulamentada, assim como a ação direta, pela Lei nº 9.868/99). Seus 

                                                 
133 Insta, oportunamente, ressaltar a iniciativa do Superior Tribunal de Justiça de, naquele momento (1998), 

chegar a condenar o jurisdicionado em multa por litigância de má-fé, por insistir em defender determinado 

posicionamento contra “matéria pacificada na jurisprudência” daquela Corte: BRASIL. Superior Tribunal de 

Justiça. EDcl no REsp 156402/PR. Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/ita/documento/mediado/?num_registro=199700847144&dt_publicacao=29-06-

1998&cod_tipo_documento=&formato=undefined>. Acesso em: 18 dez. 2018.  
134 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O processo, as partes e a sociedade. In: BARBOSA MOREIRA, José 

Carlos. Temas de direito processual. São Paulo: Saraiva, 2004, oitava Série, p. 30. 
135 Ibidem.  
136 Ibidem. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/ita/documento/mediado/?num_registro=199700847144&dt_publicacao=29-06-1998&cod_tipo_documento=&formato=undefined
https://ww2.stj.jus.br/processo/ita/documento/mediado/?num_registro=199700847144&dt_publicacao=29-06-1998&cod_tipo_documento=&formato=undefined
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efeitos — assim como se passa com a ação direta de inconstitucionalidade, consoante o que 

está explícito na Emenda de nº 45/04 (também responsável, entre diversas alterações, pelo tão 

debatido instituto da súmula vinculante, previsto no artigo 103-A da Constituição) — 

desdobram-se “contra todos” e, de forma “vinculante, relativamente aos demais órgãos do 

Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 

municipal”, como estabelece a Carta de 1988.. Em meio às reformas perpetradas ainda na 

década de 1990, não se pode deixar de apontar a Lei nº 9.882/99, regulamentadora da 

arguição de descumprimento de preceito fundamental, igualmente pertencente à família do 

controle abstrato de constitucionalidade e com efeitos bem semelhantes (ainda que com 

função diferenciada). 

Logo em seguida, foi editada a Lei nº 10.259/01 (referente aos Juizados Especiais 

Federais), cujo artigo 14 trouxe uma inovação notável, especialmente no que se refere a essa 

caminhada da uniformização jurisprudencial. Isso porque não se tratou apenas de um 

mecanismo em prol dessa uniformização (como o artigo 476 do CPC/73), mas também da 

primeira137 de uma sequência de outras normas (como, por exemplo, a Lei nº 11.672/08), em 

que: a) permitiu-se a concessão, pelo ministro relator (do STJ) “de ofício ou a requerimento 

do interessado, de medida liminar determinando a suspensão dos processos nos quais a 

controvérsia esteja estabelecida”; b) determinou que “eventuais pedidos de uniformização 

idênticos” ficassem retidos, “aguardando-se pronunciamento do Superior Tribunal de 

Justiça”; c) permitiu também que se ouvissem “o Ministério Público” e “eventuais 

interessados, ainda que não sejam partes no processo”, que poderiam “se manifestar, no prazo 

de trinta dias”; d) por fim, determinou que, “publicado o acórdão” — que, nas reformas 

legislativas posteriores, recebeu o nome de “acórdão-paradigma” —, os pedidos retidos 

fossem “apreciados pelas Turmas Recursais, que poderão exercer juízo de retratação ou 

declará-los prejudicados, se veicularem tese não acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça”.  

Fez-se questão de detalhar o procedimento para demonstrar, com a maior clareza 

possível, que foi essa norma que inaugurou a vinculação por acórdão-paradigma, mediante 

mecanismos idênticos aos observados em leis como a de nº 11.672/08 e o próprio Código de 

2015 (em seu artigo 1.040, por exemplo). É necessário esclarecer o porquê dessa identidade. 

Trata-se do objeto comum: o tratamento de múltiplos processos, com idênticas questões 

jurídicas, inclusas, portanto, no microssistema de formação e superação de precedentes no 

                                                 
137 Evidentemente, já existiam as Leis nº 9.868/99 e nº 9.882/99, relativas ao controle concentrado de 

constitucionalidade e à consequente eficácia vinculante. Mas a inovação que ora se anuncia refere-se aos 

chamados julgamentos por amostragem, em múltiplos processos, ou seja, às situações em que, expressamente, há 

questões repetitivas, para as quais um acórdão paradigma, tal como dito no artigo 1.040, CPC, faz-se essencial. 
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que se refere à concentração de múltiplos processos em razão de questões repetitivas 

idênticas (assunto abordado mais adiante), de que fazem parte, justamente, os recursos 

repetitivos e o incidente de resolução de demandas repetitivas, cujas denominações já 

demonstram a função exata desses instrumentos — função para a qual, em 2001, o legislador 

já havia apontado.138 

Nesse mesmo ano de 2001, iniciou-se também outra marca absolutamente relevante à 

presente pesquisa: a autorização genérica, em qualquer tribunal do país, para a instauração da 

formação concentrada de precedentes,139 por meio da alteração do parágrafo 1º do artigo 555 

do então Código de Processo Civil (1973).140 Estabeleceu-se que, “ocorrendo relevante 

questão de direito, que faça conveniente prevenir ou compor divergência entre câmaras ou 

turmas do tribunal”, será possível ao 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”. Esse artigo tem como correspondente o 

artigo 947 do CPC (2015), cuja redação é semelhante. 

Observa-se, portanto, a relevância daquele ano de 2001 aos propósitos da presente 

pesquisa. Naquela ocasião, foram estabelecidos os embriões dos recursos repetitivos (e, pelo 

microssistema, também do incidente de resolução de demandas repetitivas) e do incidente de 

assunção de competência, todos presentes entre os precedentes qualificados do artigo 927 do 

CPC. 

 Ainda no ano de 2001, na linha de fortalecimento da jurisprudência (especialmente a 

“dominante”), por meio da Lei nº 10.352/01, veio a dispensa do duplo grau de jurisdição 

obrigatório na hipótese de a decisão, mesmo contrária à Fazenda Pública, estar em 

consonância com jurisprudência do plenário do STF ou com súmula deste ou do tribunal 

superior competente. Da mesma forma, a Lei nº 11.276/06 acrescentou o parágrafo 1º ao 

artigo 518 do CPC/73, determinando que o juiz de primeiro grau (e primeira instância) não 

recebesse o recurso de apelação caso a sentença estivesse em conformidade com súmula do 

STJ ou STF.  

Somente em 2008, editou-se a Lei nº 11.672/08 (responsável pelo artigo 543-C do 

CPC/73). Essa lei retomou a prática do julgamento por amostragem (iniciada sete anos antes, 

                                                 
138 Não obstante a demonstração ora realizada e a própria menção ao microssistema, é importante ressaltar que, 

nesta pesquisa, volta-se, em especial, aos precedentes qualificados diretamente relacionados ao artigo 927 do 

CPC, não se incluindo, portanto, o sistema formado pelas Leis nº 9.099/95, nº 10.259/01 e nº 12.153/09. 
139 Na realidade, conforme aprofundamento que se faz mais adiante, a melhor denominação é procedimento 

concentrado de formação e superação de precedentes, por se destinar a ambas (ou seja, também à superação), e 

não apenas à construção originária do precedente. 
140 Ocorrida por meio da Lei nº 10.352/01. 



63 

 

  

com o artigo 14 da Lei nº 10.259/01), determinando que, quando houvesse multiplicidade de 

recursos com fundamento em idêntica questão de direito, o recurso especial fosse processado 

de modo que o presidente do tribunal de origem admitisse um ou mais recursos 

representativos da controvérsia, os quais, então, deveriam ser encaminhados ao Superior 

Tribunal de Justiça, suspendendo-se os demais recursos especiais até o pronunciamento 

definitivo do STJ. A propósito, esse sistema permaneceu intocável no Código de Processo 

Civil de 2015. Pouco antes, já se havia regulamentado, por meio da Lei nº 11.418/06, a 

repercussão geral141 como requisito exclusivo dos recursos extraordinários, cuja decisão, de 

competência apenas do STF, quanto à existência ou não, tem efeito vinculante, com os 

mesmos propósitos de molecularização da tutela jurisdicional.  

Ainda em meados dessa década tão reformadora do Direito Processual Civil brasileiro, 

e com igual relevância para esse sentimento de valorização das decisões judiciais (não 

necessariamente precedentes), instituiu-se o artigo 285-A142 daquele Estatuto de 1973, por 

meio da Lei nº 11.277, de 7 de fevereiro de 2006, permitindo-se, como se sabe, a 

improcedência liminar quando já existem, no próprio juízo, sentenças anteriores, de igual 

rejeição, a respeito de matéria idêntica. Nessa hipótese, não se trata de respeito a precedentes, 

por serem decisões de primeira instância, sem necessidade, inclusive, de haver multiplicidade 

de processos anteriores. O dispositivo apenas mencionava “casos idênticos”, apontando para a 

necessidade de haver pluralidade, e não multiplicidade. A melhor interpretação sobre o tema 

será deixada para o capítulo próprio, relativo à presença dos sistemas envolvendo os 

precedentes, bem como os respectivos meios de controle (como ocorre com o artigo 332 do 

CPC, eventualmente derivado do artigo 285 do CPC/73). 

                                                 
141 Regulamentando, portanto, o art. 102, §3º da CRFB/88; o que é sempre comparado ao instituto da arguição de 

relevância (como se verá, novamente, mais adiante), como asseverado, por todos, em: CRUZ E TUCCI, José 

Rogério. Anotações sobre a repercussão geral como pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário 

(Lei 11.418/2006). In: CALDEIRA, Adriano; FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima (orgs.). Terceira etapa da 

reforma do Código de Processo Civil: estudos em homenagem ao Ministro José Augusto Delgado. Salvador: 

Juspodivm, 2007, p. 252. 
142 Oportuno lembrar uma hipótese de julgamento liminar de improcedência anterior a esse próprio e tão 

conhecido artigo 285-A (CPC/73): a Medida Provisória nº 2.225-45/2001, ainda em vigor por força da Emenda 

Constitucional nº 32, acrescentou ao artigo 17 da Lei nº 8.429/92 alguns parágrafos, entre os quais a permissão 

para se julgar o pedido improcedente de plano, o que pode ser considerado uma “improcedência liminar” tendo 

em vista que, efetivamente, a citação para que o demandado defenda-se formalmente somente ocorreria após 

essa análise, em cujo momento já seria possível julgar “improcedente” (BRASIL. Lei n. 8.429, de 2 de junho de 

1992. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/civil_03/leis/L8429.htm>. Acesso em: 08 mar. 2019).  

Também por Medida Provisória, e no mesmo ano de 2001 (MP 2.180-35), acresceu-se ao art. 4º da Lei nº 

8.437/02 um parágrafo (8º) também destinado a “casos repetitivos”, permitindo-se que liminares cujo objeto 

fosse idêntico fossem suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do respectivo Tribunal estender os 

efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples adiantamento do pedido original. Atualmente, 

é o que se vê, da mesma forma, na Lei nº 12.019/09, art. 15, §5º. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm
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Naquele momento, estabeleceu-se um importante marco de modificação no 

entendimento acerca das garantias da ampla defesa e do contraditório. Aproveitou-se o 

debate, justa e oportunamente, para se refletir sobre a forma de interpretação dessas garantias 

no contexto de outra garantia igualmente importante, qual seja, a da tempestividade da tutela 

jurisdicional143 — entendendo-se, dessa forma, por sua constitucionalidade.144 Não foi 

coincidência, a propósito, ter havido essa alteração legislativa pouquíssimo tempo depois da 

modificação da Carta de 1988, por meio da Emenda nº 45/04. Evidentemente, o dispositivo 

não está imune a críticas. Ao contrário, tanto é verdade que sempre esteve que seu 

correspondente no atual Código de Processo Civil atendeu a essas críticas, fazendo a 

conjugação essencial com as necessárias referências jurisprudenciais, de cumprimento 

obrigatório, como se depreende de seu artigo 332. 

Nesse contexto, houve todo um conjunto de reformas com o propósito claro de se 

construir um sistema de precedentes vinculantes, com vistas a uma maior segurança jurídica e 

uma uniformidade jurisprudencial possível, cuja consolidação ocorreu, sem dúvida, com a 

construção do Código de Processo Civil de 2015,145 com artigos essenciais nesse sentido, 

quais sejam, os artigos 926 e 927, ambos do CPC. O artigo 926, inclusive, disciplina que a 

jurisprudência deve manter-se estável, íntegra e coerente. A propósito, Lenio Streck146 

                                                 
143 Paulo César Pinheiro Carneiro chegou a afirmar que “segurança sem dúvida, é indispensável. Mas, em 

benefício da rapidez das decisões, da prioridade que deve ser dada à celeridade dos processos, nada impede que 

algumas garantias sejam arranhadas” (CARNEIRO, Paulo Cesar Pinheiro. Acesso à justiça: juizados especiais 

cíveis e ação civil pública. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 81).   
144 Como apontou, naquele momento, Gustavo Santana Nogueira, poderia haver violação aos princípios do 

devido processual legal, por estarem sendo atingidos o do contraditório e o da ampla defesa, partindo-se do 

pressuposto de que a parte autora não estaria tendo a necessária oportunidade de avançar na atividade de 

conhecimento, no primeiro grau de jurisdição, tão essencial à cognição exercida pelo magistrado. Como dito, 

porém, o STF jamais acatou essa suposta inconstitucionalidade. O referido autor, a propósito, já defendia, 

naquele momento, que tais argumentos não mereciam prosperar, diante “da outra variante do devido processo 

legal”, ou seja, “o direito à razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Carta Maior”. E 

arremata: “(...) Desse modo, pensamos que o art. 285-A deve ser interpretado levando-se em consideração sua 

intenção em dar mais eficácia a esse direito que todos possuem, que é a de um processo célere. Trata-se de uma 

preocupação quase universal (...)” (NOGUEIRA, Gustavo Santana. A improcedência manifesta do pedido. In: 

___. (org.). A nova reforma processual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 132). Não se poderia deixar de 

citar a ação direta de inconstitucionalidade (ADIN nº 3.695/DF, Rel. Min. Cézar Peluso), movida pela Ordem 

dos Advogados do Brasil dias após a publicação da Lei nº 11.277/06, referente ao artigo 285-A em questão — 

em cujo conteúdo, argumentou-se, na linha do citado acima, na doutrina de Gustavo Nogueira, violação à 

isonomia, à segurança jurídica, ao direito de ação, ao contraditório e, de uma forma mais abrangente, ao próprio 

devido processo legal. Nessa ação, a propósito, não fora deferida qualquer espécie de tutela provisória, chegando 

o processo, ao final, à extinção pela perda do objeto, por conta do novo Código de Processo Civil. 
145 O Ministro Luiz Fux, presidente da comissão de juristas que elaborou o Anteprojeto do Novo Código, 

ressaltou que a comissão ouviu a população e realizou cerca de cem audiências públicas para a elaboração do 

texto. De acordo com ele, 80% das sugestões de setores da sociedade foram acatadas. O deputado Paulo Teixeira 

lembrou que o novo texto é o primeiro Código de Processo Civil a ser sancionado em um regime democrático 

(Apresentação. Revista de processo, n. 265, mar./2017, p. 13). O deputado ainda ressaltou que o novo CPC, 

apesar de não resolver todos os problemas, neste momento, “vai dar luzes ao Judiciário brasileiro” (idem). 
146STRECK, L. (org.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1.186-1.187. 

Assim esclarece: “Por iniciativa minha e concordância da Comissão de especialistas (por todos, Fredie Didier), o 
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assinala que o projeto original, que veio do Senado, exigia apenas que a jurisprudência 

guardasse “estabilidade”, mas, por iniciativa sua, as demais exigências foram incluídas no 

dispositivo. Há, então, importante sustentação doutrinária em prol da relação entre as 

características mencionadas no artigo 926 do CPC e as teorias de Dworkin.147 

A exteriorização da preocupação do legislador com a construção uniforme e segura da 

jurisprudência, por meio do artigo 926 do CPC, tem inequívoca relevância. O Direito não 

pode ser identificado, de fato, com as prescrições de conduta encontradas apenas em alguma 

regra de identificação das normas. Sua característica é argumentativa e interpretativa.148 Há, 

certamente, colaboração de parte das teorias dworkinianas em relação ao dispositivo em 

questão, principalmente no que se refere à integridade. Nesta pesquisa, contudo, não obstante 

beber-se dessa fonte, avança-se na relação entre seus fundamentos e a construção de 

provimentos de caráter vinculativo e a superação de precedentes no Direito brasileiro. 

Exigem-se provimentos sólidos, que se caracterizem, seguindo as linhas do autor, por teses 

consubstanciadas, em essência, nos princípios nos quais a própria norma criada se baseia, 

assim como os valores que já constituem (eles mesmos) a própria norma, a exemplo de tantos 

contidos na Carta de 1988, como, por exemplo, os conceitos de devido processo legal e 

tempestividade jurisdicional. A defesa que se insiste em fazer, segundo as próprias lições de 

Dworkin, é a de que, não obstante a íntima relação entre direito e moral, esta não pode 

sobrepor-se de maneira desenfreada, à revelia das regras, sem se fundamentar em princípios, o 

que geraria uma arbitrariedade estranha ao estado de direito. 

A coerência e a integridade, portanto, devem ser entendidas como fundamentos 

relevantes não apenas para a construção das “decisões jurídicas” (entre as quais estão os 

                                                                                                                                                         
Relator Dep. Paulo Teixeira incluiu a exigência de coerência e integridade. Trata-se da explicitação de algo que 

já estava contemplado no plano da principiológica constitucional, conforme deixo claro há muito (STRECK, 

L.L., Verdade e consenso, São Paulo: Saraiva, 2014). Ali, elenco os cinco princípios-padrões que devem sempre 

ser obedecidos em cada decisão judicial, entre eles, os princípios da coerência e da integridade, tese retirada de 

Dworkin e, em certa medida, de MacCormick”.  
147CÂMARA, Alexandre Freitas. Superação da jurisprudência sumulada e modulação de efeitos no novo Código 

de Processo Civil. In: NUNES, Dierle et al. A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no Código de 

Processo Civil/2015: estudos em homenagem à professora Tereza Arruda Alvim. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2017, p. 87. O autor, além de defender a eficácia vinculante de praticamente todas as referências 

presentes no artigo 927 (excetua, em especial, as súmulas, assunto de que se tratará nesta pesquisa, mais 

adiante), também vem defendendo a relação em questão com a integridade dworkiniana.  
148 Dworkin, a propósito, ilustra a interpretação por meio de três fases ou etapas: 1) pré-interpretativa, momento 

em que se devem identificar os padrões que lhe fornecem o conteúdo empírico da prática; 2) interpretativa, em 

que o intérprete concentra-se na justificativa geral para os principais elementos que foram extraídos da prática 

identificada na etapa anterior; 3) pós-interpretativa, em que o intérprete ajusta sua ideia daquilo que a prática 

realmente requer para melhor atender à justificativa que ele aceita na etapa interpretativa (DWORKIN, Ronald. 

O império do direito. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 82). Segundo esse autor, ainda que se reconheça 

que os juízes não devem tomar decisões independentes no que diz respeito a modificar ou expandir o repertório 

legal, frisa que o modelo positivista normativista ignora a importância dos princípios como fontes do direito 

(DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 17). 
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próprios precedentes), segundo terminologia empregada por Dworkin, mas também como 

elementos relacionados à construção (e à manutenção) de um sistema legítimo de precedentes, 

buscando-se a confiança (já) comum ao stare decisis149 na common law, mas em um contexto 

de civil law. 

Assim, houve a intenção de estabelecer elementos que instrumentalizassem e 

fortalecessem essa coerência e essa integridade desejadas, como se percebe, em especial, no 

artigo 927 do CPC, do qual se retiram precedentes com eficácia vinculante, com as críticas e 

propostas trazidas adiante. Enquanto, por meio do stare decisis (inequivocamente presente na 

common law), observa-se a natural manutenção de decisões razoavelmente coerentes e 

íntegras, o mesmo não ocorre em um país que pertença à família da civil law.  Exatamente por 

isso é tão essencial que se faça uma interpretação adequada do artigo 927 (e de todos os 

demais, no sentido da existência de um sistema vinculante de precedentes),150 de modo a lhe 

conferir a mais ampla e necessária efetividade possível, garantindo, inclusive, a continuidade 

da prolação de “decisões jurídicas”, por parte das autoridades jurisdicionais brasileiras, 

coerentes e íntegras, a fim de preservar relevantes garantias constitucionais, como, por 

exemplo, a já citada segurança jurídica e outras apresentadas a seguir. 

Marinoni151 defende, acertadamente, ser indiscutível que um estado de direito não 

pode expressar uma ordem jurídica destituída de coerência. Esse estudioso também enfrenta o 

tema, relacionando-a à atividade jurisdicional, em sua função essencial de interpretação da 

norma, a qual, no momento de elaboração pelo legislador, é apenas um texto legal ou um 

dispositivo, transformando-se, necessariamente, em outra coisa quando, depois de 

compreendida, adquire o significado expresso pelo intérprete ou pelo juiz.  

                                                 
149 Retira-se a expressão stare decisis, como se verá mais adiante, da frase latina stare decisis et quieta non 

movere (BRENNER, op. cit., p. 1). Seu significado, em tradução livre, pode ser assim apontado: “aderir a 

precedentes e não perturbar coisas que estão estabelecidas” (BLACK, op. cit., p. 1.406). 
150 Consoante recente afirmação no campo doutrinário, numa perspectiva em que se acredite no subjetivismo ou 

de que existam bons ativismos, a primeira decisão talvez fosse a mais adequada à Constituição e às leis. Porém, 

em outra, na qual se prestigiem a integridade e a coerência, não se aposta mais no subjetivismo, nem se acredita 

em bom ou mau ativismo (ABBOUD, Georges. Jogo democrático e processo: as razões pelas quais o processo 

civil deve ser um jogo limpo. In: STRECK, Lenio Luiz et al. (orgs.). Hermenêutica e jurisprudência no novo 

código de processo civil: coerência e integridade. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 128. 
151 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 33. 

Como diz Marinoni, inexiste coerência num direito que se expressa mediante decisões que tratam de casos iguais 

de maneira desigual, como também salienta ser extremamente preocupante quando se tem consciência de que o 

direito também depende do Judiciário e de que o Estado de Direito exige um direito coerente. Mesmo porque, 

não se pode admitir, por exemplo, que a jurisdição seja utilizada consoante fundamentos não razoáveis, ou seja, 

como afirma Restrepo, não se pode permitir um uso estratégico da jurisdição, precisamente o que ocorre quando 

se admitem como corretos subjetivismos e discricionariedades. 
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Assim, o Judiciário torna-se o principal responsável pela coerência do direito, advindo, 

daí, a obviedade de que não há estado de direito sem um Judiciário instituidor de um direito 

coerente.  

 

 

2.3 Precedente como fonte de direito e as garantias constitucionais fortalecidas com a 

aplicação de um direito jurisprudencial coerente e íntegro 

 

Visto o caminho normativo percorrido no Brasil, nas duas últimas décadas, em prol do 

fortalecimento jurisprudencial, passa-se a abordar a utilidade do precedente nessa 

consolidação, como abordado pelo próprio artigo 926 do CPC. Por aqui, um país pertencente 

ao civil law, a instituição da vinculação jurisprudencial passa, em primeiro lugar, pelo 

fortalecimento do próprio precedente, razão pela qual se passa a justificá-lo como mais uma 

das fontes de direito à disposição da sociedade, como instrumento a serviço, especialmente, 

da isonomia.  

José Afonso assevera, ao examinar o princípio da igualdade, 

 

ter como destinatários o legislador como os aplicadores da lei, de maneira que o 

princípio significa, para o legislador — consoante observa Seabra Fagundes, que, ao 

elaborar a lei, deve reger, com iguais disposições — os mesmos ônus e as mesmas 

vantagens — situações idênticas e, reciprocamente, distinguir, na repartição de 

encargos e benefícios, as situações que sejam entre si distintivas, de sorte a 

aquinhoá-las ou gravá-las em proporção às suas diversidades.152  

 

Exatamente nesse sentido, também os precedentes devem atuar e proporcionar à 

coletividade a que se dirigem igual tratamento, na medida das respectivas igualdades. Não se 

pode conceber uma loteria jurisprudencial, terminologia, a propósito, que se vem adotando 

nos últimos tempos, assunto a ser examinado adiante, com mais acurácia. 

Nesse contexto, a força e a necessidade dos precedentes mostram-se indiscutíveis, em 

especial após as duas últimas décadas de reformas processuais, de modo que, até mesmo para 

seus críticos, como, por exemplo, Leonardo Greco,153 o respectivo entendimento não pode ser 

ignorado. Certamente, portanto, os precedentes — ao lado de outros elementos, como lei e 

costumes — constituem fonte de direito.154  

                                                 
152 Como visto em:  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 10 ed. São Paulo: 

Malheiros, 1995, p. 191. 
153 GRECO, Leonardo. Introdução ao direito processual civil. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, v. I, 2015, p. 43.  
154 MARINONI, op. cit., 2016, p. 28. 
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Na tradição do common law inglês, por exemplo, e valendo-se da maior originalidade 

possível neste momento, o Parlamento considerava as decisões proferidas pelas Cortes nos 

casos concretos, para, a partir delas, precisar e delinear a lei decorrente da vontade comum.155 

A realidade é que, na Inglaterra, o juiz esteve ao lado do Parlamento na luta contra o arbítrio 

do monarca, reivindicando a tutela dos direitos e das liberdades do cidadão. Ao contrário do 

que ocorreu em face da Revolução Francesa, portanto, não houve clima para se desconfiar do 

Judiciário ou para supor que os juízes se posicionariam a favor do rei ou do absolutismo.156 

Oportunamente, como assevera Zagrebelsky, na tradição da Europa Continental, a luta contra 

o absolutismo significou a pretensão de substituir o rei por outro poder absoluto, a 

Assembleia Soberana, ao passo que, na Inglaterra, a batalha contra o absolutismo consistiu em 

opor, às pretensões do rei, os privilégios e as liberdades tradicionais dos ingleses, 

representados e defendidos pelo Parlamento.157  

Diga-se, então, que, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra (e em outros países 

pertencentes à família da common law), o ponto fulcral do sistema é a doutrina em questão, ou 

seja, doctrine of precedents, que, em breves palavras, caracteriza-se, como ressaltado por 

Guido Soares,158 pela aplicação de uma “única ou várias decisões de um apellate court”, 

obrigando nesse sentido o próprio tribunal ou os juízes que lhe sejam subordinados.159 Não se 

                                                 
155 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: 15 abr. 2012. 
156 Apontamento trazido, dentre vários, por: MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 5 ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 33. Marinoni ainda assinala que, enquanto na França o Legislativo 

revestiu-se de absolutismo por meio da produção da lei, na Inglaterra a lei representou, além de critério de 

contenção do arbítrio real, um elemento que se inseriu no tradicional e antigo regime da common law. Como a lei 

era imprescindível para a realização dos escopos da Revolução Francesa (instituindo, inclusive, o chamado 

Tribunal de Cassação), e os juízes não mereciam confiança, a supremacia do Parlamento aí foi vista como 

sujeição do juiz à lei, proibido que foi, inclusive, de interpretá-la para não distorcê-la de modo a frustrar os 

objetivos do novo regime. Ao contrário, tendo-se em vista que, na Inglaterra, a lei não objetivava expressar um 

direito novo, mas representava mero elemento introduzido em um direito ancestral (o qual, antes de merecer 

repulsa, era ancorado na história e nas tradições do povo inglês), e ainda que o juiz era visto como “amigo” do 

poder que se instalara (uma vez que sempre lutara, misturado ao legislador, contra o absolutismo do rei), não 

houve qualquer intenção ou necessidade de submeter o juiz inglês à lei (Ibid., p. 42). 
157 SOARES, Guido Fernando Silva. Common law: introdução ao direito dos EUA. 2 ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2000, p. 40. 
158 ZAGREBELSKY, Gustavo. Il diritto mitte: legge, diritti, giustizia. 13 ed. Torino: Einaudi, 2005, p. 37 . 
159 Apontamento breve que se faz, para não restar falsa impressão de que, em países daquela família (common 

law), nenhum outro sistema existiu distinto da doctrine of precedents. Lembra-se do realismo jurídico norte-

americano, cujos adeptos, como Jerome Frank, costumavam defender que o direito real seria somente aquele 

constituído por normas verdadeiramente aplicadas pelos tribunais. Contrapondo-se, pois, a normas legais ou 

outras fontes, como os próprios precedentes, entendidos tão somente como elementos capazes de inspirar os 

magistrados, por ocasião do estabelecimento do verdadeiro direito — assim sendo, como direito (verdadeiro), os 

precedentes apenas se tornarão quando incorporados na decisão judicial (FERREIRA, Fernando Galvão de 

Andrea. Realismo jurídico. In: BARRETO, Vicente. Dicionário de filosofia do direito. São Leopoldo/Rio de 

Janeiro: Unisinos/Renovar, 2006, p. 700-702). Existe uma célebre frase de Charles Evans Hughes, pronunciada 

quando ainda era governador do estado de Nova Iorque, em 1907, portanto antes de ser nomeado para a Suprema 
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pode dizer, porém, que o sistema civil law ignore os precedentes. A propósito, seu uso, 

obrigatoriamente, é cíclico na história do civil law, e, por mais paradoxal que possa parecer, 

sob o prisma da história do direito moderno, os sistemas de direito codificado também 

conheceram, além da força natural dos precedentes persuasivos, precedentes com eficácia 

vinculante, sendo certo que, entre eles, sobressaía a jurisprudência das cortes superiores 

(precedentes verticais), como, por exemplo, os arrêts de règlement do Parlamento francês. 

Olhando ainda mais para o passado, verifica-se, pois, que o uso do precedente, acentuado na 

casuística, constitui um método cuja característica fundamental independe da época, do 

sistema jurídico ou da natureza da função exercida pelas pessoas que o empregam.160 

Nesse contexto, constata-se, no Direito brasileiro, a partir da edição do Código de 

2015, a relevância de todo o aparato normativo em prol da organização da aplicação de um 

sistema de precedentes, matéria examinada mais adiante. Sua base — como já dito — está nos 

artigos 926 e 927, e a caracterização de todo esse sistema demonstra a opção pátria de se 

afastar de um modelo puro, sustentado em fontes exclusivamente oriundas de um Poder 

legislador.161 Dessa conjugação, depende a própria segurança jurídica, que deve ser posta à 

disposição da sociedade. E tal segurança existirá apenas se o Direito for capaz de providenciar 

uma verdadeira orientação a essa coletividade. Se há uma desorganização 

normativa/jurisprudencial, o cidadão sente-se incentivado a descumprir uma ordem 

preestabelecida criada para atender a ele, e não consegue fazer um “planejamento estratégico 

juridicamente orientado do seu futuro”.162  

Nesta pesquisa, portanto, quer-se valorizar o precedente, concedendo-lhe, inclusive, 

seu devido valor vinculante, sem olvidar a constitucionalidade de artigos como os acima 

citados, ou seja, os artigos 926 e 927 do CPC. Quer-se dar a necessária importância à 

atividade jurisdicional nesse novo contexto de discurso e hermenêutica, moldado pelo 

neoconstitucionalismo antes caracterizado, tudo o que dá força a (ou mesmo amplia as formas 

                                                                                                                                                         
Corte: “We are under a Constitution, but the Constitution is what the judges say it is”. Conforme: TRINDADE, 

op. cit, p. 29. 
160 CRUZ E TUCCI, José Rogério. Precedente judicial como fonte do direito. São Paulo: RT, 2004, p. 24. Cruz e 

Tucci ainda acrescenta: “os julgamentos das ‘causas maiores’ da Rota Romana, da Itália pré-unitária; o regime 

de assentos da Casa de Suplicação em Portugal; o prejulgado trabalhista no Brasil; e, ainda hoje, o controle 

exercido pelo Tribunal Constitucional espanhol sobre as decisões que contrariam precedentes judiciais; e a 

inusitada regra constante do art. 1.º, al. 2, do Código Civil suíço, que outorga ao juiz, diante da lacuna da lei, o 

poder de criar a regra aplicável ao caso concreto”.  
161 Não se pode crer que as normas legais, por si e consoante o positivismo de outrora, por melhor que fossem, 

bastariam a toda complexidade de relações jurídicas a que se assiste atualmente. Sem dúvida, não se pode 

acreditar, como Bobbio, que a democracia constitui-se do próprio conjunto de regras cujo rigoroso respeito faz-

se absolutamente essencial — cegamente, é o que quer dizer. Conforme: BOBBIO, Norberto. O futuro da 

democracia. 10. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2006, p. 185. 
162 ÁVILA, op. cit., p. 600. 
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de interpretação de) afirmações como de Ferrajoli,163 que ressalta a criação de normas gerais e 

abstratas pelos legisladores, em paralelo aos juízes, os quais, por sua vez, criam normas gerais 

e concretas (precedentes), por meio de uma interpretação operativa, acrescentando, pois, 

conteúdo reconstruído ao ordenamento. 

Traga-se, pois, a afirmação de Aluisio Mendes, para quem a discussão em torno do 

caráter vinculante ou não dos precedentes remete, como já mencionado, a uma polêmica 

antiga, que poderia ser estruturada em três correntes: a) negativista, que não considera a 

jurisprudência ou os precedentes como fonte formal do direito; b) afirmativa, no sentido de 

que seria possível aplicar no Brasil o sistema de stare decisis, a partir dos precedentes em 

geral; c) realista, que consideraria fonte formal apenas os precedentes identificados como 

vinculativos na legislação ou que apresentassem a característica de reiteração nas cortes, 

consistindo em um verdadeiro costume judiciário.164 Na common law, como se verá no 

terceiro capítulo, fala-se em binding authority, referindo-se à autoridade das decisões das 

cortes superiores de mesma jurisdição ou das decisões de uma corte em relação a ela própria, 

ao contrário dos entendimentos persuasivos, “em geral de decisões de cortes de jurisdição 

paralela (mesma jurisdição de outros Estados) ou de votos vencidos ou minoritários da mesma 

corte ou de cortes superiores)”.165 

Mendes, por sua vez, lembra que, no atual Estatuto da Magistratura, a Lei 

Complementar nº 35/79 prevê, no artigo 35, I, como dever do juiz, cumprir e fazer cumprir, 

com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício,166 sendo 

certo que, em termos de disposições normativas sobre as fontes formais do Direito brasileiro, 

o tratamento geral não foi feito em âmbito constitucional. A matéria, como fonte formal em 

termos gerais, não foi reservada também ao nível de lei complementar, salvo no aspecto 

relacionado ao Estatuto da Magistratura. Frise-se que a Lei Complementar nº 95/98 tratou 

apenas de outros aspectos pertinentes a elaboração, redação, alteração e consolidação das 

leis.167  

Assim, prossegue Mendes, a previsão relativa às fontes formais pode ser extraída do 

art. 4º do DL nº 4.657/1942, que esclarece que, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso 

de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, enquanto a 

Constituição fixa apenas o primado da lei como fonte formal. No entanto, ao fazê-lo, reveste-

                                                 
163 FERRAJOLI, Luigi. Interpretazione dottrinale e interpretazione operativa. Rivista Internacionale di Filosofia 

del Diritto, 1, 1966, p. 291-292. 
164 MENDES, op. cit., p. 93. 
165 SOARES, op. cit., p. 42. 
166 SOARES, Guido Fernando Silva, op. cit., p. 42. 
167 Ibid. 
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se de limitações que não se aplicam ao tema das fontes formais para a decisão do juiz em 

geral. Por isso, a complementação realizada na Lei de Instrução às Normas do Direito 

Brasileiro não padece de qualquer vício de constitucionalidade ao prever que os juízes 

deverão decidir o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do 

direito. Em consequência, não se torna aceitável a alegação de que apenas a Constituição 

poderia fixar as normas de caráter vinculativo para os órgãos judiciais.168 Diante de todo o 

exposto, Mendes conclui que o novo Código de Processo Civil, como uma lei ordinária, é 

também fonte primária e básica no Direito brasileiro, razão pela qual os juízes devem, nos 

termos do aludido artigo 35, I, cumprir e fazer cumprir as normas legalmente estabelecidas, 

incluindo o artigo 927 do novo CPC.169 

Não se concorda, portanto, com afirmações como as trazidas por Cassio Scarpinella 

Bueno,170 para quem “a decisão jurisdicional com caráter vinculante no sistema brasileiro 

depende de prévia autorização constitucional — tal qual a feita pela EC nº 45/20004 — e, 

portanto, está fora da esfera da disponibilidade do legislador infraconstitucional”, de modo 

que os precedentes ou provimentos trazidos no artigo 927 do CPC teriam apenas eficácia 

persuasiva. Não há necessidade de previsão constitucional, como se observou, sendo certo que 

a eficácia vinculante das decisões jurisdicionais (sem as correspondentes autorização ou 

previsão constitucional) vem-se fazendo presente já há algum tempo. Veja-se, por exemplo, 

como citado anteriormente, a Lei nº 11.672/08, que acrescentou o artigo 543-C ao CPC/73, 

estabelecendo o procedimento para o julgamento de recursos repetitivos no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça.171 Não se tem conhecimento, inclusive, de qualquer tentativa de 

se questionar a constitucionalidade da norma em questão, não se desconhecendo que, no 

passado, houve dois julgamentos em matérias semelhantes, cuja inconstitucionalidade dos 

“prejulgados”, de fato, foi reconhecida. Um, contudo, ocorreu há mais de quarenta anos, 

anterior, portanto, à própria Carta de 1988 e, portanto, inserido em outra realidade: fala-se do 

reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 902, § 1º, da CLT.172 O outro julgamento, 

mais recente, deu-se em 1992, com o reconhecimento da  inconstitucionalidade do artigo 263 

                                                 
168 Ibid., p. 94. 
169 Ibid. 
170 BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo, Saraiva, 2015, p. 568. 
171 Ainda antes dela, lembra-se da Lei 11.418/06, que já dava tratamento semelhante, mas é fato que se refere à 

repercussão geral, a qual tem previsão constitucional.  
172 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rp n. 946 - DF. Relator: Ministro Xavier de Albuquerque. Disponível 

em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1442990>. Acesso em: 18 out. 2017. 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1442990
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do Código Eleitoral.173 Observa-se, todavia, serem ambas decisões proferidas antes mesmo da 

regulamentação do efeito vinculante do controle de constitucionalidade, ocorridas, pois, em 

outra fase da própria Ciência Processual, sem a presença, ainda, na realidade sociocultural, da 

litigiosidade de massa e em um momento no qual a preocupação com a tempestividade da 

tutela jurisdicional não se fazia presente.   

Veja-se, por outro lado, que, na Reclamação nº 1.880,174 evidentemente posterior aos 

julgados supramencionados, reconheceu-se a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 

28 da Lei nº 9.868/99, que atribui efeitos vinculantes às decisões do STF, em ação direta de 

inconstitucionalidade. Nessa Reclamação, a propósito, assim se manifestou (em seu Voto) o 

Ministro Gilmar Mendes: 

 

(...) o legislador ordinário não está impedido de atribuir essa proteção processual 

[efeitos vinculantes] a outras decisões de controvérsias constitucionais proferidas 

pela Corte, como foi reconhecido, inclusive, no caso da ADPF (cf. voto do relator 

Ministro Néri da Silveira na ADI 2231/DF (...). Na verdade o efeito vinculante 

decorre do particular papel político-institucional desempenhado pela Corte, ou pelo 

Tribunal Constitucional, que deve zelar pela observância estrita da Constituição nos 

processos especiais concebidos para solver determinadas e específicas controvérsias 

constitucionais. 

 

Observa-se, aqui, um tratamento específico quanto à competência do legislador 

ordinário, no que tange à atribuição de eficácia vinculante, ainda que, verdade seja dita, se 

tenha limitado a fazer referência a questões constitucionais. Diga-se, contudo, que, tomando 

emprestada a questão constitucional mencionada no próprio voto, é de se lembrar que, no caso 

do STJ, sua competência é, igualmente, de índole constitucional (na forma do art. 105, III, da 

Carta de 1988 —  assim como também a do STF, consoante artigo 102, III), o que, por si, já 

corrobora todos os demais fundamentos que serão abordados mais adiante, no que diz respeito 

à vinculação das rationes que precedam os enunciados de suas súmulas e recursos 

paradigmas, cujos acórdãos, igualmente, revestem-se de força vinculante, prevista, de forma 

expressa, também apenas infraconstitucionalmente. Observando-se, portanto, as hipóteses 

previstas no artigo 927 do CPC, há de se concluir que, expressa ou implicitamente, há 

salvaguarda constitucional. Além do que se acabou de lembrar, há, evidentemente, a súmula 

vinculante e os controles de constitucionalidade. O controle difuso e a repercussão geral não 

estão dispostos expressamente no artigo 927, mas tão somente de forma implícita, na medida 

                                                 
173 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. RESPE n. 9936 – RJ. Relator: Ministro Sepúlveda Pertence. Relator: 

Ministro Xavier de Albuquerque. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1442990>. Acesso em: 18 out. 2017. 
174 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl n. 1880 - SP. Relator: Ministro Maurício Corrêa. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1954435>. Acesso em: 18 out. 2017. 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1442990
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1954435
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em que constituem decisões dos colegiados dos Tribunais (inciso V, artigo 927, CPC) e de 

regime especial, tais como IRDR e IAC, sendo certo que, destes últimos, e do próprio inciso 

V, de forma mais ampla, tratar-se-á mais adiante (como ocorrerá, também, com as demais 

situações). 

Não seria coerente avançar sem lembrar oportunamente a Lei nº 9.756/98 (dez anos 

mais antiga que a Lei nº 11.672), a qual introduziu o parágrafo único do artigo 481 ao 

CPC/73, hoje mantido no parágrafo único do artigo 949 do CPC/15. Como aponta 

Marinoni,175 essa regra (que excepciona a cláusula de reserva de plenário, sem aparente 

autorização constitucional — ao menos não expressamente) já direcionava “para a 

necessidade de vinculação dos tribunais inferiores” em relação às decisões proferidas pelos 

tribunais superiores, inclusive em controle difuso de constitucionalidade. Oportunamente, o 

Ministro Gilmar Mendes advertiu para o fato de se estar diante de uma “evolução no sistema 

de controle de constitucionalidade brasileiro, que passa a equiparar, praticamente, os efeitos 

das decisões proferidas nos processos de controle abstrato e concreto”.176 

De fato, não se duvida de que compreender o precedente como fonte de direito e 

promover a sistematização adiante abordada nada mais é do que fazer do Poder Judiciário um 

órgão tão eficiente que os jurisdicionados, quando a ele recorrerem, se verão contemplados de 

tal forma que, ao deixá-lo, o sentimento será de cumprimento espontâneo por parte daquele 

que se apontava como (e teve confirmada sua condição de) devedor — isso, sempre com 

grande preocupação em conferir a maior efetividade possível à sua atuação (da atividade 

judicante), o que deve ir muito além dos grandes dogmas e das longas abstrações usualmente 

articuladas ao se tratar da atividade jurisdicional e as garantias que a cercam. 

É a objetividade que fortalece o próprio Judiciário, desde a primeira instância,177 e 

talvez se constitua em um dos elementos mais fortes para a utilização dos precedentes, 

                                                 
175 MARINONI, op. cit., 2016, p. 77. 
176 Relato realizado em: MARINONI, op. cit., 2016, p. 65. 
177 Também não se pode admitir ou concordar com a ideia de que os precedentes significariam uma sumarização 

exacerbada. Observe, por exemplo, a reflexão de Mauro Cappelletti, a respeito da necessidade de eficiência e 

economia processual, dissertando, por conseguinte, sobre a necessidade de se valorizarem os juízos de primeiro 

grau de jurisdição. Aponta, assim, fundamentos para “el progressivo deterioro de la justicia civil em Italia y em 

la fuga de la justicia del estado”: “duración excessiva, tal como para descalificar um sistema procesal, negándole 

por um lado la adecuadez a las exigências de la vida contemporânea, que implica eficiência y rapidez, y 

excluyêndole, por outro lado, el carácter de democraticidad. Este último caracter implica em efecto um 

procedimento cuyaduración no sea excessiva, porque si lo es resulta prejudicial sobre todo para la parte que, por 

economicamente menos flerte, tinene más urgência de obtenerlo que le es eventualmente debido: de onde la 

excessiva, duración del processo oferece geralmente a la parte más reixa uma posición de privilegio frente al 

adversário”. E, nesse contexto, ressalta a necessidade de se combater “la profunda desvalorización del juizio de 

primer grado, com la conexa glorificación del juicios de gravamen”, frisando ainda que “El hecho es que, cada 

vez que se anade um nuevo grado de jurisdiccion, no solamente se lehace um buenservicio a la parte que no 
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evitando a dispersão jurisprudencial, por vezes caracterizada por interpretações solipsistas 

extremamente danosas à coerência, à integridade e à estabilidade almejadas.  

Feita essa análise e observada a constitucionalidade do precedente como fonte de 

direito, é possível demonstrar as garantias constitucionais fortalecidas com a aceitação de sua 

força vinculante e também com a inequívoca repercussão dessa vinculação na manutenção da 

jurisprudência de forma  estável, coerente e íntegra.  

Reconhece-se que produzir referências jurisprudenciais de cumprimento obrigatório, 

por parte do Poder Judiciário, é uma forma de limitar a própria atividade jurisdicional e as 

atividades do Estado e da coletividade, de uma forma geral. Entende-se, contudo, que isso faz 

parte de um processo iniciado há muito tempo, desde a formação do chamado Estado 

Moderno, já abordado anteriormente. Passou-se por um direito com formação bilateral 

(jurisprudência e doutrina), avançando-se para o que alguns chamam de Estado legislativo 

(em um momento de evidente força do positivismo, em sua concepção mais clássica), para, 

em seguida, atingir-se um Estado social, pelo caminho antes descrito, até se chegar ao 

conhecido Estado democrático de direito, de formalidades normativas moldadas pelo 

neoconstitucionalismo. 

É neste (último e atual) estágio de evidente democracia constitucional e força 

jurisdicional inédita que se estabelece uma atividade jurídico-argumentativa dos intérpretes do 

direito muito mais complexa do que um “mero amoldamento dos fatos à lei”.178 E, no âmbito 

dessa atividade de interpretação jurídica, a jurisdição apresenta-se como um fato gerador de 

“reconstrução do sentido normativo das proposições jurídicas”,179 assumindo-se uma clara 

separação entre texto e norma. Segundo Daniel Mitidiero, “o legislador outorga textos e não 

normas. As normas são fruto de uma outorga de sentido aos textos pelos seus 

destinatários”.180 A partir do momento em que esse pensamento torna-se realidade, confere-se 

à atividade jurisdicional um contorno muito superior a essa mesma atividade, pensada no 

momento e na predominância do positivismo formal e clássico de outrora. Um contorno ao 

qual se chega porque, como já assinalado, tem-se um novo paradigma constitucional 

brasileiro, fundado na constatação de que, após a Constituição de 1988, resta evidenciada a 

todos sua forma normativa, buscando-se, claramente, a efetividade de seus comandos. 

                                                                                                                                                         
tienerazón, sino que se lehacetambiem obviamente um mal servicio, a la parte que la tiene” (CAPPELLETTI, 

Mauro. Processo, ideologias e sociedade. Trad. de Sentis Melendo e Toás Banzhaf. Buenos Aires: EJEA, p. 247. 
178 ALVES, Gustavo Silva. Precedentes como fonte do direito no novo CPC: por uma visão argumentativa do 

discurso jurídico. Revista de processo, n. 267, mai./2017, p. 462-485. p. 464. 
179 MITIDIERO, Daniel. Fundamentação e precedente: dois discursos a partir da decisão judicial. Revista de 

processo, n. 206, 2012, p. 66. 
180 Idem. 
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Igualmente, não se duvida do desenvolvimento de uma dogmática constitucional baseada em 

princípios, o que exige novos métodos hermenêuticos. 

Vislumbra-se, portanto, um cenário propulsor de abertura na ordem jurídica e nas 

próprias fontes do direito, tal como é defendido por Aulis Aarnio,181 que faz referência às 

court decisions, tidas por ele, para efeitos de fonte, como qualquer decisão que se revista de 

alguma importância para julgamentos posteriores.182 Essa situação é merecedora, por 

conseguinte, de elementos objetivos, por meio dos quais se evitem interpretações díspares 

(não apenas pelos Poderes da República, como também por toda a coletividade), o que inclui 

impedir uma atividade jurisdicional dispersiva e geradora de desigualdades entre os 

consumidores de seu serviço. O que se quer reafirmar é que a interpretação jurídica é 

complexa, e os precedentes (ou court decisions) proporcionam à função jurisdicional e ao 

Estado como um todo maior racionalidade.183 

Determinada judicial decision, portanto, apresenta dupla função: a) decide o caso sub 

judice e faz coisa julgada (res judicata) — e, nesse aspecto, nada há de diferente em relação 

ao sistema romano-germânico; b) “tem um efeito além das partes ou da questão resolvida”, 

“pois cria o precedente, com força obrigatória para casos futuros”.184 

Nesta pesquisa, defende-se, portanto, a capacidade de um sistema organizado de 

precedentes contribuir para uma atividade jurisdicional que se revista de verdadeira 

legitimidade democrática, ainda que, nesse contexto, proceda-se a determinadas limitações às 

atividades de governo e do próprio Poder Judiciário. Não se concorda, por exemplo, com a 

afirmação de que disposições legais como as presentes nos artigos 926 e 927 do CPC, alusivas 

à observância compulsória dos standards decisórios dos tribunais, seriam “completamente 

contrárias ao modelo de tutela dos direitos que se espera num Estado democrático”, por retirar 

do processo o “espaço destinado ao fluxo discursivo pelos afetados e interessados”.185  

O fato é que não retirará se houver mecanismos que possibilitem a efetiva 

participação186 coletiva na construção dos standards, e ainda se houver instrumentos 

adequados que oportunizem a aplicação democrática de fenômenos como o da superação dos 

                                                 
181 AARNIO, Aulis. The rational as reasonable. A Treatiseon Legal Justificaton. Dordrecht/Holland: D. Reiedel 

Publishing Company, 1986, p. 78. 
182 AARNIO, op. cit., p. 81. 
183 Essa última afirmação é de: ZANETI JUNIOR, Hermes. O valor vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente vinculantes. 2 ed. revista e atualizada. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 333. 
184 SOARES, Guido Fernando Silva. Common law: introdução ao direito dos EUA. 2 ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2000, p. 41. 
185 Trazida em: ALMEIDA, Marcelo Pereira de. Precedentes judiciais: análise crítica dos métodos empregados 

no Brasil para a solução de demandas de massa. Curitiba: Juruá, 2014, p. 257. 
186 Por meio de intervenções como do amicus curiae e de incidentes como o de resolução de demandas 

repetitivas e de assunção de competência. 
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precedentes vinculantes. Observa-se, é verdade, preocupação nítida com a defesa da 

dignidade humana, e com os “princípios de justiça”, que procuram corrigir as desigualdades 

materiais mediante instrumentos que permitam o desenvolvimento de todos, por meio de 

elementos como: consciência das dimensões individual e social dos seres humanos; maior 

participação possível dos interessados na discussão de questões que exigem deliberação; 

possibilidade de os cidadãos influenciarem positivamente a tomada de decisões; vontade de 

quem exerce o poder de sempre, e tão somente, empregá-lo em benefício da coletividade; 

temporariedade dos governantes no poder; e respeito ao pluralismo. Não se enxerga, porém, 

como um sistema adequado de precedentes poderia influenciar negativamente nesses 

aspectos.187 

Ao contrário, a devida aplicação desse sistema enseja diversos benefícios, 

relacionados, propriamente, à tempestividade, à economia processual e à eficiência 

jurisdicional, o que, além de não afetar nem comprometer o modelo de Estado democrático, 

corrobora-o, especialmente pela isonomia — e a maior pacificação social resultante — que é 

capaz de gerar. O sistema consolidado pelo Código de Processo Civil de 2015 não está imune 

a críticas. Ao contrário. Elas existem e, nesta pesquisa, são apresentadas. Mas não se pode 

concordar com a crítica universal à existência, por si só, de “métodos obstativos para a 

observância obrigatória de verbetes sumulados”, que estariam “desconectados com esse perfil 

de modelo de tutela dos direitos”.188. Crê-se, pois, nesses métodos, inclusive os de natureza 

obstativa,189 respeitadas as condições acima lembradas (que permitam a participação da 

coletividade, inclusive para distinguir e superar), em cuja construção, por sua vez, deve-se, 

sem dúvida, atender às garantias da proporcionalidade e da razoabilidade, justamente por 

causa do conflito e da busca por equilíbrio. 

Por oportuno, lembre-se de Neil MacCormick,190 para quem, em um Estado moderno, 

com muitos juízes e cortes, as mesmas regras e soluções devem nortear a decisão 

independente do juiz do caso. A fidelidade ao estado de direito requer que se evite qualquer 

variação frívola no padrão decisório de um juiz ou de uma corte para outro/a. MacCormick e 

colaboradores afirmam: 

 

Uma vez que (...) estamos aqui tratando de sociedades caracterizadas pela fidelidade 

à ideologia e à prática da ordem legal “racional” no sentido proposto por Max 

                                                 
187 GOMES, S. Hermenêutica constitucional. Curitiba: Juruá, 2010, p. 232. 
188 Trazidas em: ALMEIDA, op. cit., p. 257. 
189 Como se percebe no artigo 932 do CPC. 
190 BANKOWSKI, Zenon et al. Rationales for precedent. In: Interpreting precedents: a comparative study. 

London: Dartmouth, 1997, p. 223. 
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Weber, podemos certamente dizer que a coerência na interpretação das disposições 

específicas sobre muitos casos, e práticas interpretativas que visam garantir uma 

coerência global do sistema jurídico, são absolutamente fundamentais. (...) O valor 

da uniformidade pode ser tomado como um desiderato técnico-jurídico, assim como 

a coerência talvez possa ser considerada um aspecto da elegantia juris; mas ambos 

também concorrem para a integridade global do Estado como garantia de um 

sistema jurídico único.191 

 

Este estudo preocupa-se com o equilíbrio necessário entre a interferência do Estado, 

por meio de seus poderes legitimamente constituídos, e a obediência essencial às garantias 

fundamentais protegidas por esse mesmo Estado. Como se sabe, para a efetivação de seus 

deveres de proteção, o Estado corre o risco de afetar, desproporcionalmente, outro direito 

fundamental, inclusive o direito de quem esteja sendo acusado de violar direitos fundamentais 

de terceiros.192 O princípio da proporcionalidade atua, exatamente, como critério de controle 

— inclusive, de constitucionalidade — de medidas que possam restringir direitos 

fundamentais, como instrumento de proibição do excesso, de forma que se permaneça sempre 

cumprindo a correta compreensão do devido processo legal, presente no artigo 5º, LIV, da 

Constituição de 1988.193 

Humberto Ávila194 é um dos que costumam enumerar três elementos em que se 

desdobra o princípio da proporcionalidade, em sua função como critério de controle da 

legitimidade constitucional de medidas restritivas no âmbito de proteção dos direitos 

fundamentais: a) adequação ou conformidade, como um instrumento apto a se alcançar o fim 

almejado; b) exigibilidade, que, dentre os possíveis, é o menos gravoso ou restritivo; c) 

                                                 
191 Ibid, p. 487. 
192 SARLET, op. cit., p. 351. 
193 Um exemplo de medida próxima à aplicação dos precedentes de que trata esta tese, cujo texto, neste 

momento, defende-se como desproporcional é aquele presente no revogado artigo 285-A do CPC de 1973. 

Permitia-se que se obstasse o prosseguimento da fase de conhecimento, sem uma referência jurisprudencial 

digna, ou seja, estável o suficiente a ponto de ensejar tamanha restrição de direitos. Essencialmente, isso 

autorizava o julgamento de total improcedência, além da maturidade da matéria sob apreciação, que era o fato de 

ter sido “proferida sentença” (de igual improcedência) “em outros casos idênticos”, no mesmo juízo. Nenhum 

outro requisito era exigido. Atualmente, tem-se como dispositivo supostamente equivalente o artigo 332, no 

qual, como não poderia deixar de ser, atendendo-se às críticas atinentes ao revogado artigo 285-A, utilizou-se 

como elemento autorizador do chamado julgamento liminar de improcedência a existência de precedentes 

contrários à pretensão trazida pelo demandante. É o que se vê, por exemplo, no acórdão da 3ª T. do STJ, em que 

se estabelece, como requisito à aplicação do artigo 285-A do Estatuto revogado, o alinhamento do entendimento 

do juízo que o aplicou, no caso concreto, ao entendimento do Tribunal Local e dos Tribunais Superiores, sob 

pena de não se proferir sentença liminar. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 1.225.227 - MS. 

Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1239341&num_re

gistro=201002234470&data=20130612&formato=PDF>. Acesso em: 01 mar. 2019.). 
194 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação de princípios jurídicos. 9 ed. São Paulo: 

Malheiros, 2011, p. 165. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1239341&num_registro=201002234470&data=20130612&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1239341&num_registro=201002234470&data=20130612&formato=PDF
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proporcionalidade em sentido estrito, o que significa que, comparando-se os meios utilizados 

e os fins pretendidos, trata-se de uma medida razoável, ou seja, de uma “justa medida”.195  

Consoante tais fundamentos, portanto, sustentam-se a inadequação, a desnecessidade e 

a irrazoabilidade da “improcedência liminar” do revogado artigo 285-A, em contraposição à 

proporcionalidade de seu correspondente, o artigo 332 (CPC/15), contexto em que também se 

insere o sistema de precedentes. Defende-se, pois, a proporcionalidade em parte significativa 

dos dispositivos que cuidam do sistema, a despeito de algumas críticas, especialmente no que 

se refere às vias de superação dos paradigmas ou das teses vinculantes.  

O que por ora quer-se deixar evidenciado é a defesa, na pesquisa, de que um sistema 

de precedentes foi efetivamente elaborado pelo Estatuto Processual de 2015 sem o respectivo 

comprometimento — ao menos não absoluto — do modelo de estado democrático brasileiro, 

como já dito. Quanto aos mecanismos de superação dessas teses, estas, sim, merecem grande 

reparo, o que constitui, objetiva e essencialmente, o maior objeto da presente pesquisa. 

Estendendo-se, inclusive, a comparação feita entre os artigos 285-A e 332, dos Estatutos de 

1973 e 2015, respectivamente, a outros dispositivos daquele Código (de 1973), também 

quanto à aplicação de referências vinculantes e sumarização da atividade cognitiva, observa-

se que haveria, igualmente, inadequação, desnecessidade e irrazoabilidade, caso se viesse a 

sustentar um modelo de jurisprudência verdadeiramente vinculante (e não apenas persuasiva) 

— principalmente pela inadequação quanto às referências objetivas a serem seguidas pelos 

demais órgãos jurisdicionais.  

Retornando-se aos elementos mencionados por Humberto Ávila196 e aplicando-os ao 

sistema de precedentes, observa-se que são defendidos como medida “adequada”, apta a se 

                                                 
195 Diga-se, por exemplo, que o Superior Tribunal de Justiça tem um projeto denominado “triagem 

parametrizada”, com a automação de minutas, sendo possível “identificar, entre os mais de 340 mil processos 

que chegam anualmente ao STJ, aqueles que contenham vício processual. Uma vez identificados, eles são 

enviados diretamente à presidência do tribunal, evitando que sejam distribuídos para julgamento pelos ministros” 

– Disponível em: <http://oglobo.globo.com/opiniao/para-que-justica-ante-19461065>. Acesso em 12 dez. 2017. 

Assim, apenas recursos com perspectiva de admissibilidade passaram a ser distribuídos, contribuindo para que os 

ministros tenham mais tempo para se dedicar à análise do julgamento de mérito, concentrando-se na missão 

constitucional do STJ, qual seja, de assegurar uniformidade à interpretação da legislação federal. Por outro lado, 

o número de decisões da presidência do STJ aumentou de 23.339 em 2014 para 77.134 no ano passado, um 

incremento de 230%. A iniciativa possibilitou o aumento da produtividade do STJ. A quantidade de julgados em 

2015 cresceu 17% em relação ao ano anterior (mais 52.322 processos apreciados). Além disso, o tempo médio 

entre a conclusão e a primeira decisão nos agravos em recurso especial (AREsp), por exemplo, foi reduzido em 

53 dias (56%); no caso dos recursos especiais (REsp), a redução foi de 83 dias (63%). O número de processos 

baixados do tribunal também apresentou incremento de mais de 20% (mais 58.044 processos), com a 

consequente redução do acervo, fato que não ocorria havia quatro anos. O único custo adicional do projeto foi de 

cerca de R$44 mil, valor investido no treinamento de servidores. Números pesquisados e mencionados em: 

RAVAGNANI, Giovani dos Santos. Automação da advocacia, gestão de contencioso de massa e a atuação 

estratégica do grande litigante. Revista de processo, n. 265, mar./2017, p. 251. Menciona-se o ora exposto como 

exemplo de que, quando bem realizado, eleva a eficiência processual e a tempestividade jurisdicional, sem 

comprometer a segurança jurídica. Trata-se, pois, de uma “justa medida”. 

http://oglobo.globo.com/opiniao/para-que-justica-ante-19461065
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alcançar o fim almejado, especialmente a estabilidade e a uniformidade jurisprudencial, além 

da coerência e da integridade, características igualmente mencionadas no artigo 927 do 

Estatuto de 2015; “exigível”, por ser um instrumento não demasiadamente gravoso ou 

restritivo, como se tem defendido em toda esta tese; revestido de “proporcionalidade em 

sentido estrito”, o que significa que, comparando-se os meios utilizados e os fins pretendidos, 

trata-se de uma medida razoável, ou de uma “justa medida”. 

Enfatiza-se, nessa toada e reforçando os elementos já ressaltados, a questão da 

perspectiva da representação argumentativa — o que constitui, simultaneamente, requisito e 

elemento justificador para a implementação daquele sistema. Pode-se entender, pois, que a 

garantia de acesso à justiça deve ser atendida quando a decisão judicial aprecia todos os 

argumentos da parte, ainda que não tenha sido proferida em face de seu caso particular. Owen 

M. Fiss, por exemplo, defende que a garantia constitucional não corresponde a um direito de 

participação, mas a um “direito de ter seu interesse adequadamente representado”.197 

Portanto, a relevância da argumentação para o desempenho da atividade judicial e a 

necessidade de haver um debate deliberativo para a construção do processo permitem 

considerar que houve representação de argumentos quando as teses discutidas em casos 

anteriores englobam os fundamentos apresentados pela parte em litígio semelhante posterior. 

Nesse sentido, Gresieli Ficanha afirma: “Assim, o direito de acesso à justiça pode ser atendido 

com base nos elementos que constituem a atividade interpretativa da normas e o modo de 

atuação judicial, e não apenas como algo individualmente titularizado”.198 Não se desconhece 

o princípio democrático, cuja vertente participativa preconiza a “inclusão e a participação de 

todos, como cidadãos ativos, na construção do convívio democrático e da rejeição de qualquer 

modalidade de discriminação”. Defende-se, pois, a utilização dos precedentes (e de sua força 

vinculante) como instrumento respeitador (e fomentador) dos direitos e garantias 

                                                                                                                                                         
196 ÁVILA, op. cit., 2011, p. 165. 
197 FISS, O. M. The allure of individualismo. Iowa Law Review, v. 78, n. 5, jul. 1993, p. 971. 
198 FICANHA, Gresieli Taise. Decisões vinculantes, sua aplicação e garantia do contraditório: uma possível 

solução através da representação argumentativa. Revista de Processo, n. 275, jan./2018, p.443. Essa atividade 

interpretativa é vista, de modo evidente, nos julgados a seguir: “(...) Possibilidade de reconhecimento de 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público pelos órgãos fracionários dos Tribunais, com 

base em julgamentos do plenário ou órgão especial que, embora não guardem identidade absoluta com o caso 

concreto, analisaram matéria constitucional equivalente” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AgR no RE n. 

571968. Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2578469>. Acesso em: 18 out. 2017) e “(...) 2. A 

aplicação do precedente não precisa ser absolutamente literal. Se, a partir do julgado, for possível concluir um 

posicionamento acerca de determinada matéria, já se afigura suficiente  invocação do aresto para afastar a 

vigência da norma maculada pelo vício da inconstitucionalidade, já reconhecido pelo Supremo Tribunal 

Federal”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AgR no RE n. 578582. Relator: Ministro Dias Toffoli. 

Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=117026865&ext=.pdf>. Acesso em: 18 

out. 2017). 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2578469
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=117026865&ext=.pdf
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fundamentais, relativos à atividade jurisdicional, objeto da presente pesquisa.199 Só a ideia de 

fundamentalidade material pode fornecer suporte para (1) a abertura da constituição a outros 

direitos, também fundamentais, mas não constitucionalizados, isto é, direitos materialmente 

mas não formalmente fundamentais; (2) a aplicação a estes direitos só materialmente 

constitucionais de alguns aspectos do regime jurídico inerente à fundamentalidade formal; (3) 

a abertura a novos direitos fundamentais e daí falar-se, quanto aos direitos fundamentais, em 

cláusula aberta ou em princípio da não tipicidade dos direitos fundamentais. 

O jurista português segue a linha de Robert Alexy,200 que defende as 

fundamentalidades formal e material, abrangendo, portanto, as posições jurídicas segundo a 

previsão (expressa e implícita) do Direito Constitucional positivo, mas também os direitos 

que lhes possam ser equiparados, por seu conteúdo, mesmo sem a referida previsão.201  

Exatamente essa linha (vista em Alexy e Canotilho) parece ter sido a adotada pela 

Constituição brasileira, como se observa em seu artigo 5º, § 2º, segundo o qual os direitos e as 

garantias nela expressos (sejam de natureza “positiva” ou “negativa”) não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais de que 

a República Federativa do Brasil seja parte.202 Isso inclui até mesmo os chamados direitos 

fundamentais implícitos, ou seja, aqueles decorrentes das posições jurídicas 

constitucionalmente garantidas e/ou protegidas, mas não de forma direta.203  

Observa-se, com o exposto, que todo o sistema jurídico de um estado de direito como 

o brasileiro está permeado de posições jurídicas consideradas fundamentais no plano material 

e também no plano processual, este, a propósito, o que mais interessa à pesquisa. Visto, 

portanto, que o conteúdo também se revela essencial à classificação como fundamental, 

                                                 
199 Como ensina Canotilho, apesar de os direitos fundamentais serem estudados na qualidade de direitos jurídico-

positivamente vigentes numa ordem constitucional, ligados, pois, à sua fundamentalidade formal, também há a 

fundamentalidade material, que abrange o “conteúdo dos direitos fundamentais é decisivamente constitutivo das 

estruturas básicas do Estado e da sociedade”. Acrescenta que a fundamentalização não está, necessariamente, 

associada à Constituição escrita e à ideia de fundamentalidade formal, como bem demonstra a tradição inglesa 

das common-law liberties. Conforme: CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e a teoria da 

Constituição. 7 ed. Coimbra: Almedina, p. 377.   
200 ALEXY, Robert. Theorie der Grundrechte. 2 ed. Frankfurt: Suhrkamp, 1994, p. 407. 
201 Alexy ainda os classifica segundo uma dupla função, ou seja, mediante uma dimensão simultaneamente 

“positiva” e “negativa”: direitos a prestações, ou melhor, direitos a ações “positivas”, que exigem do destinatário 

atuação caracterizada por prestações fáticas (materiais) ou normativas (jurídicas) e, por outro lado, também 

direitos de defesa “(direitos “negativos”), significando proibições de intervenção. 
202 A propósito, vem-se repetindo essa ideia desde o advento do artigo 78 da Constituição de 1891, como se 

percebe da leitura dos artigos 114, 123, 144, 150 e 153, pertencentes, respectivamente, às Constituições de 1934, 

1937, 1946 e 1967, bem como à Emenda nº 1/1969. 
203 No direito alemão, por exemplo, menciona-se, de forma expressa, como na Carta brasileira, o direito geral de 

liberdade e de personalidade, em seu art. 2º, I, do que, como frisa Ingo W. Sarlet, decorrem a liberdade 

contratual, a autonomia privada e a liberdade de ação na seara econômica. Sarlet ainda enumera o direito à 

identidade genética da pessoa humana, o direito à identidade pessoal, as garantias do sigilo fiscal e bancário, o 

direito do apenado à progressão de regime e a garantia a uma boa administração (SARLET, op. cit., p. 290). 
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avança-se no próximo tópico, à parte dessas garantias, relacionando-o com os sistemas de 

precedentes vinculantes objeto da pesquisa, os quais, a propósito, fomentam, em primeiro 

lugar, o próprio devido processo legal, o acesso ao justo processo e as garantias que o 

compõem, com a ampla defesa e o contraditório participativo.204  

É certo que existem outras garantias constitucionais relevantes e diretamente ligadas à 

força do precedente, o que se passa a apresentar. 

Importante dizer que a Constituição de 1891 já se incumbia de fortalecer o direito 

jurisprudencial, como consta em seu art. 59, inciso III, § 2º, aparentemente para pôr fim à 

volatilidade da jurisprudência do período imperial. Diversas leis, a propósito, serviram à 

consolidação de seu uso ao longo do século XX, o que não é suficiente, contudo, para evitar 

críticas ao rígido enquadramento do Direito brasileiro à tradição do civil law.205, 206 A busca 

pela mais elevada efetividade, naturalmente, é uma preocupação constante. Trata-se de uma 

pretensão de máxima realização, no plano da vida real, do programa normativo abstratamente 

estabelecido, ou seja, consoante magistério de Barroso, o processo de migração do “dever ser” 

normativo para o plano do “ser” da realidade social.207 Justamente esse processo de 

efetividade encontra-se na dependência de uma série diferenciada e complexa de fatores, dos 

quais boa parte é mesmo exterior ao próprio domínio do Direito Constitucional.208  

No plano processual, não por acaso lembrado agora, situam-se, precisamente, as 

necessárias garantias constitucionais salientadas —, de uma forma, inclusive, não vista nos 

dois estatutos processuais nacionais anteriores (até porque, nas Constituições anteriores, não 

havia tanta preocupação a esse respeito) —209 pelo vigente Código de Processo Civil, já em 

                                                 
204 O que se tinha a tratar a respeito, porém, foi realizado anteriormente (elementos fundamentais a respeito do 

“justo processo”). 
205 VIANA, Antônio Aurélio de Souza. A Lei nº 13.256/16 e os perigos da inércia argumentativa no trato do 

direito jurisprudencial. In: NUNES, Dierle et al. A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no 

CPC/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 146. 
206 Greco frisa as grandes codificações do último século, inclusive a legislação processual do século XX, em 

grande parte como consequência do socialismo e do facismo, que sustentavam a crença de que o aumento dos 

poderes do Estado na sociedade constituía sempre um favor de progresso social, justificando, assim, o aumento 

dos poderes do juiz no processo civil, para, supostamente, elevar o nível de acesso e a qualidade da justiça: 

GRECO, Leonardo. Publicismo e privatismo no processo civil. Revista de processo, n. 164, 2008, p. 30. 
207 BARROSO, Luíz Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 

216. 
208 No mesmo sentido do texto: SARLET, op. cit., p. 198. 
209 Lembra-se, na doutrina brasileira, que a Constituição de 1967, com as alterações introduzidas pela Emenda 

Constitucional nº 1/1969, previa, em seu artigo 153, §§ 15 e 16, que “a lei assegurará aos acusados ampla defesa, 

com os recursos a ela inerentes” e “a instrução criminal será contraditória”. A interpretação do STF, contudo, 

naquele momento, firmou-se em sentido estrito, ou seja, afirmando que os princípios constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório diriam respeito apenas ao processo penal, ou a procedimentos de outra natureza em que 

a parte figurasse na condição de acusada, no sentido mais limitado da expressão: LUMMERTZ, Henry 

Gonçalves. O princípio do contraditório no processo civil e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. In: 

OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de (org.). Processo e constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 67.  
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seus artigos iniciais, internalizando princípios importantes, como o do “efetivo contraditório” 

e da “paridade de tratamento às partes”,210 da cooperação,211 da não surpresa212 e da ordem 

cronológica de julgamentos,213 reforçando, igualmente, as garantias constitucionais de 

tempestividade,214 dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, 

publicidade e eficiência,215 bem como o dever de fundamentação das decisões.216 A 

valorização do processo, por meio da obediência a princípios como os citados, é vista em 

muitos outros países do mundo.217 É vasta a doutrina218 que ressalta essa preocupação. Tudo 

isso porque é preciso conferir, processo a processo, a necessária legitimidade à atividade 

jurisdicional, proporcionando-se a aplicação de instrumentos como os destacados, de modo a 

se resguardar um sistema processual que corresponda à expectativa da coletividade à qual se 

dirige. Isso, pois, significa escudar a devida segurança jurídica nas atividades desempenhadas 

pelo Estado, em geral por meio de seus poderes constitucionalmente constituídos.  

Com esta pesquisa, quer-se ratificar a necessidade de se conferir efetividade à 

atividade de Estado sob estudo, especificamente com o devido estabelecimento de uma teoria 

de precedentes, ao lado de uma necessária racionalização e democratização do processo de 

superação dos precedentes, cuja previsão, na ordem processual civil brasileira, reputa-se como 

falha, consoante aqui se investiga, demandando, principalmente, a instauração de um 

verdadeiro diálogo judicial.219 E tem-se como certo que o fortalecimento do direito 

jurisprudencial reforça, igualmente, o atendimento a garantias constitucionais como as 

                                                 
210 Art. 7º, CPC.  
211 Art. 6º, CPC. 
212 Artigos 9º e 10, CPC. 
213 Art. 12, CPC. 
214 Art. 4º, CPC. 
215 Art. 8º, CPC. 
216 Art. 11, CPC. 
217 Trocker, por exemplo, lembra que as Cortes Europeias vêm considerando inconstitucionais normas que 

impeçam os jurisdicionados de se valer de todos os meios de prova que o ordenamento jurídico a princípio 

colocaria ao seu dispor, limitando os instrumentos de prova que podem ser utilizados para comprovar 

determinados fatos, sobretudo porque, não sendo admitido valer-se de outros meios de prova, retira-se das partes 

a possibilidade legítima de demonstrar os fatos que lhes aproveitam (TROCKER, Nicoló. Processo civile e 

constituzione. Milão: Giuffré, 1974, p. 514).  
218 Nesse sentido: “O resultado do ato do poder jurisdicional é legitimado se é conseguido nos limites da 

legalidade do procedimento e com participação dos sujeitos em conflito. O exercício do poder do Estado não 

pode ser arbitrário e sua legitimidade deriva do procedimento participativo. Proíbe-se o arbítrio, sendo legitimas 

as decisões coercitivas somente com a participação daqueles que podem sofrer as consequências” (CABRAL, 

Antonio do Passo. El principio del contradictorio como derecho de influencia y deber de debate. Revista 

Peruana de Derecho Processal, v.  XIV, 2010, p. 263). 
219 “O diálogo judicial torna-se, no fundo, dentro dessa perspectiva, autêntica garantia de democratização do 

processo, a impedir que o poder oficial do órgão judicial e a aplicação da regra iura novit curia venham a se 

transformar em instrumento de opressão e autoritarismo, servido às vezes a um mal explicado tecnicismo, com 

obstrução à efetiva e correta aplicação do Direito” (OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. O juiz e o princípio 

do contraditório. Revista de Processo, v. 71, jul. 1993, p. 36). 
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apontadas,220 especialmente: o acesso à justiça, no sentido de se proporcionar à coletividade 

um processo justo; a legalidade, a isonomia, a proteção da confiança, a eficiência processual e 

a segurança jurídica, sem prejudicar — o que é essencial sustentar — uma das garantias mais 

lembradas nos últimos anos, qual seja, o chamado contraditório participativo (ou influente), 

respeitando (e até mesmo fomentando), dessa forma, um princípio comumente tratado como 

resultado de todos os demais (no plano processual), ou seja, o devido processo legal. 

Nessa sequência de garantias, algumas são mais relevantes e, neste espaço, deve haver 

o correspondente aprofundamento.  

Fala-se de início, do princípio da legalidade.  

A Carta de 1988 estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer 

algo senão em virtude de lei (art. 5º, II) e que não há crime sem lei anterior que o defina, nem 

pena sem prévia cominação legal (art. 5º, XXXIX). Um juiz que decide sem se vincular ao 

direito — por entender, por exemplo, que sua atuação também seria política — seria também 

um juiz discricionário-ativista-decisionista e, por conseguinte, sequer poderia estar exercendo 

a função judicante. É, pois, nessa perspectiva que se deve interpretar o aludido dispositivo 

constitucional, constituindo fundamento de legitimidade à decisão jurisdicional — 

obrigatoriedade, inclusive, que “ganha enorme reforço com o art. 926 do NCPC”.221 Em um 

estado democrático de direito, o Judiciário não pode decidir da forma que bem entender, sem 

respeito às fontes de direito. Não se trata de opção: “o senso de justiça de cada magistrado não 

constitui fundamento legítimo para motivação da decisão e, principalmente, não lhe 

possibilita passar por cima do texto constitucional, mormente para fazer prevalecer a sua 

noção de justiça”. 222 

Ferrajoli,223 inclusive, repita-se, destaca o princípio da legalidade, conferindo-lhe um 

conteúdo substancial, ou seja, passando a se ligar ao conteúdo da própria lei, ou seja, à sua 

conformação da lei com os direitos fundamentais — e isso implicaria a substituição do 

princípio da legalidade formal pelo princípio da legalidade substancial. Exatamente o sentido 

que também se dá aqui. A vinculação dos precedentes atende à legalidade em sentido estrito 

                                                 
220 Até mesmo os Manuais de Direito Processual estabelecem a relação em questão, apontando, como garantias 

fomentadas pelos precedentes, os princípios de legalidade, igualdade, segurança jurídica, motivação das decisões 

judiciais e contraditório, como se vê, por exemplo, em: DIDIER JUNIOR, Fredie et al. Curso de direito 

processual civil. Salvador: Juspodium, 2016, v. 2, p. 481-486. 
221ABBOUD, Georges. Jogo democrático e processo: as razões pelas quais o processo civil deve ser um jogo 

limpo. In: STRECK, Lenio Luiz et al. (orgs.). Hermenêutica e jurisprudência no novo código de processo civil: 

coerência e integridade. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 133. 
222ABBOUD, Georges. Jogo democrático e processo: as razões pelas quais o processo civil deve ser um jogo 

limpo. In: STRECK, Lenio Luiz et al. (orgs.). Hermenêutica e jurisprudência no novo código de processo civil: 

coerência e integridade. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 133. 
223 FERRAJOLI, Luigi, op. cit., p. 57. 
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(formal), como também em sentido material, por não apenas cumprir, como também 

proporcionar a valorização das demais garantias aqui abordadas, consoante o que se vem 

sustentando.  

E atinge o plano formal por causa da interpretação sistemática ora defendida, 

principalmente entre os artigos 926 e 927 do Estatuto de 2015, cujo conteúdo será 

desenvolvido mais adiante. Por certo, é uma das sustentações desta tese, uma vez que a 

própria existência de um sistema de precedentes deve ser, adequada e cuidadosamente, 

demonstrada. A esse respeito, contudo, não se tem dúvida: o sistema existe e de forma 

vinculante. A existência normativa, como menciona Humberto Ávila,224 é instrumento da 

própria segurança jurídica. Se não existisse, seria necessário valer-se da jurisdição 

constitucional ou mesmo, para a sustentação da tese, propor alternativas de alteração 

legislativa.   

Mas, quanto aos precedentes, repita-se, eles estão previstos e seu sistema será 

demonstrado mais adiante, como um conjunto de “normas gerais e abstratas, dirigidas a um 

número indeterminado de pessoas e de situações”, contribuindo, “de um lado, para afastar a 

surpresa tanto da inexistência de normas escritas e públicas quanto do decisionismo e das 

decisões circunstanciais ad hoc” e, de outro, para “favorecer a estabilidade do Direito”, além 

de fomentar o “ideal de participação democrática” e proporcionar aos governados 

“tranquilidade, confiança e certeza quanto à tributação”. 225 

Avance-se para o princípio da igualdade. 

Diga-se, de pronto, tratar-se de um grande pilar do sistema de precedentes.226 

Referências, evidentemente, trazem previsibilidade, continuidade e equilíbrio entre uma dada 

                                                 
224 ÁVILA, op. cit., p. 252. 
225 ABBOUD, op. cit., 2016, p. 126. Por exemplo, se todos os tribunais, inclusive os superiores, permanecem 

entendendo que o prequestionamento é requisito de admissibilidade dos recursos excepcionais, ou seja, advém 

da própria interpretação de dois dispositivos constitucionais, especificamente os incisos III dos artigos 102 e 105 

da Carta de 1988, a alteração desse entendimento — tão fundamental ao ordenamento processual brasileiro, 

sobretudo pela quantidade de pessoas e processos atingindo tal compreensão do direito, o que afeta não apenas o 

direito processual, mas também o próprio direito material — deveria ocorrer mediante técnicas adequadas de 

superação, a fim de não caracterizar o decisionismo acima mencionado. Na obra em questão, portanto, 

justamente esse exemplo é dado, atribuindo-lhe a arbitrariedade que se defende evitar, nesta pesquisa, assim 

narrando: no “Agravo de Instrumento n. 375.011 (Informativo STF/365)”, a Ministra Ellen Gracie “dispensou 

preenchimento do requisito do prequestionamento de um recurso extraordinário, sob o fundamento de dar 

efetividade ao posicionamento do STF sobre questão constitucional”. Não se quer, neste espaço, adentrar na 

matéria de fundo. Não se duvida da existência de decisões do Supremo Tribunal Federal que conferem certa 

objetividade a decisões proferidas em recursos extraordinários. Apenas se está apresentando um exemplo dado 

pela doutrina, em que, a considerar que, de fato, não exista um processo adequado de superação desse clássico 

entendimento em prol do prequestionamento, apresentaria um entendimento possivelmente isolado, não 

respeitador, por conseguinte, da estabilidade, da coerência e da integridade, presentes no artigo 926 do CPC, por 

exemplo. 
226 Vincent Martenet, a respeito da garantia de igualdade, trata-o não apenas como um direito individual, mas 

também organizacional, regulando a própria atividade do Estado, inclusive a atuação jurisdicional, a impor aos 
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coletividade, a qual, homogeneamente, será atingida pela decisão que, de forma harmônica, 

ou a todos beneficiará ou a ninguém o fará. O mesmo deve ocorrer com as técnicas de 

superação dessas mesmas referências, de modo que, igualmente, todos devem ter as mesmas 

oportunidades de utilizá-las e, com isso, atacar as rationes a que estejam presos.  

A Constituição, portanto, no capítulo destinado aos direitos e às garantias individuais, 

garante o direito à igualdade (art. 5º, caput) e à igualdade de direitos e de obrigações entre 

homens e mulheres (art. 5º, I). Assim, pelo dever em questão de aplicar as normas gerais e 

abstratas de maneira uniforme e impessoal, sem a consideração da pessoa, os cidadãos que se 

encontram em situação equivalente deverão receber igual tratamento. Portanto, como bem 

assevera Ávila,227 justamente no campo que mais aqui interessa, o conhecimento de uma 

decisão judicial gera para o cidadão a expectativa de que, ocorrendo caso similar, idêntica 

solução deverá ser adotada. E, dessa exigência de uniformidade aplicativa, decorrente da 

igualdade, podem ser deduzidos outros elementos, como “confiabilidade e calculabilidade”, 

que compõem outra garantia antes mencionada: a segurança jurídica. Ávila acrescenta: 

“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”.228 E 

“calculabilidade, porquanto o cidadão pode prever a manutenção do ato ou da decisão, 

ausente qualquer nova razão justificativa para a mudança”.229 

Aplica-se aos precedentes fenômeno semelhante à proteção do direito adquirido, ou 

seja, uma busca incessante pela previsibilidade e, por conseguinte, pela segurança jurídica. É 

verdade que a existência de um precedente não chega a gerar, aos demais jurisdicionados que 

se encontram na mesma situação, uma proteção constitucional tal como aquela presente 

naqueles que são titulares de um direito adquirido, mas o sentido é semelhante. Se o 

legislador estabeleceu “determinadas condições para o nascimento de um direito subjetivo, 

cujo preenchimento desencadearia a produção de efeitos, ele instituiu uma base de confiança 

tão próxima que cria, em considerável medida, a proteção da confiança frente a alterações 

legislativas posteriores”, ou seja, o cidadão não pode ser “um mero objeto da oscilação da sua 

vontade”.230  

                                                                                                                                                         
magistrados o dever de neutralizar, por meio de sua judicatura, as desigualdades existentes, em prol do equilíbrio 

de forças na relação processual (MARTENET, Vincent. Géométrie de I´´egalité. Zurich-Bâle-Genève-

Schulthess, 2003, p. 172).  
227 ÁVILA, op. cit., p. 369. 
228 Ibid. 
229 Ibid. 
230 Ibid. 
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É isso que, precisamente, também os precedentes, sua vinculação e sua superação, 

quando necessário, geram à coletividade: seus membros não se tornam mero objeto da 

oscilação da vontade alheia — no caso, não ficam à mercê de solipsismos e decisionismos que 

em nada edificam ou engrandecem um sistema jurídico, apenas fortalecendo a desigualdade e 

a imprevisibilidade.231  

O princípio da eficiência (em seu aspecto) processual, encontra-se, por sua vez, 

intimamente relacionado a toda essa exposição. Está positivado em todos os níveis, desde a 

Constituição de 1988, em que pode ser extraído inicialmente do artigo 37, até o próprio 

Código de 2015 (em seu art. 8º). Tal garantia funciona como uma autêntica cláusula geral 

processual, ostentando até mesmo o caráter de sobreprincípio, “ao albergar diversas 

implicações para que a marcha processual atenda os moldes constitucionais”. 232  

Como bem relata José Afonso da Silva, eficiência não é um conceito jurídico, mas 

econômico; não qualifica normas; qualifica atividades. Em uma ideia muito geral, a eficiência 

significa fazer acontecer com racionalidade, o que implica amenizar os custos que a satisfação 

das necessidades públicas importa em relação ao grau de utilidade alcançado. Assim, o 

princípio da eficiência, introduzido no artigo 37 da Constituição pela EC 19/1998, norteia a 

atividade administrativa no sentido de conseguir os melhores resultados com os meios 

escassos de que se dispõe e a menor custo. Rege-se, pois, pela regra da consecução do maior 

benefício ao menor custo possível. Portanto, o princípio da eficiência administrativa tem 

como conteúdo a relação entre meios e resultados.233  

Não é simples, sabe-se, mas é preciso promover o equilíbrio entre a eficiência, 

favorecida pelo fortalecimento dos precedentes, e o respeito ao contraditório participativo,234 

                                                 
231 A Constituição da República, dessa forma, fortalece garantias como liberdade e propriedade – por 

conseguinte, a própria segurança jurídica, na medida em que quis afastar qualquer possibilidade de restrição por 

meio de uma ponderação dos princípios em questão. Assim, ao contrário de outros ordenamentos jurídicos, em 

que o direito adquirido pode ser afastado pela prevalência de interesses públicos, no brasileiro essa possibilidade 

foi excluída. A título de exemplo, citam-se duas situações: a) RE n. 122.202-6, em que, ao se analisar a validade 

de pagamentos feitos a funcionário com base em lei posteriormente declarada inconstitucional, entendeu-se não 

passíveis de restituição, por se haverem incorporado ao patrimônio do destinatário; e b) RE n. 226.855, em que o 

Ministro Sepúlveda Pertence, em seu voto, concluiu que as regras em questão não poderiam, de fato, sofrer 

ponderação de interesses, o que somente poderia ocorrer nos ordenamentos em que sua salvaguarda não tem 

estatura constitucional: Ibid. 
232 RODRIGUES, op. cit., p. 100. 
233 SILVA, op. cit., p. 655. 
234 Deve-se ter sempre em mente que a busca por celeridade e tempestividade não pode ultrapassar as boas 

medidas do seguro e do razoável. Bem diz José Carlos Barbosa Moreira a respeito dos “mitos” do processo, 

entre os quais o da necessária “rapidez, acima de tudo”. No artigo em questão, Barbosa Moreira divide esse 

“mito” em “submitos”, alertando quanto a determinadas crenças equivocadas: cita, como exemplos, alguns 

países em que há lentidão na atividade jurisdicional equiparada (ou pior do que a) à brasileira, como Itália, 

Japão, EUA e Inglaterra. A respeito da eficiência, acima lembrada, e também da tempestividade, são bem 

oportunos seus apontamentos, demonstrando, justamente, alguns pontos que, contra tais garantias, atentam: “(...) 

a escassez de órgãos judiciais, a baixa relação entre o número deles e a população em constante aumento, com o 
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de que também o próprio Código de Processo Civil trata.235 A propósito, Sepúlveda Pertence, 

valendo-se da doutrina de Gilmar Ferreira Mendes, defende-o, no sentido de que 

 

o direito de defesa não se resume ao direito de manifestação e ao direito de 

informações sobre o objeto do processo, mas alcança também o direito de ter seus 

argumentos contemplados pelo órgão incumbido de julgar, que corresponde ao 

dever do Juízo de lhes conferir atenção, não apenas deles tomando conhecimento, 

mas considerando-os séria e detidamente. 

 

 Apoiou-se no que hoje se denomina, com muita precisão, de contraditório 

participativo (pleno ou influente), para concluir que, naquele caso, a lição de Gilmar era muito 

útil, pois as instâncias inferiores se mantiveram cegas e surdas 

 

às alegações de autoridade coatora, do Estado e do Ministério Público — inclusive 

quando provocado por embargos de declaração — e julgadas questões diferentes, 

como se fossem todas uma só, o Tribunal a quo violou o due process of law e 

sonegou à parte passiva a efetividade da tutela jurídica e, consequentemente, a da 

garantia de ampla defesa e do contraditório.236, 237 

 

Não se pode olvidar, enfim,  que o contraditório, atualmente, tem uma dimensão 

maior, passando a ostentar uma noção mais ampla de contraditoriedade. Tal noção deve ser 

compreendida como garantia de efetiva participação das partes no desenvolvimento de todo o 

litígio, “mediante a possibilidade de influírem, em igualdade de condições, no convencimento 

do magistrado, contribuindo na descrição dos fatos, na produção de provas e no debate das 

questões de direito”.238  

Resguardar o contraditório, portanto, assim como a ampla defesa, faz-se essencial, 

mas não como preceitos de caráter absoluto, não passíveis de apreciação segundo outras 

                                                                                                                                                         
agravante de que os quadros existentes registram uma vacância de mais de 20%, que na primeira instância nem a 

veloz sucessão de concursos públicos consegue preencher (...)” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. O futuro da 

justiça: alguns mitos. In: ___. Temas de direito processual. São Paulo: Saraiva, 2004, oitava Série, p. 2-5). 
235 Mais uma vez, cita-se José Carlos Barbosa Moreira, que, na passagem a seguir, tempera, justamente, o 

equilíbrio necessário entre as garantias da eficiência e tempestividade, por um lado, e segurança jurídica, por 

outro lado — ressalva, a respeito da eventual demora em determinados processos judiciais, por conta da 

necessidade de salvaguardar certos interesses e valores de que uma “sociedade democrática não ousaria 

prescindir” (Ibidem). 
236 Julgado de n. 163.301 (RE), trazido por: LUMMERTZ, op. cit., p. 69. 
237 Veja-se, a propósito, a seguinte sustentação: “Mesmo a matéria que o juiz deva conhecer de oficio impõe-se 

pronunciada apenas com a prévia manifestação as partes, pena de infringência da garantia (...) O princípio deve 

ter por conteúdo também a oportunidade concedida às partes para se manifestar, em prazo razoável, sobre todas 

as questões de fato e de direito essenciais para a decisão da causa, pouco importando que seu exame decorra de 

decisão voluntária do órgão judicial, ou por imposição da regra iura novit curia” (OLIVEIRA, Carlos Alberto 

Alvaro de. O juiz e o princípio do contraditório. Revista de processo, v. 71, jul. 1993, p. 35-36). No mesmo 

sentido: GRADI, Marco. II principio del contraddittorio e la nullita dela sentenza dela “terza via”. Rivista di 

Diritto Processuale, ano LXV, n. 4, p. 826, jul.-ago. 2010. 
238 CUNHA, Leonardo Carneiro da. O princípio do contraditório e a cooperação no processo. Revista Brasileira 

de Direito Processual – RBDPro, Belo Horizonte, ano 20, n. 79, jul.-set., 2012, p. 148. 
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garantias igualmente relevantes. As garantias em questão não podem ser consideradas 

autorizadoras de temerárias ou extensas pretensões ou defesas, sem qualquer possibilidade de 

se verem acolhidas pelos órgãos jurisdicionais. O próprio Supremo Tribunal Federal se 

manifesta nesse sentido. Reiteradas vezes, entende que os preceitos em foco não são 

incondicionais, havendo de ser exercidos “pelos jurisdicionados, por meio das normas 

instrumentais postas à sua disposição, não se constituindo negativa de prestação jurisdicional 

ou cerceamento de defesa a inadmissão dos recursos, quando não atendidos, na interposição, 

os pressupostos instrumentais”.239 Obviamente, isso não significa que as restrições possam ser 

irrazoáveis, ou seja, possam limitar direitos de tal maneira que venha a comprometer o acesso 

à ordem jurídica justa e a própria segurança jurídica da atividade jurisdicional posta à 

disposição da coletividade. 

Há de se enfatizar, por oportuno, e dando prosseguimento ao que já se expôs, a ideia 

do contraditório influente com a questão da “representação argumentativa [de interesses]”240 

ou, como se diz nos Estados Unidos, virtual representation, aplicável em um sistema de teses 

vinculantes, ou seja, em um país que o adote, é necessário admitir, quanto aos processos dos 

quais emanem tais entendimentos, uma representação implícita dos interesses de parte 

significativa da coletividade, que será atingida independentemente de seus membros terem 

atuado diretamente, ou não, naquela relação jurídica processual.241 Tenta-se, assim, 

justamente mitigar essa “virtualidade” com mecanismos como o amicus curiae, de modo a 

conferir maior legitimidade possível à atividade jurisdicional em questão. 

Atente-se a determinado apontamento doutrinário, ressaltando, a propósito, razões 

para a vitalidade desse sistema de rationes vinculantes nos Estados Unidos, quais sejam: 

 

1ª) equality (possibilidade de que, em futuros casos iguais ou semelhantes aos 

julgados, a solução tenderá a ser a mesma); 2ª) predictability (virtualidade de que 

futuros casos com elementos factuais semelhantes aos julgados serão julgados da 

mesma maneira, o que permite ao advogado, em particular, ou consultor melhor 

                                                 
239 LUMMERTZ, Henry Gonçalves. O princípio do contraditório no processo civil e a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal. In: OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de (org). Processo e constituição. Rio de 

Janeiro: Forense, 2004, p. 68, que faz alusão ao julgado de n. 179.957 (AGRAG/SP), de relatoria do Ministro 

Maurício Correa. O mesmo relator, no julgado de n. AGRAG 137.180-4/MA, também asseverou, em sentido 

igual ao ora exposto, que “o julgamento antecipado da lide, quando a questão proposta e exclusivamente de 

direito não viola o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório”. Também nos julgados de n. 327-

5 (SS/DF) e 154.863 (AGRAG/RR), de relatorias, respectivamente, dos Ministros Sydney Sanches e Celso de 

Mello, afirmou-se que “a sustentação oral é ato facultativo no processo, não é absolutamente necessário à defesa, 

e seu exercício depende de a lei autorizar, ou não”, de maneira que eventual vedação “não ofende o postulado da 

ampla defesa nem transgride o princípio do contraditório” (citado por: LUMMERTZ, op. cit., p. 74). 
240 FICANHA, op. cit., p. 443. 
241 BONE, R.G. Rethinking the “day in court” ideal and nonparty preclusion. New York University Law Review, 

v. 67, 1992, p. 197; MORRIS, John K. Non parties and preclusion by judgement: the privity rule reconsidered. 

California Law Review, v. 56, ago. 1968, p. 1.124. 
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aconselhamento de seus clientes na prevenção de futuros pleitos); 3ª) economy (o 

que denominamos economia processual, uma vez que já há issues decididos, as 

matérias novas serão resolvidas com mais rapidez); 4ª) respect (soluções que dão 

grande responsabilidade, pela sua força suasória, ao próprio Poder Judiciário).242 

 

Retornando ao direito brasileiro, lembra-se que o STF, reiteradas vezes, reconhece a 

estreita vinculação entre o princípio do contraditório e o próprio princípio da igualdade, 

asseverando que “as partes devem contar com a paridade de armas (par conditio), a fim de 

que a igualdade de condições prevaleça, mantendo-se o equilíbrio indispensável”, à segurança 

jurídica e o devido acesso à justiça, como atividade jurisdicional qualificada.243 

Pelo que se expôs, portanto, não restam dúvidas de que o fomento à vinculação por 

meio de precedentes não apenas em nada ofende as garantias ora frisadas, como também as 

valoriza. O fato de o jurisdicionado não ter margem para se aventurar, arbitrária e 

inconvenientemente, contra um sistema razoável e equilibrado de precedentes vinculantes em 

nada depõe contra esse sistema. Deve-se ter, pois, uma atividade jurisdicional legítima. Mas 

não a legitimidade vista por Kelsen e, sim, a legitimidade atualmente pensada, a qual é 

atingida por meio do respeito aos princípios ora trazidos, com os quais os precedentes 

qualificados e de efeito vinculativo têm total relação. Também é certo que a desvinculação — 

a superação e o afastamento — é tão importante quanto a vinculação do precedente, quando 

se fizer necessário.  

 

2.4 Fortalecimento dos precedentes: aproximação dos modelos de civil e common law no 

Direito brasileiro? 

 

Por meio do movimento reformista, observa-se a construção de certo apego às 

referências jurisprudenciais, apego que se mostrava inexistente algumas décadas atrás, ou 

seja, até as duas primeiras décadas de vigência do Estatuto Processual Civil de 1973.244 

Talvez ainda por exacerbado respeito ao positivismo, com uma visão (quase) cega quanto à 

sua capacidade de autogerir praticamente por completo a sociedade — situação que, caso 

mantida, viria a representar um grande obstáculo a uma maior efetividade, eficiência e 

segurança jurídica da tutela jurisdicional —, especialmente a partir da década de 1990, época 

                                                 
242 SOARES, op. cit., p. 41. 
243LUMMERTZ, op. cit., p. 68: faz alusão ao julgado de n. 21.884 (RMS), de relatoria do Ministro Marco 

Aurélio. 
244 Não se desconsidera, aqui, a tradição romano-germânica do direito brasileiro, em cujo histórico, é verdade, 

dá-se a devida relevância à jurisprudência. Não obstante, neste espaço, apenas quer-se evidenciar a mudança 

radical de paradigma na ordem jurídica brasileira, comparando-se os estatutos de 1973 e 2015. 
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em que uma nova ordem constitucional se consolidava, surgiram normas relevantes que 

ensejaram, inequivocamente, um aumento bastante expressivo na procura pelo Poder 

Judiciário245 — cita-se, por exemplo, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078/90).  

Verifica-se, portanto, que, desde a década de 1990 até a edição do Estatuto Processual 

Civil vigente (2015), dispensou-se maior importância à função jurisdicional, por todos os 

fatores já apresentados, bem como conferiu-se inequívoca relevância às referências 

jurisprudenciais. Observa-se, inclusive, a organização inédita, pelo Estatuto Processual 

vigente, de um sistema de precedentes, o que ensejaria, segundo se defende neste trabalho, 

eventual aproximação da civil law, por aqui presente, do sistema anglo-saxão, cuja tradição é 

denominada common law. Costuma-se afirmar que a principal distinção entre os dois modelos 

(civil law e common law) é a existência, ou a prevalência, de um “direito escrito” em um dos 

modelos (como o brasileiro), e do direito costumeiro, desenvolvido pelos Tribunais, no outro 

modelo (exemplo clássico: o presente nos EUA).246  

Indaga-se, portanto, se estaria havendo, gradativamente, uma aproximação entre os 

dois sistemas. 

Como menciona Taruffo, na civil law a função jurisdicional estaria essencialmente 

associada ao direito objetivo, que seria a conhecida aplicação da lei ao caso concreto. E essa 

ligação repercute justamente na aplicação dos precedentes, já que os juízes inferiores 

permanecem, cada vez mais, rigidamente controlados pelos tribunais superiores.247 De 

qualquer forma, é uma inequívoca valorização da atividade judicante, o que demonstra que a 

doutrina e os ordenamentos jurídicos dos países que adotam a civil law parecem estar 

buscando soluções para os problemas relacionados à tutela dos direitos, na forma como são 

tratados no modelo da common law.248 

Como se sabe, quando se refere à common law, está-se referindo à tradição jurídica na 

qual se inserem as ordens jurídicas atualmente em vigor nos Estados Unidos da América, 

Canadá, Austrália, Nova Zelândia e, ainda, no Reino Unido da Grã-Bretanha, na Irlanda e na 

                                                 
245 Determinado caso, trazido na conhecida Revista de Processo, demonstra bem como o acesso (ao menos) 

formal à justiça tornou-se uma realidade: trata-se de uma realidade vivida por um escritório de advocacia 

especializado em advocacia de massa cujos números, de tão elevados, não permitem dúvidas acerca da 

quantidade inusitada de ações que tramitam pelo Poder Judiciário brasileiro. Somente nesse escritório, ingressam 

18 mil processos por mês, e eles são responsáveis por 15 mil audiências no mesmo período, período em que 

também realizam 160 mil diligências. (RAVAGNANI, op. cit., p. 243.) 
246 ALMEIDA, Marcelo Pereira de. Precedentes judiciais: análise crítica dos métodos empregados no Brasil para 

a solução de demandas de massa. Curitiba: Juruá, 2014, p. 61. 
247 TARUFFO, Michele. Observações sobre os modelos processuais de civil law e common law. Revista de 

Processo, n. 110, 28.abr./jun. 2003, p. 140-158. 
248 GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 2009, v. I, p. 7. 
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Irlanda do Norte.249 Essa tradição afasta-se, de certo modo, da clássica teoria de Montesquieu, 

para quem qualquer vontade de se dar aos juízes o poder de fazer a lei seria atentar contra o 

postulado da separação dos poderes. 

A civil law, por sua vez, com uma concepção piramidal do direito baseada no sistema 

romano-germânico — em que o Judiciário é um poder que, apesar de reunir atributos dos 

mais amplos (não controláveis pelos outros dois poderes), não tem iniciativa —, conta com 

seu poder limitado pela res judicata, sendo certo que somente seriam possíveis generalizações 

a partir de casos julgados na matéria sub judice, sem qualquer possibilidade de se criarem 

precedentes.250 Esses modelos, contudo, assemelham-se, segundo um movimento reformista 

evidenciado no Direito brasileiro, em prol da clara uniformidade e da força jurisprudencial, 

iniciado ainda na década de 1990. 

Na common law, a ideia é que o direito existe não para ser um edifício lógico e 

sistemático, mas para resolver questões concretas.251 Enquanto, na civil law, a existência de 

lacunas na ordem legislativa é reconhecida com mais dificuldade, por se tratar de um sistema 

tido como fechado (com regras preexistentes confeccionadas para, na medida do possível, 

solucionar todas as situações), no sistema jurisprudencial há uma técnica de distinção de 

cases, com vistas a regras novas a todo tempo, cada vez mais precisas — um sistema aberto, 

portanto, em que as novas regras são continuamente reveladas, fundando-se na razão.252 

Frise-se que a primeira e principal acepção de common law é “direito comum”, aquele 

nascido das sentenças judiciais dos Tribunais de Westminster — cortes constituídas pelo rei e 

a ele diretamente subordinadas—, e que acabaria por suplantar os direitos costumeiros e 

particulares de cada tribo dos povos primitivos da Inglaterra (antes, portanto, da conquista 

normanda, em 1066, o denominado direito anglo-saxônico). Ao lado desse “direito comum” 

(que, de certa forma, a partir de um momento na história, passa até mesmo a compô-lo), tem-

se a Equity, inicialmente tratada como o direito aplicado pelos Tribunais do Chanceler do Rei, 

com origem na necessidade de se temperar o rigor daquele sistema e de se atender a questões 

                                                 
249 Além da grande influência que exerce sobre outros ordenamentos africanos e asiáticos, tudo conforme 

relatado em: MERRYMAN, John Henry; PÉREZ-PERDOMO, Rogelio. A tradição da civil law – Uma 

introdução aos sistemas jurídicos da Europa e da América Latina. Trad. de Cássio Casagrande. Porto Alegre: 

Sergio Antonio Fabris, 2009, p. 24. Também na Índia, no Paquistão, Bangladesh, Quênia, Nigéria, Hong Kong, 

Guiana e Trinidade e Tobago. Diga-se, ainda que, nos Estados Unidos, as antigas possessões espanholas, como 

Califórnia e Texas, embora reflitam, em alguns aspectos dos direitos de família, algo das leis dos antigos 

colonizadores, certamente pertencem ao sistema de common law; a Louisiana, contudo, dentro dos EUA, 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-germânicos (SOARES, op. cit., p. 52). 
250 Ibid., p. 28. 
251 SOARES, op. cit., p. 34-35. 
252 Consoante exposição de DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo: direito comparado. 

Trad. de Hermínio A. de Carvalho. 2 ed. 1978. Lisboa: Meridiano, p. 467-468. 
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de equidade. É fato, porém, que, gradativamente, foi ocorrendo, ainda que sob determinados 

limites,253 uma unificação entre os sistemas da common law e da Equity, sendo ambos 

dominados pela regra denominada, em geral, stare decisis,254 ou seja, aquela em que o direito 

é expresso pela atuação do juiz (judge-made-law).255 

Nesse contexto, em poucas palavras, já se percebe, por sua origem —, seja quanto ao 

“direito comum”, seja quanto à Equity —, que se afasta da formalidade e da objetividade 

típicas do direito positivo, presentes, por exemplo, na Europa Continental naquela mesma 

época, cujos juristas, segundo aponta René David, esforçavam-se para determinar as regras do 

direito material. Na Inglaterra, por sua vez, a preocupação consistia em elaborar as regras 

quanto à possibilidade de se obterem as ações processuais; ou seja, quanto ao direito material 

propriamente dito, não havia a menor previsão ou preocupação. Na expressão daquela época: 

remedies precede rights, ou seja, os remédios têm precedência sobre os direitos subjetivos.256 

Um de seus pontos (ou características) fundamentais é a presença do stare decisis, ou, 

de forma mais completa, stare decisis et non quieta movere (expressão que se vem repetindo 

nesta pesquisa). Uma de suas vertentes é a vinculação, por meio do precedente, em ordem 

vertical (ou seja, como representação da necessidade de uma Corte inferior respeitar decisão 

pretérita de Corte superior) e em ordem horizontal (a necessidade de a Corte respeitar decisão 

anterior proferida no seu interior, ainda que a constituição dos juízes seja alterada),257 

trabalhando-se com a lógica de segurança jurídica, racionalidade, isonomia e previsibilidade, 

a partir de uma tese jurídica acolhida por uma corte judicial e que, “em princípio, não deve ser 

modificada pelo próprio órgão prolator ou cortes inferiores”.258  

                                                 
253 Conforme dito em SOARES, Guido Fernando Silva. Common law: introdução ao direito dos EUA. 2 ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 35, “mesmo unificados os órgãos de aplicação da common law e da 

Equity, conservam eles suas características originais e suas regras próprias; o princípio, que sempre foi 

dominante e que, em certa medida, continua, tanto na Inglaterra como nos EUA, é de que a utilização da Equity, 

só é possível quando inexistir remédio na Common Law; na atualidade, tal princípio nem tanto quer significar a 

aplicação da common law ou da Equity em função do remédio pretendido, mas muito mais pela classificação do 

instituto jurídico neste ou naquele direito”.   
254 Trata-se de uma abreviação da expressão stare decisis et non quieta movere, ou seja, as coisas devem 

permanecer firmes e imutáveis, em razão das decisões. 
255 SOARES, Guido Fernando Silva. Common law: introdução ao direito dos EUA. 2 ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2000, p. 34-35. 
256 Ibidem. 
257 Posição adotada, entre outros, por Melvin Aron Eisenberg (EISENBERG, op. cit., p. 48). Há, é verdade, os 

que optam por diferenciar o termo stare decisis de precedent. Frederick Schauer defende: “tecnicamente, a 

obrigação de uma corte de seguir decisões prévias da mesma corte é definida como stare decisis (...) e o termo 

mais abrangente precedente é usado para se referir tanto ao stare decisis, quanto à obrigação de uma corte 

inferior de seguir decisões de uma superior” [SCHAUER, Frederick. Why precedent in law (and elsewhere) is 

not totally (or even substantially) about analogy. Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? 

abstract_id="1007001&rec=1&srcabs=1411716>. Acesso em: 10 dez. 2018.]. 
258 MENDES, op. cit., p.79. 
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As interseções entre os sistemas sempre geram notável complexidade. Marinoni faz 

sua crítica apontando para alguns mitos. Lembra que se afirmou — com algum equívoco — 

que, se o precedente representa apenas uma evidência do direito, nenhum juiz poderia ser 

obrigado a segui-lo, uma vez que sempre haveria a possibilidade de se declarar judicialmente 

em contrário ao precedente. Por isso, o stare decisis (como respeito obrigatório aos 

precedentes) exigiria, como antecedente lógico, a criação judicial do direito.  E segue com sua 

conclusão crítica: da relação entre a natureza constitutiva da decisão judicial e o stare decisis, 

formaram-se três mitos: “i) o common law não existe sem o stare decisis; ii) o juiz do 

common law, por criar o direito, realiza uma função absolutamente diversa daquela do seu 

colega do civil law; e iii) o stare decisis é incompatível com o civil law”.259 

Nesta pesquisa, quer-se demonstrar justamente que, não obstante as evidentes 

distinções entre as “famílias” da common law e da civil law, ambas podem, sim, encontrar-se 

sob determinadas medidas. Ora, sem dúvida, enquanto, na civil law, o declínio do 

jusnaturalismo racionalista deu origem à era da codificação e à concepção da função judicial 

como meramente declaratória da lei, na common law assistiu-se ao surgimento da ideia de 

criação judicial do direito. Na tradição da civil law, diante de uma separação formal entre o 

Legislativo e o Judiciário, a vontade apenas poderia estar naquele, enquanto, na common law, 

não há registros de se admitir um juiz destituído de vontade. Assim, enquanto, neste sistema, 

confiou-se no Judiciário, aquele “escravizou os juízes ao Parlamento”, dando ensejo ao hoje 

muito mais aparente do que real confronto entre as “concepções antagônicas de juge bouche 

de la loi (juiz boca de lei) e de judge make law (juiz que cria o direito)”.260 

Os sistemas em questão, portanto, divorciaram-se no momento em que tomaram  

caminhos antagônicos, mas, na história recente, voltaram a se aproximar. É de se ressaltar, 

inclusive, afirmação doutrinária, em literatura estrangeira, no sentido de que, atualmente, é 

provável que um estado típico dos Estados Unidos tenha tanta legislação quanto um país 

europeu ou latino-americano, a qual, obviamente, deve ser interpretada pelos juízes.261  

Oportuno registrar uma grande novidade para o direito na Inglaterra e no País de 

Gales, qual seja, a entrada em vigor de um Código de Processo Civil, denominado Rules of 

Civil Procedure, o que significa dizer, como aponta Aluisio Mendes,262 que os ingleses 

passam a contar com um sistema de normas escritas no âmbito do Direito Processual Civil, 

em substituição aos costumes e às regras específicas editadas pelas diversas cortes. E, da 

                                                 
259 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 5 ed. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2016, p. 27. 
260 Ibidem. 
261 MERRYMAN, op. cit., 2007, p. 4. 
262 MENDES, op. cit., p. 23-24. 
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mesma forma que se enxerga, naquele sistema, uma característica marcante do positivismo 

normativista, observa-se, nos países de tradição civil law, a crescente força dos precedentes, a 

exemplo do que se faz no Brasil, principalmente após o Estatuto Processual de 2015, 

exatamente o objeto desta pesquisa, razão pela qual, no capítulo seguinte, narra-se o 

movimento reformista em prol da uniformização jurisprudencial.263 

Não se deve pensar, portanto, que o sistema denominado civil law seria apenas aquele 

caracterizado pelos Códigos e pela tentativa de completude da legislação, enquanto o common 

law teria característica exatamente contrária. Este também tem intensa produção legislativa. O 

que, efetivamente, varia é o significado que se atribuiu aos Códigos e à função que o juiz 

exercia ao considerá-los. 

No sistema denominado common law, os Códigos não têm a pretensão de fechar os 

espaços para o juiz pensar, ou seja, não se preocupam em contar com todas as regras capazes 

de solucionar os casos conflituosos. Sobretudo porque, nesse sistema, jamais se acreditou (ou 

se teve a necessidade de acreditar) que pudesse existir um Código apto a eliminar a 

possibilidade de o juiz interpretar a lei. Como assevera Marinoni, “nunca se pensou em negar 

ao juiz desta tradição o poder de interpretar a lei. De modo que, se alguma diferença há, no 

que diz respeito aos Códigos, entre o civil law e o common law, tal distinção está no valor ou 

na ideologia subjacente à ideia de Código”.264 

As essências das famílias, portanto, permanecem distantes, o que não impede este 

trabalho de ter, como um dos grandes marcos, um autor (Dworkin) não pertencente à civil 

law. Justamente porque este sistema está aplicando, ao seu modo, uma política clara em prol 

de um stare decisis, para  combater os mesmos subjetivismos e discricionariedades contra os 

quais as teorias de “romance em cadeia”, “teia inconsútil” e “juiz Hércules” foram 

dimensionadas. Isso, contudo, não significa — diga-se já em conclusão a este capítulo — que, 

no Brasil ou nesta pesquisa, está-se defendendo a existência de um sistema de precedentes tal 

como ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos. Tanto é assim que se defende, nesta pesquisa, 

a essencialidade de dispositivos como os artigos 926, 927, 988 e 1.030 (todos do CPC), 

precisamente pela essência da civil law, a cuja família o ordenamento brasileiro pertence. Em 

sistemas e ordenamentos pertencentes à common law, por outro lado, ainda que existam 

                                                 
263 Fato já registrado há bastante tempo, por exemplo, por Barbosa Moreira, quando defende “ser indubitável que 

o peso do universo anglo-saxônico tem aumentado no direito brasileiro, talvez mais noutros campus, agora 

diretamente alcançados pelas vagas da globalização econômica, mas também no terno do processo civil” e, para 

tanto, dá o exemplo da súmula vinculante, como “versão bastante mitigada do mecanismo dos binding 

precedents norte-americanos, em todo caso fonte indiscutível de inspiração” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. 

Temas de direito processual. São Paulo: Saraiva, 2004, oitava série, p. 43.). 
264 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 5 ed. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2016, p. 48. 
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determinadas positivações (inclusive Códigos, como na Califórnia, EUA),265 não há pretensão 

de esgotar todas as possibilidades de aplicação, ou seja, de se criar um sistema fechado, 

tornando-se quase a única fonte de direito de que se valha o magistrado em sua atividade 

judicante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
265 Como se diz em: MERRYMAN, John Henry; PÉREZ, Perdomo, Rogelio, op. cit., p. 27-28, “é verdade que a 

Califórnia possui uma variedade daquilo que é chamado de códigos, como também os possuem outros estados 

dos Estados Unidos, e que o Uniform Commercial Code foi adotado na maioria das jurisdições americanas. 

Contudo, mesmo que isso se pareça com códigos em países que aplicam o civil law, a ideologia subjacente — a 

concepção do que um código é e das funções que deve desempenhar — não é a mesma. Existe uma ideologia da 

codificação completamente diferente funcionando no mundo do civil law”.  
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3. PRECEDENTES QUALIFICADOS: CRÍTICAS PROPOSTAS QUANTO À 

DEFINIÇÃO, À CLASSIFICAÇÃO E AO CARÁTER VINCULATIVO NO DIREITO 

BRASILEIRO 

 

3.1 Precedentes no sistema de common law 

 

A partir de uma breve comparação entre os sistemas de common e civil law, foram 

apresentadas características de ambas, de modo a demonstrar que, a despeito dos pontos de 

interseção, as famílias permanecem fiéis aos respectivos sistemas, o que traz consequência 

claras à aplicação dos precedentes em cada uma delas. 

É comum estabelecer-se uma classificação de modelos de precedentes,266 dividindo-

os, em especial, quanto a uma eventual vinculação. É certo que, hoje, há um evidente debate 

em curso, em toda a comunidade científica (e no próprio plano jurisprudencial), a respeito da 

vinculação e da própria existência de uma teoria de precedentes, justamente porque, por aqui, 

pode estar se passando evento semelhante ao ocorrido nos países de tradição da common law. 

Mesmo neste sistema, porém, não houve uma verdadeira vinculação, característica do stare 

decisis, de imediato. Ao contrário, este surgiu bem depois da solidificação do common law. 267   

Entre os modelos, existem três em que o precedente, no mínimo, apresenta-se como 

uma referência (vinculante ou não). Há os chamados precedentes persuasivos, aplicados por 

analogia entre casos, como exemplo do julgamento correto a ser aplicado a situações futuras.  

Há também outra classificação, igualmente baseada em precedentes persuasivos, com a 

diferença que, agora, a aplicação aos casos futuros dá-se por fixação de princípios-

exemplares, ou seja, não por analogia, mas pela identificação desses (princípios) no 

precedente, para posterior aplicação aos casos futuros, ainda que o case não seja, 

propriamente, tão semelhante. Em terceiro lugar, citam-se os precedentes formalmente 

vinculantes, em que a ratio decidendi268 é prevista como vinculante para os tribunais, sem 

prejuízo, evidentemente, da aplicação das práticas relacionadas ao distinguishing e ao 

                                                 
266 MACCORMICK, Neil. The significance of precedent. Acta Jurídica, África do Sul: Juta Law, 1998, p. 181-

182. 
267 “To a historian at least any identification between the common law system and the doctrine of precedent, any 

attempt to explain the nature of the common law in terms of stare decisis, is bound to seem unsatisfactory, for 

the elaboration of rules and principles governing the use of precedents and their status as authorities is relatively 

modern, and the idea that there could be binding precedents more recent still. The common law had been in 

existence for centuries before anybody was very excited about these matters, and yet it functioned as a system of 

law without such props as the concept of the ratio decidendi, and functioned well enough” (SIMPSON, A. W. B., 

The common law and legal theory. In: Horder, Jeremy (ed.). Oxford essays in jurisprudence. Oxford: Clarendon 

Press, 1973, p. 77). 
268 Também denominada de holding. 



97 

 

  

overruling. Cruz e Tucci, por sua vez, também ressalta essa classificação, ou seja, em 

precedente (meramente) persuasivo, sem eficácia vinculante, embora constitua um claro 

“indício de uma solução racional e socialmente adequada”, e aqueles, por outro lado, que se 

constituem de referências vinculantes, cujo respeito é obrigatório, ressalvadas as técnicas de 

distinção e superação.269 

Ademais, nos Estados Unidos, ainda há o que se costuma denominar de 

superprecedentes,270 quais sejam, decisões que acabaram não restritas aos tribunais, 

incorporando-se à cultura norte-americana e fazendo-se presentes na própria consciência 

nacional. A vinculação aos precedentes, portanto, encontra-se especialmente presente na 

common law norte-americana, oriunda, naturalmente, do sistema jurídico inglês. É conhecida 

a passagem clássica, no Direito britânico, em que a forma vinculante do precedente ficou 

especialmente assentada: o caso London Tramways v. London City Council, julgado pela 

House of Lords, em 1898.271 Essa vinculação, a propósito, foi tão determinante que a Corte 

entendeu-se rigidamente a ela atrelada por longas décadas. Nesse sistema, portanto, cada 

tribunal hierarquicamente inferior vincula-se ao julgamento de um tribunal hierarquicamente 

superior. Dessa forma, portanto, a House of Lords vincula a Court of Appeal, ressalvadas as 

práticas de distinção e superação, esta especialmente estabelecida, a partir de 1966, quando 

aquela Corte retratou-se formalmente.272 

Esse sistema de precedentes encontra-se inserido no próprio contexto do stare decisis, 

abordado, em linhas gerais, no capítulo anterior. Segundo essa doutrina, se a Corte de última 

instância (seja na esfera federal, seja na esfera estadual) profere determinada decisão, 

estabelecendo-a (a ratio decidendi vinculante), respeitar-se-á o precedente, com sua aplicação 

a lides futuras, na hipótese de os fatos mais relevantes se enquadrarem, rigorosamente, na 

mesma matéria, independentemente de quem sejam as partes. Valendo-se então, de Charles 

                                                 
269CRUZ E TUCCI, José Rogério. Precedente judicial como fonte do direito. São Paulo: RT, 2004, p. 13. 
270 GERHARDT, Michael J. The power of precedent. Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 178. 
271 Na ocasião, restou ressaltado, inclusive, que ela própria (referindo-se ao órgão jurisdicional) estaria jungida 

por suas decisões e não poderia afastar-se nos casos similares futuros. A propósito, a rigidez dessa vinculação 

gerou críticas, no sentido de que restringiria o natural desenvolvimento do direito e sua conformidade com as 

mudanças operadas nos padrões e na cultura da sociedade. Atenta ao problema, a própria House of Lords 

retratou-se oficialmente em 1966, mediante uma declaração sobre “precedente judicial” publicada em todos os 

repositórios jurídicos da Inglaterra. Nessa oportunidade, ressaltou-se que o uso do precedente é base 

indispensável sobre a qual se decide qual é o direito (e sua aplicação aos casos individuais). Entretanto, os 

membros da Corte reconheceram que uma adesão extremamente rígida ao precedente poderia conduzir à 

injustiça em um caso específico e também restringir, indevidamente, o normal desenvolvimento do direito. 

Conforme descrito em: 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. 

83-84.  
272 CROSS, Rupert; HARRIS, J.W. Precedent in English Law. Oxford: Clarendon Press, Fourth Edition, 2004, p. 

100-101.  
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Cole,273 o precedente seria a regra, ou o princípio jurídico, obtido por meio das razões 

suficientes, fixadas pelo órgão jurisdicional de última instância, no local em que o caso foi 

decidido. 

Nos Estados Unidos, diga-se, então, o stare decisis faz parte da cultura jurídica, tendo 

sido formado, gradativamente, entre o final dos séculos XVIII e início do século XIX,274 

especialmente em decorrência da própria Constituição norte-americana, que, em seu artigo 3º, 

apesar de tratar do Poder Judiciário, não trata, explicitamente, do aludido sistema. O fato é 

que a obediência à formalidade de um conjunto de normas positivadas gerou, na tradição de 

civil law, certa garantia de previsibilidade, não presente, em contrapartida, na common law. 

Exatamente nesse contexto, como lembra Marinoni,275 entrou o stare decisis, como meio 

destinado a garantir a segurança jurídica. Na verdade, a instituição do stare decisis pode ser 

vista como um elemento de balanceamento da falta de sistematicidade da common law. Se a 

doutrina da tradição civil law supunha que sua sistematicidade era garantia de segurança 

jurídica, a common law adotou o stare decisis como meio para atenuar sua menor 

racionalidade e pouca previsibilidade. 

Portanto, ao contrário do que ocorre na ordem jurídica brasileira, em que há certa 

dependência da coletividade (e dos agentes públicos, em geral) no que se refere ao 

positivismo normativista, na common law tem-se um sistema aberto, em que, a partir dos 

casos, surgem regras concretas que se diferenciam a partir de critérios externos, o que se 

mostra incompatível com a elaboração de conceitos gerais, inerentes ao sistema da civil law. 

A common law, justamente por não se preocupar com a abstração, não impulsionava a 

elaboração desses conceitos, os quais, em contrapartida, constituíram a base do positivismo 

científico e da pandectística alemã, caracterizados pela sistematicidade.276 A objetivação 

razoavelmente existente, a partir da qual, com maior precisão, alcança-se a conhecida 

estabilidade, característica do sistema do stare decisis, advém da relevância conferida à ratio 

decidendi, fator que, sob certos limites, pode ser transportado ao Direito brasileiro. 

A respeito das rationes decidendi e dos respectivos efeitos vinculantes, Michael 

                                                 
273 COLE, Charles D. Stare decisis na cultura jurídica dos Estados Unidos: o sistema de precedente vinculante do 

common law. Revista dos Tribunais, v. 752, p. 11, jun./1998. 
274 SUMMERS, Robert S. Precedent in the United States (New York State). In: MACCORMICK, D. Neil et al. 

Interpreting precedents. Aldershot: Ashgate, 1997, p. 355. Também narrado em: PRESGRAVE, Ana Beatriz 

Ferreira Rebello. A natureza jurídica da súmula. In: NUNES, Dierle et al. A nova aplicação da jurisprudência e 

precedentes no Código de Processo Civil/2015: estudos em homenagem à professora Tereza Arruda Alvim. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 156-161. 
275MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 5 ed. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2016, p. 53. 
276 Ibid. 
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Zander277 os define como “uma proposição de direito que decide um caso, à luz de ou no 

contexto de fatos materiais. Se parece haver mais de uma  proposição de direito que decide o 

caso, há mais de uma ratio e ambas são vinculantes”.278 No entanto, Zander também 

reconhece haver um grande problema encontrado pelos aplicadores do sistema 

precedentalista, qual seja, definir sua amplitude.279 Cruz e Tucci, também a respeito da ratio 

decidendi, defende sua estrutura relevante, integrada, essencialmente por três elementos: a) os 

fatos relevantes ao julgamento da causa (statement of material facts); b) a fundamentação 

jurídica da decisão (legal reasoning); c) a decisão propriamente dita, ou juízo decisório 

(judgment).280 

O precedente será obtido a partir de todo o ônus argumentativo a ser captado 

justamente dessa ratio decidendi. Configura-se, assim, a objetividade já referida, ou seja, sua 

utilização em meio a um sistema mais aberto do que aqueles pertencentes à civil law permite 

que se trace uma analogia com casos similares, estabelecendo-se, na mesma medida, a 

distinção em casos que não apresentem o mesmo substrato fático, mas que demandem o 

mesmo pedido.281 

Assim, essa ratio decidendi constará, pois, na decisão jurisdicional de que deva ou 

possa ser retirado o precedente, cujo ônus argumentativo encontra-se intimamente relacionado 

ao inequívoco dever de fundamentação (no Brasil, presente no art. 93, IX, da Constituição 

Federal). Esse ônus é essencial, principalmente levando-se em conta que essas referências 

                                                 
277 ZANDER apud PRESGRAVE, op. cit., p. 161-162. 
278 Ainda defende Zander (idem): “a ratio de cada caso deve levar em conta os fatos daquele caso em particular, 

e então generalizar, a partir daqueles fatos, tanto quanto a decisão da corte e as circunstâncias indicarem ser 

desejável”. 
279 Ana Paula Barcellos traz relevante exemplo de como é difícil, muitas vezes, identificar a ratio decidendi e 

algum efeito vinculante dela decorrente: “Com efeito, no pacote jurídico que acompanhou o Plano Collor foi 

editada a Medida Provisória 173, de 18.03.1990, que vedava a concessão de liminar em mandados de segurança 

e em ações ordinárias e cautelares (...) A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 223 (STF, DJU 29.06.1990, 

ADIn 223 MC/DF, Rel. Min. Paulo Brossard) foi proposta para o fim de ver declarada a inconstitucionalidade da 

MP (...) por afronta, genericamente, aos princípios do acesso à justiça e da inafastabilidade do controle judicial. 

Por maioria, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal indeferiu a liminar solicitada na medida cautelar 

requerida juntamente com a ação direta de inconstitucionalidade, manifestando o entendimento de que, ao menos 

em juízo sumário, a MP 173/1990 seria constitucional.  Nada obstante, a ementa do acórdão registra um 

comentário incomum: a decisão que se acabava de tomar no STF não impedia que qualquer juiz, diante de um 

caso concreto, considerasse a norma inconstitucional” (BARCELLOS, Ana Paula. A jurisprudência e as regras 

jurídicas. A suposta supremacia dos princípios e o art. 97 da Constituição. In: NUNES, Dierle et al. A nova 

aplicação da jurisprudência e precedentes no Código de Processo Civil/2015: estudos em homenagem à 

professora Tereza Arruda Alvim. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 141-144) Ora, se foi indeferida a 

liminar, significa inexistir, no caso, qualquer inconstitucionalidade evidente na medida em questão. E, diante 

disso, como os juízes, no caso concreto, podem ignorar a norma e deferir a tutela provisória nela (norma) 

vedada? Difícil compreender. 
280 CRUZ E TUCCI, José Rogério. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do precedente judicial. In: 

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (org.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 

123. 
281 Nesse mesmo sentido: PRESGRAVE, op. cit., p. 161. 
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jurisprudenciais são necessárias exatamente nos casos mais difíceis (hard cases) a serem 

solucionados, ou seja, aqueles para os quais a simples prática de subsunção a partir da norma 

não será suficiente.  

Dessa forma, os precedentes se tornarão mais necessários quanto maior for a 

complexidade normativa (ou mesmo a ausência dela) a ser aplicada ao caso — como se 

houvesse, na hipótese sob judicatura, determinada situação excepcional para a qual a simples 

atividade declaratória jurisdicional não fosse suficiente. E, como destaca Luis Afonso 

Heck,282 quem deseja inserir uma exceção (ou seja, um caso específico para o qual as regras 

se mostram insuficientes ou até mesmo ultrapassadas, sob o ponto de vista principiológico, 

por exemplo) carrega uma carga argumentativa que se refere não só ao fato de que sua 

resolução deve ser melhor do que a prevista pela regra, mas também ao fato de que deve ser 

tão melhor que se justifique um desvio de algo autorizadamente determinado. 

A relevância dos precedentes nos países da família da common law, portanto, é 

notável, revestindo-se das características de estabilidade e segurança jurídica, o que consiste, 

a propósito, a essência do sistema do stare decisis: 

 

Essentially, the stability of the common law rests on the doctrine of precedent (...) In 

other words, too much legal fluidity would mean no one could plan for the future. 

Without a stable framework of legal rules for contracting, tort liabilities, 

organization governance and the like, business people could not confidentially 

invest Money, enter long term arrangements or establish the operations that employ 

thousands of workers.283 

 

Antes de se avançar para um estudo mais aprofundado quanto aos precedentes na 

ordem jurídica brasileira, é preciso reforçar a relação entre a força vinculante presente naquele 

sistema da commom law e a definição da ratio decidendi. A vinculação, como se costuma 

asseverar em doutrina, não está necessariamente relacionada ao dispositivo da decisão, mas, 

sim, precisamente, à ratio decidendi, tida como os fundamentos determinantes que levaram à 

solução de determinada questão, ou seja, “aquelas razões que, caso não estivessem presentes, 

ensejariam o julgamento de maneira diversa”.284 Essas razões devem estar necessariamente 

associadas às circunstâncias fáticas, as quais se unem aos fundamentos de direito para se 

definir, por completo, a questão jurídica a ser solucionada. É preciso, contudo, fazer a 

                                                 
282 HECK, Luís Afonso. “Regras, princípios jurídicos e sua estrutura no pensamento de Robert Alexy”. In: 

LEITE, George Salomão (org.). Dos princípios constitucionais: considerações em torno das normas 

principiológicas da Constituição. S.l.: s.n., 2003, p. 65. 
283 HUMBACH, John A. Whose Monet?: an introdutcion to the american legal system. Austin: Aspen 

Publishers, 2007, p. 106. 
284 PRESGRAVE, op. cit., p. 160.   



101 

 

  

necessária ressalva quanto ao controle de constitucionalidade,285 especialmente o concentrado, 

em que, no caso das ações direta de inconstitucionalidade e declaratória de 

constitucionalidade, não há matéria de fato a ser apreciada.286 

É de suma importância que fique claro o que constitui, em verdade, a ratio decidendi, 

cujo raciocínio pode ser transportado para o sistema processual brasileiro. Não se pode 

compreender, portanto, que a vinculação do precedente confunda-se com os chamados 

elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido) e, por conseguinte, com o dispositivo da 

sentença, justamente vinculado à resolução do objeto da demanda (em conjunto com os 

demais elementos). As razões de decidir não se confundem, propriamente, com a decisão da 

ação; as razões de decidir se confundem, sim, com a decisão em relação à determinada 

questão jurídica, seja de direito material, seja de direito processual civil brasileiro.287 

Feitas essas considerações, é necessário delimitar, com mais precisão, o conceito de 

precedentes em relação ao direito processual civil brasileiro. 

 

                                                 
285 O controle em questão não faz parte desta pesquisa, sobretudo porque o foco aqui volta-se à integração das 

formas de overruling ao microssistema de formação de precedentes. E é certo que, quanto ao controle em 

questão, existe um regime inteiramente próprio, não compatível com a presente investigação. Porém, um ponto 

deve ficar claro: também do controle de constitucionalidade concentrado, retiram-se precedentes, ou seja, quanto 

a tal modalidade de controle, não se tem apenas um regime de coisa julgada erga omnes. Também dele, retira-se 

uma necessária eficácia vinculante, com claros efeitos em processos futuros. Muito boa distinção, a propósito, é 

realizada em recente monografia a respeito dos institutos da coisa e do precedente: “a coisa julgada garante que 

nenhuma decisão estatal interferiria de modo a inutilizar o resultado obtido pela parte com a decisão judicial que 

lhe concedeu determinada tutela jurisdicional, conferindo-lhe estabilidade absoluta. O dever de seguir precedente 

judicial garante a previsibilidade em relação às decisões judiciais, assim como a continuidade da afirmação da 

ordem jurídica. A previsibilidade fomentada pelo precedente gera a expectativa de uma decisão judicial em 

determinado sentido, enquanto a coisa julgada tutela a confiança do cidadão no ato estatal que decidiu o seu 

caso, assegurando que o benefício outorgado por este ato jamais lhe será retirado. A previsibilidade do 

precedente é voltada para o futuro; a segurança da coisa julgada protege o passado. A confiança gerada pela 

coisa julgada consiste na imutabilidade do ato do poder jurisdicional, enquanto a eficácia vinculante do 

precedente judicial produz confiança na orientação advinda da jurisdição” (CAMPISTA, Fabio Farias. O dever 

de o Supremo Tribunal Federal respeitar os precedentes do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional federal uma análise à luz da Constituição Federal e do Código de Processo Civil de 2015. 

UERJ. 2018, p. 80. Dessa forma, concorda-se, nesta tese, que não é parte dispositiva do acórdão do STF, em 

julgamento de uma ação relativa a controle concentrado de constitucionalidade (art. 927, I, CPC), como ação 

direta de inconstitucionalidade, que seria considerada como precedente. Esta relaciona-se, exata e justamente, 

com a dita eficácia erga omnes, conforme previsto no artigo 102, §2º da Constituição da República.  
286 Até porque não se podem confundir os planos da aplicação e o da interpretação. O controle de 

constitucionalidade — essencialmente o abstrato — encontra-se em um plano de aplicação da norma, 

inteiramente objetivo, analisado, portanto, independentemente de aspectos fáticos. Trata-se de uma apreciação, 

ainda que jurisdicional, absolutamente distinta daquela em que são construídos os precedentes, de cunho 

interpretativo-subjetivo, a partir de uma análise fático-jurídica. Neste momento, apenas se aspira a estabelecer 

determinadas bases em que as teses são construídas, colocando cada instrumento (instrumentos presentes, por 

exemplo, nos incisos do art. 927) em seu devido lugar. Conforme: MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da 

persuasão à vinculação. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 93. 
287 Na forma, inclusive, do disposto no parágrafo único do artigo 928, CPC. Considere, por exemplo, uma ação 

de rescisão contratual de compra e venda de bem imóvel, cumulada com reintegração de posse, em razão de 

descumprimento do contrato firmado entre vendedor e comprador. É possível, de fato, que, em razão de uma 

situação complexa referente diretamente aos elementos da ação, firme-se, ao longo desse processo, precedente 

pertinente à questão principal da demanda. Contudo, não necessariamente há de ser assim.  
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3.2 Precedentes no direito processual brasileiro: delimitando seu conceito e a 

relevância da fundamentação jurisdicional em sua formação 

 

Definir precedente não é uma tarefa simples. Por essa razão, esta investigação não se 

limita a tratar da superação das teses, buscando também especificar os próprios limites da 

vinculação e da sistematização que envolve o precedente. É importante definir quais julgados, 

ou mesmo suas sintetizações (no caso das súmulas), efetivamente vinculam e de que forma 

estão ligados entre si, a partir dos artigos 926 e 927 do CPC, o que se fará mais adiante. 

Na verdade, a definição dos julgados aludidos não os envolve por inteiro, mas, sim, 

justamente, as rationes (decidendi) que constituem, propriamente, o precedente a ser seguido. 

Essa ratio decidendi, como já dito, deve constituir-se do fundamento (ou do conjunto de 

fundamentos essenciais) por meio do qual (ou dos quais) o julgador chegou a determinada 

conclusão. Marinoni,288 por exemplo, fala em “motivo determinante”, caracterizado como 

aquele que, quando individualizado na fundamentação, apresenta-se como premissa sem a 

qual não seria possível chegar a uma decisão específica.  

Trouxe-se um exemplo de Regimento Interno de Tribunal Superior, mas é certo que 

não apenas as decisões proferidas nas cortes superiores podem ser consideradas precedentes. 

É verdade que a estabilidade digna de um precedente vinculante pode depender da 

possibilidade de haver recursos, do julgamento nas cortes, mas nada obsta, com o trânsito em 

julgado de uma decisão de segunda instância, que se verifique uma ratio decidendi a ser 

considerada, como, por exemplo, uma tese definida em Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas.  

Na sequência, é necessário distinguir os precedentes das súmulas, e ainda, ambos os 

termos, de jurisprudência. Veja-se que, segundo o artigo 926 do Estatuto Processual Civil 

vigente, fala-se que a “jurisprudência” deve manter-se estável, integra e coerente. Também os 

parágrafos do artigo 927 do CPC a mencionam ao lado de expressões como “tese”, 

“enunciado” e “precedente”. Corretamente, jurisprudência, súmulas e precedentes são 

empregados com significados próprios, os quais devem restar claros.  

                                                 
288 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 2 ed. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2011, p. 

293. 
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As súmulas, usualmente resumidas por enunciados, sintetizam289 (ou deveriam 

sintetizar) a ratio decidendi. Os precedentes, por sua vez, derivam da própria ratio, cuja 

concepção, já trazida, pode ser repetida segundo a definição de Cross,290 que aponta para a 

necessidade de se passar por necessária e cuidadosa identificação, nos limites do que 

couber,291 dos fatos relevantes à causa sob análise, bem como — e especialmente — dos 

fundamentos jurídicos determinantes à futura conclusão. Essa razão, portanto, deve ser fruto 

de um conjunto muito bem arquitetado (por meio de fundamentos democraticamente 

construídos no instrumento do qual o precedente emanará), resultado da união composta pelos 

fatos verdadeiramente importantes à definição da questão, com os fundamentos jurídicos 

determinantes à respectiva solução. Há possibilidade, inclusive, de haver mais de um 

fundamento que, de forma autônoma, venha a constituir específica ratio decidendi, fazendo-se 

presentes, pois, em apenas uma decisão.292 

Taruffo,293 entre outros, também se preocupou com essa distinção: o precedente, em 

termos mais amplos e reforçando os aspectos conceituais abordados, constitui-se nas razões 

fundamentais de determinada decisão, com tendência universalizável, ou seja, a norma — ou 

o princípio que dela se extrai — tenderá a ser aplicada em casos similares posteriores. A 

jurisprudência, por sua vez, caracteriza-se pela atividade interpretativa e reiterada da norma 

pelos tribunais, em diversos casos semelhantes. Advém, portanto, de inúmeros julgamentos. A 

súmula, a seu turno, como já apontado, apenas cuida de sintetizar determinado entendimento, 

a fim de facilitar uma consulta breve às formas como os Tribunais vêm proferindo suas 

decisões a respeito de uma questão jurídica.  

                                                 
289 Não se está fazendo o aprofundamento do conceito de súmula, por conta do espaço próprio na pesquisa a ela 

destinada. 
290 CROSS, op. cit., p. 73. 
291 Nesses “limites”, porque, como se sabe, especialmente após a ordem processual posta por meio do Código de 

2015, questões meramente processuais (e outras, puramente de direito) podem tornar-se uma questão jurídica 

que, quando decidida, sirva de precedente. E, nestas, portanto, haverá, a priori, uma incidência de questões de 

fato muito menor. Cite-se, ademais, a relevância do parágrafo 5º do artigo 927 do CPC, em que se afirma que os 

“tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os, 

preferencialmente, na rede mundial de computadores”. Mais adiante, essa questão será retomada, por se revelar 

realmente fundamental ao sistema de precedentes e, por conseguinte, às formas de superação, uma vez que, se 

realizada, gera-se um novo precedente, que, como tal, merece a mesma amplitude do aludido parágrafo. 
291 Está-se aqui, portanto, tratando-se de julgados relativamente objetivos, os quais, por conta de sua 

generalidade e abstração, assim como pela própria previsão legal, tornam-se precedentes — e, como julgados 

específicos, são passíveis de organização, ou seja, de catalogação, como quer dizer o aludido parágrafo.  
292 Como se defende no Enunciado nº 173 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, “cada fundamento 

determinante adotado na decisão capaz de resolver de forma suficiente a questão jurídica induz os efeitos de 

precedente vinculante, nos termos do Código de Processo Civil”. Concorda-se, de fato, com tal possibilidade, 

sendo certo que não é qualquer questão jurídica (e respectivo fundamento) que é capaz de formá-lo. É essencial 

ter a consistência e a abstração necessárias, bem como cumpra outros requisitos, para que a tese se torne 

referência a casos futuros. 
293 TARUFFO, Michele. Precedente e jurisprudência. Revista de processo, v. 199, set. 2011,  p. 139. 
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Rubens Limongi França,294 em lição clássica, afirma que o termo jurisprudência pode 

ser entendido, especial e contemporaneamente, como “conjunto de pronunciamentos, por 

parte do mesmo Poder Judiciário, num determinado sentido, a respeito de certo objeto, de 

modo constante, reiterado e pacífico”. O Código não ignorou a jurisprudência, mencionando-a 

no artigo 927 do CPC, ou seja, o principal dispositivo voltado aos precedentes qualificados, e 

no artigo 489 do CPC, dispositivo fundamental, no plano infraconstitucional, à 

fundamentação das decisões jurisdicionais. 

Unindo-se, pois, os artigos 927 (§§ 2º ao 4º) e 489 (§ 1º, VI), ambos do CPC, deve-se 

entender que a jurisprudência, mesmo aquelas cujas teses não estejam sintetizadas por 

súmula, ou alguma das outras situações previstas nos incisos do referido artigo 927, 

permanece com inequívoca relevância e, como tal, deve ser analisada. Com frequência, há 

dificuldade de se precisá-la, especialmente quando se tem o objetivo de identificar a 

“jurisprudência dominante” e a “jurisprudência pacificada”, razão pela qual, por exemplo, é 

difícil atribuir-lhe a mesma eficácia vinculante dos precedentes objetivamente delineados por 

artigos como 927, 947 e 976, todos do CPC. Nesta pesquisa, busca-se ater-se à força 

vinculante destes, que, mais adiante, serão agrupados como precedentes qualificados. 

Defende-se ainda que eles são os principais parâmetros para se chegar à estabilidade, à 

coerência e à integridade jurisprudencial, como imposto pelo próprio legislador, no artigo 926 

do CPC. 

Esses conceitos foram agrupados no artigo 927, certamente o artigo-referência para os 

precedentes qualificados, organizados mediante um sistema consolidado pelo Código de 

Processo Civil, como se demonstrará a seguir. Esse dispositivo traz uma diversidade de 

situações jurídicas, razão para diferentes interpretações a seu respeito e para a sistematização 

adiante proposta. Crê-se, a propósito, que, justamente por causa dessa diversidade, o 

dispositivo mencione o termo “observarão”, melhor expressão captada pelo legislador, para 

abranger institutos de natureza tão distintas, como as teses abstratas, de eficácia erga omnes e 

vinculante, como no controle concentrado de constitucionalidade, as súmulas com previsão 

constitucional e as demais, bem como os incidentes de resolução de demandas repetitivas e de 

assunção de competência. Diga-se, desde logo, porém, que não se interpreta, nesta pesquisa, o 

termo em questão como mero dever de consideração dos precedentes, na prolação de suas 

decisões. O dever existente consiste em segui-los, não apenas por estarem neste artigo-

referência, mas também porque existe um sistema normativo voltado a tal vinculação, que 

                                                 
294 FRANÇA, Rubens Limongi. O direito, a lei e a jurisprudência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1974, p. 

145-146. 
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deve considerar os precedentes e seu elemento qualitativo, com suas precisas definições das 

questões jurídicas que lhes são submetidas, como forma de se conferir efetividade não apenas 

ao artigo 926 do mesmo estatuto, mas a todas as garantias e a todos os princípios 

constitucionais aqui tratados.295 

O que deve constituir o precedente, prossiga-se, é o conjunto da análise fático-jurídica 

realizada no caso (e essencial à definição da questão posta à atividade jurisdicional), quanto a 

determinados pontos que se revistam da abstratividade necessária para influenciar casos 

futuros; o precedente, por outro lado, será vinculante ou meramente persuasivo, consoante 

outros fatores, especialmente com o propósito de evitar decisões como a de determinados 

magistrados, protagonistas, como se aborda nesta pesquisa, de decisionismos296 indesejáveis. 

Nesta pesquisa, concorda-se com a defesa no sentido de que se constitua de uma decisão 

tomada por órgão jurisdicional diante de casos concretos deduzidos em juízo, cujo núcleo 

essencial tem o potencial de servir como paradigma para julgamentos posteriores em causas 

análogas. Cruz e Tucci,297 por exemplo, ensina que todo procedente é composto de duas 

partes distintas: a) as circunstâncias de fato que embasam a controvérsia; e b) a tese ou o 

princípio jurídico assentados na motivação (ratio decidendi) do provimento decisório. Tal 

distinção se mostra fundamental, uma vez que, como dito, o precedente judicial se forma a 

partir da análise de vários casos concretos, que podem ou não apresentar questões de fato 

distintas, mas que, em sua essência, demandam uma única reflexão jurídica sobre a aplicação 

do (ou de determinado) direito.298 

Nesse ponto reside a grande dificuldade na construção de precedentes e a criação, 

portanto, de uma ratio decidendi que, verdadeiramente, possa servir de referência. Ao 

                                                 
295 Aleksander Pecznenik, por exemplo, formula detalhamento a respeito dos variados graus de vinculatividade, 

citando precedentes formalmente vinculantes não aptos à superação e formalmente vinculantes sujeitos à 

superação, entre outros apontamentos. Nesta pesquisa, porém, opta-se por não fazer classificação a respeito, 

especialmente por se considerar que todos são vinculantes, ainda que sob funções diferentes. Eles fazem parte de 

um mesmo sistema, que se projeta sobre a coletividade de modo uniforme, ou seja, sob a proposta da 

estabilidade e da segurança jurídica retiradas do artigo 926, CPC. Sob tal aspecto, portanto, possuem vinculações 

equivalentes, ainda que os mecanismos de controle ao seu respeito, por parte dos juízes, apresentem distinções, 

como abordado na última seção do quarto capítulo (PECZENIK, Aleksander. The binding force of precedente. 

In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert Samuel (orgs.). Interpreting precedentes: a compartive study. 

Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 1997, p. 463). 
296 Oportunamente, lembra-se do julgamento de relatoria do Ministro Djaci Falcão (RF n. 115.222-2/BA), em 

que o Supremo entendeu que “não se deve olvidar que o sistema da livre convicção do juiz não é absoluto, não 

significa mero arbítrio, prejudicial à instrução da causa e ao interesse das provas” (citado por: LUMMERTZ, 

Henry Gonçalves. O princípio do contraditório no processo civil e a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal. In: OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de (org.). Processo e constituição. Rio de Janeiro: Forense, 

2004, p. 73). 
297 CRUZ E TUCCI, José Rogerio Cruz. Precedente judicial como fonte de direito. São Paulo: RT, 2004, p. 12. 
298 Nesse sentido, BARBOSA, Andrea Carla. O incidente de resolução de demandas repetitivas no Projeto de 

Código de Processo civil. In: FUX, Luiz (org.). O novo processo civil brasileiro: direito em expectativa.  Rio de 

Janeiro: Forense, 2011, p. 481. 
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contrário, tem-se, não raras as vezes, mais de um entendimento em um mesmo acórdão, que 

se caracterizam por votos claramente divergentes, ainda que a conclusão (dispositivo) venha a 

coincidir.299  

Não é, por exemplo, necessariamente, todo acórdão dos Incidentes de Resolução de 

Demandas Repetitivas e de Assunção de Competência que pode constituir-se de um 

precedente, no melhor sentido técnico que se lhe deva aplicá-lo, mas, sim, sê-lo-á o conjunto 

de elementos fáticos e jurídicos que constituam as razões essenciais à definição da questão, 

cuja decisão sirva de orientação (vinculante ou não) a outros processos. Deve-se considerar, 

portanto, essencialmente, o elemento qualitativo300 na construção dos precedentes, o que, a 

propósito, parece ter sido mesmo a opção do artigo 927 do Estatuto Processual. Basta uma 

simples leitura de seus incisos para se verificar que os elementos quantitativos não são 

considerados para se definirem as referências jurisdicionais, de cumprimento obrigatório. 

O que importa, portanto, é a clareza, a solidez e a profundidade301 dos fundamentos, 

cujas abstração e generalidade sejam suficientes para orientar outros processos, em que 

questão idêntica ou similar (de direito material ou de direito processual) se fizer presente. O 

que ora se defende é que, a partir do marco do artigo 926 do CPC (caput), tenha-se um 

verdadeiro dever de todos os sujeitos processuais zelarem para a efetiva manutenção da 

estabilidade, da integridade e da coerência da jurisprudência, ressaltando-se que essas últimas 

duas características, em especial, serão abordadas a seguir. E os precedentes, por sua vez — 

esta, claramente, foi a visão do Estatuto de 2015 — constituem-se na grande arma de luta em 

prol de uma uniformização coerente e segura.302 

                                                 
299 NEVES, Marcelo. A “desrazão” sem diálogo com a “razão”: teses provocatórias sobre o STF”. Disponível 

em: <http://www.conjur.com.br/2004-out-18/desrazao-dialogo-razao-provocatorias-stf>. Acesso em: 18 fev. 

2015. Leia-se, por exemplo, a crítica de Marcelo Neves, mais direcionada às votações ocorridas no STF: “Na 

perspectiva do desenho institucional formal, o fato de que cada voto é elaborado separadamente e constitui parte 

do acórdão torna altamente improvável qualquer aprendizado colegiado. A esse respeito, o que conta é o 

dispositivo. Em casos de alta relevância constitucional, a decisão é tomada por unanimidade, mas os 

fundamentos são diversos e, às vezes, contraditórios. Não há ratio decidendi comum. Configura-se um 

decisionismos em relação à maioria convergente em torno do dispositivo. Em matéria de declaração de 

inconstitucionalidade, que exige maioria absoluta do pleno, é comum alcançar-se essa maioria quanto ao 

dispositivo, sem que isso ocorra em relação aos fundamentos. Nesse sentido, a construção de precedentes fica 

prejudicada e, portanto, o aprendizado constitucional bloqueado. Muitas vezes, a própria ementa não consegue 

expressar o fundamento e resultado da decisão, dadas as incongruências argumentativas no procedimento 

decisório”. 
300 Parece entender, igualmente: MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. 2 ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2017, p. 93.  
301 Nesse sentido: 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. 87. 
302 Segundo Karl Larenz, por exemplo, “os tribunais, especialmente os tribunais superiores, procuram orientar-se 

em grande medida (...) pelos precedentes, o que é útil à uniformidade e à continuidade da jurisprudência e, ao 

mesmo tempo, sobretudo, à segurança jurídica”.(LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 3 ed. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. Trad. de José Lamego, p. 611).   

http://www.conjur.com.br/2004-out-18/desrazao-dialogo-razao-provocatorias-stf
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Relevante destacar as conceituações em questão, de modo a se evitarem interpretações 

equivocadas, inclusive quanto às denominações ora apresentadas nesta tese. Mais adiante, 

então, refere-se às situações que se obtêm do artigo 927 do CPC como precedentes 

qualificados, em sentido amplo. No entanto, como se vem explicando reiteradamente, não se 

tem dúvida de que, por exemplo, a súmula, considerada ela própria, não é precedente, assim 

como também não o é todo julgado a que alude o inciso V daquele artigo-referência. Assim, 

o respeito não é, exata e exclusivamente, aos provimentos e enunciados mencionados nesse 

artigo 927, mas, sim, às rationes decidendi que os constituem. Com a identificação — que 

representa apenas a primeira etapa —, deve-se, então, verificar a possibilidade de aplicação ao 

caso atual.303 Não se trata, portanto, de um trabalho mecânico. Há que se verificar a identidade 

ou não das circunstâncias determinantes, com a devida fundamentação, para que se torne 

possível analisar a subsunção ou a distinção do caso concreto com os precedentes.304 Para 

tanto, observa-se quão essencial se faz a fundamentação desses provimentos jurisdicionais, os 

quais servirão, futuramente, de referência a outros cases, como se passa a tratar. Até porque 

não se está mais em épocas medievais, ou mesmo por ocasião do absolutismo, em que a 

motivação teve sua maior queda, por força da crença inabalável na divindade dos reis.305 

Ademais, a fundamentação jurisdicional é essencial como medida inerente ao próprio 

estado democrático de direito. Não por outra razão, Galeno Lacerda,306 logo após a 

Constituição (1988), já ressaltava essa relevante garantia, outrora apenas de índole formal-

técnica, como um “instituto” não apenas de “interesse dos litigantes”, mas também “de 

interesse público”, por se tratar de um interesse da sociedade, da coletividade em geral, 

“destinatária última” dos comandos expressos nas decisões judiciais. Não foi por acaso que 

uma das alterações mais festejadas do Estatuto Processual de 2015 foi, precisamente, o 

parágrafo 1º de seu artigo 489. 

E, certamente, diante de um sistema de precedentes como o que se vem defendendo 

existir, não se pode aplicar, exclusivamente, o modelo clássico da subsunção. Como se sabe, 

essencialmente no modelo de civil law, tem-se a fundamentação por meio do modelo clássico 

em que a aplicação da regra desenvolve-se na subsunção da norma ao fato, por meio de um 

silogismo em que a premissa maior é a norma (comando geral), a premissa menor é o fato e a 

                                                 
303 SCHAUER, Frederick. Thinking like a lawyer. Cambridge (Mass): Harvard University Press, 2009, p. 38.  
304 Nesse sentido: MENDES, op. cit., p. 95. 
305 MUNIZ FILHO, op. cit., p. 63. 
306LACERDA, Galeno. Despacho saneador. 3 ed. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1990, p. 73. 
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conclusão é a adequação entre a premissa maior e a menor.307 Esse raciocínio, contudo, 

isoladamente, não atenderá, de forma adequada, à atividade jurisdicional a ser exercida em 

solo brasileiro na fase pós-2015. 

É preciso tratar, como já se dissertou no capítulo anterior, a ratio decidendi vinculante 

como norma (fonte de direito), dotada de abstração, resultante de uma cadeia argumentativa 

por meio da qual o precedente se desenvolve. Para tanto, essa cadeia será racional quando for 

consistente (não conflitante em seus pontos internos), efetiva (com a presença de uma 

conclusão, tamanha a manifestação das partes), original e geral (com uma construção 

compatível com casos similares).308 Assim, deve-se proceder à busca necessária do que, 

efetivamente, constitui essas razões de decidir (rationes) fundamentais dos acórdãos, capazes, 

verdadeiramente, de se tornar precedentes, justamente porque, como já se assinalou, não se 

pode fazer uma interpretação literal do artigo 927 do Código de 2015. 

Dworkin,309 por exemplo, identifica a possibilidade (e até o mesmo o dever) de se 

encontrar uma chamada “força gravitacional” dos precedentes, exercida, em especial, por 

argumentos de princípio que lhe forneçam sustentação. “Seu” juiz, aquele que denomina 

como “Hércules”, deve supor que a comunidade na qual ele desempenha suas atividades 

compreende que é preciso enxergar as decisões judiciais como instâncias justificadas por 

argumentos de princípio, ainda que também existam outras referências. Hércules deve 

conceber que os princípios devem estar em relação consentânea com outras decisões no 

âmbito de sua jurisdição em geral e, “na verdade, também às leis, na medida em que estas 

devem ser vistas como geradas a partir de princípios, e não a partir de determinada 

política”.310 Nesse sentido, 

 

caso os princípios que ele citar como estabelecidos forem incompatíveis com outras 

decisões que seu tribunal propõe-se igualmente a mostrar, Hércules não terá 

cumprido seu dever de mostrar que a decisão que ele tomou é compatível com os 

princípios estabelecidos e, portanto, equânime.311 

 

A fundamentação, portanto, é essencial. Mesmo diante de conceitos jurídicos 

indeterminados ou de cláusulas abertas, deve-se buscar o melhor caminho jurisdicional na 

decisão do caso concreto, respeitando-se, se houver, o precedente a respeito da matéria. Da 

                                                 
307 TEIXEIRA, João Paulo Allain. A racionalidade das decisões judiciais. São Paulo: Juarez de Oliveira Ed, 

2002, p. 88. 
308 MUNIZ FILHO, José Humberto Pereira. O giro da racionalidade nas decisões no processo civil brasileiro e 

uma proposta de modelos para sua compreensão. Revista de Processo, n. 275, jan./2018, p. 45-66. p. 63. 
309 DWORKIN, op. cit., 2002, p. 111. 
310 Ibid. 
311 Ibid. 
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mesma forma ocorre quando for a hipótese de se operarem as técnicas de distinguishing ou 

overruling, por exemplo. Somente por meio do exercício argumentativo necessário, e da 

fundamentação correspondente, a respeito do conjunto fático-jurídico à sua disposição, o 

magistrado poderá demonstrar, adequadamente, as razões pelas quais decidiu por outro 

caminho, sendo certo que, segundo o que se vem defendendo nesta pesquisa, ele deve 

procurar a resposta certa312 ao conjunto que lhe foi submetido. A aplicação envolve, portanto, 

uma operação cognitiva com certa complexidade e deve ser sempre devidamente 

fundamentada. E, havendo a referência jurisprudencial a ser seguida, a análise deverá 

caracterizar-se pela devida comparação quanto à aplicabilidade da tese firmada ao caso 

concreto. Havendo efeito vinculativo, é importante lembrar, ele se encontra limitado, 

naturalmente, às questões e aos fundamentos que tenham sido suscitados e apreciados na ratio 

correspondente.313   

Bem faz Calamandrei,314 que defende a fundamentação como meio de prestação de 

contas das razões de fato e de direito que levaram o juiz a determinada conclusão, sendo um 

trâmite indispensável para introduzir o leitor no pensamento do juiz, de forma a lhe dar a 

possibilidade de controlar se, na estrada de seus raciocínios, houve algum desvio do caminho 

certo, ou seja, se chegou a uma conclusão diversa daquela mais justa. O autor,315 inclusive, 

traz à tona o eventual conflito entre norma e justiça. Contrasta, por exemplo, exposições 

como a de José Augusto Delgado,316 segundo o qual “a função da sentença judicial é a de 

                                                 
312 Ainda que se reconheça que, em determinadas situações, encontrá-la não é tarefa nada simples. Alexandre 

Freire lembra que, em 1965, a Suprema Corte dos Estados Unidos foi instada a responder se a Constituição 

previa direito à privacidade contra a instrução do Estado. Questionavam-se uma lei do estado de Connecticut que 

proibia o uso de contraceptivos, bem como o fato de que a Constituição daquele país não prevê, expressamente, 

direito à privacidade. Naquela oportunidade, reconheceu-se, na Corte, que a privacidade estaria implicitamente 

garantida e declarou-se inconstitucional a aludida lei. Mais adiante, já em 1973, a Corte foi instada a responder 

se esse direito havia sido violado por uma lei do estado do Texas que criminalizava o aborto exceto quando a 

prática visasse à proteção da vida da gestante. Nessa oportunidade, o Judiciário dividiu a gravidez em três 

períodos ou trimestres, procedendo-se a determinada escala, quanto à possibilidade (ou não) de se proceder ao 

aborto. Conforme: FREIRE, Alexandre. Precedentes judiciais: conceito, categorias e funcionalidade. In: 

NUNES, Dierle et al. A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no Código de Processo Civil/2015: 

estudos em homenagem à professora Tereza Arruda Alvim. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 73-74. 
313 Como frisado, por exemplo, por: MENDES, op. cit., p. 244. 
314CALAMANDREI, Piero. Processo e democrazia. In: Opere Giuridiche, v. 1. Napoli: Morano, 1965, p. 665. 

Calamandrei ressalta, tratando da complexa atividade de julgar, que a norma processual exige que cada sentença 

seja acompanhada de uma espécie de radiografia lógica, em cujo texto o dispositivo seja precedido da 

motivação. Porém, prossegue o autor, na realidade jurídica, na sentença, como ato de vontade, a conclusão do 

silogismo já está irrevogavelmente fixada antes de se formularem as premissas, ou seja, antes que o juiz diga 

claramente as razões de ter querido assim. Na consciência do juiz, o dispositivo pode nascer antes da motivação, 

e essa é a melhor demonstração da insuficiência e da unilateralidade da teoria que reduz a sentença a um 

silogismo. Tudo isso porque, conclui, “não é a sentença uma operação aritmética: é um ato mais complexo e 

misterioso” (idem, p. 675). 
315 CALAMANDREI, Piero. Processo e democrazia. In: Opere Giuridiche, v. 1. Napoli: Morano, 1965, p. 675. 
316 DELGADO, José Augusto. A sentença judicial e a Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Revista 

Forense, 1990,  p. 38. 
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consolidar a vontade do direito”, “como resultado de uma função política exercida pelos 

juízes”, com autoridade judiciária para “aplicar a lei positiva”, em “obediência estrita ao 

conteúdo legal da norma jurídica geral”. Ressalta ainda que “o juiz é um homem vivo e, como 

tal, antes de aplicar a lei, ele a avalia”, não lhe sendo permitido, portanto, ceder ao “belo 

ditado” — afirma com ironia, certamente — “que diz que, no sistema da legalidade, surge o 

princípio da dura lex, sed lex”, a exigir do juiz que deva “aplicar a lei assim como ela é”.317 

Taruffo,318 por sua vez e ainda a respeito da fundamentação,319 insere-a como um 

requisito à própria legitimidade do poder exercido, salientando que uma das funções que a 

motivação exerce como garantia constitucional é permitir a controlabilidade sobre a atividade 

jurisdicional, cabendo ao magistrado justificar: a) a escolha da norma que o juiz entende 

aplicável ao caso concreto; b) a escolha da interpretação de tais normas que entende mais 

válida em relação ao caso concreto; c) a escolha inerente às consequências que derivam da 

aplicação da norma àquele fato concreto. 

O exercício da fundamentação jurisdicional, importante ressaltar, dá-se não apenas na 

construção, mas também no respeito e nas técnicas de desprendimento do precedente, sendo 

por meio dela que serão elaborados e resolvidos determinados casos para os quais não há uma 

solução simples, ou seja, os chamados hard cases, justamente para os quais se volta, 

especialmente, a teoria dos precedentes. A existência desses, por outro lado, e a admissão de 

que, na atividade jurisdicional, não se está limitado apenas a “declarar direitos” não podem 

ensejar discricionariedades e decisões que fujam à segurança jurídica delas esperada. 

Portanto, verifica-se a grande relevância de os atos decisórios jurisdicionais serem 

razoavelmente fundamentados, valendo-se dos princípios para a solução de conflitos ou a 

ausência de regras, como ensina Alexy.320 Alexy defende que, na distinção entre regras e 

princípios, tem-se como ponto principal o fato de que “princípios são normas que ordenam 

que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas 

existentes”, o que significa que princípios são “mandamentos de otimização, que são 

caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados”. Por sua vez, “as regras são 

normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra vale, então é preciso 

                                                 
317CALAMANDREI, op. cit., p. 464. 
318 TARUFFO, Michele. Il Significado Constituzionale Dell´obligo di Motivazione. In: GRINOVER, Ada (org.). 

Participação e processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, pp. 37-50, 1988, p. 44. 
319LARENZ, por exemplo, eleva a fundamentação à essencialidade do próprio precedente, tendo em vista não ser 

ele, exatamente, a resolução do caso concreto, mas, sim, a resposta dada pelo Tribunal, “no quadro da 

fundamentação da sentença”, à questão que se põe da mesma maneira no caso a resolver agora (LARENZ, Karl. 

Metodologia da ciência do direito. 3 ed. Trad. de José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p. 

611. 
320 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 89. 
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fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem menos”.321 Assim, “toda norma é ou 

uma regra ou um princípio”, e, com base nela — ainda que, aparentemente, alguma 

subjetividade exista —, devem ser solucionados os hard cases; mas isso não deve ocorrer de 

forma discricionária, e sim buscando, na aplicação e na interpretação principiológicas, a 

decisão adequada, como visto nesta pesquisa, especialmente em Dworkin. 

Antes de se concluir este tópico, é necessário responder a algumas críticas efetuadas 

por relevante doutrina brasileira, a respeito, precisamente, do conceito de precedentes no 

Direito brasileiro.  

Estabelece-se, nesta pesquisa, como artigo-referência, o 927 do Estatuto Processual 

Civil vigente, a respeito da matéria, no Direito brasileiro. E não se deixa de dialogar com as 

vozes discordantes. Segundo parte da doutrina, esses instrumentos (presentes nos incisos do 

artigo 927), além de não serem, tecnicamente, precedentes, também representam situações de 

segurança jurídica duvidosas, por consistirem, muitas vezes, em julgado único, construído 

sem as bases sólidas necessárias aos verdadeiros precedentes, ou seja, não são consolidados 

por julgados reiterados, tampouco advêm de debates ocorridos desde as instâncias originárias 

até as superiores. Como enfatiza Lenio L. Streck,322 a decisão oriunda de um julgamento de 

“recurso repetitivo”, por exemplo, ainda que dotada de efeito vinculante, não constitui, 

necessariamente, jurisprudência propriamente dita, tampouco poderia ser considerada 

precedente. Ressalta ainda que a prática de sua utilização corrobora para se sepultar a 

jurisprudência, delimitada e fixada a partir de uma única decisão dos tribunais superiores. 

Segundo Streck, o genuíno precedente do common law não pode ser qualquer decisão 

de tribunal dotada de efeito vinculante, lembrando que precedentes, verdadeiramente, são 

aqueles definidos com o tempo e pelas demais instâncias. Por exemplo, o tribunal superior, ao 

julgar um leading case, não pode determinar que ele tem valor de precedente judicial, exceto 

se, historicamente, for utilizado na argumentação das partes e na fundamentação de novas 

decisões judiciais, caso em que (e somente nesse caso) começará a ganhar o status de 

precedente. Também Greco323 faz, usualmente, suas críticas. Como aponta, existe uma crise 

da justiça civil contemporânea, que tem provocado, em vários países do mundo, a busca por 

soluções heroicas para enfrentar o volume avassalador de processos e acelerar a prestação 

jurisdicional, principalmente no caso das lides de massa. No entanto, muito bem lembra o 

doutrinador que, se não se pode ignorar que algumas dessas soluções aliviam, ainda que 

                                                 
321 Ibidem. 
322 STRECK, op.cit, p. 1.186-1.187. 
323 GRECO, op. cit., 2013, p. 1 e 7. 
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temporariamente, a pressão social sobre o Judiciário, também é forçoso reconhecer que, em 

muitos casos, atacam apenas os sintomas, e não as causas da referida crise.324 

 Nesse contexto, não se tem dúvida de que são dois pontos de vista distintos: de fato, 

no Direito brasileiro, desde o final da década de 1990, foram estabelecidos provimentos de 

eficácia vinculante, em claro distanciamento da forma com que se dá a vinculação no sistema 

do stare decisis, em que determinado julgado, naturalmente, pode constituir-se de um 

precedente, conforme abordagem anterior, a respeito da common law. Não se crê, porém, que 

apenas esse sistema (característico da common law), deva ser considerado adequado. Nesta 

pesquisa, defende-se que o próprio conceito de precedente, como já observado, pode 

distanciar-se daquele usualmente utilizado no sistema presente, em especial nos Estados 

Unidos e na Inglaterra. 

Em um país de civil law, historicamente dependente de um forte sistema positivado, 

com uma cultura tão diversificada e, geograficamente, de proporção continental, a chance de 

se construir um padrão decisório de não ter padrão é significativo. Defende-se, nesta 

pesquisa, portanto, a necessidade de haver um sistema impositivo-normativo, composto, 

especialmente, pelos artigos 926 e 927 do Código, os quais, todavia, não estão imunes à 

crítica, consoante se vem expondo neste trabalho.   

Como salienta Barbosa Moreira,325 é preciso afastar-se de uma supervalorização de 

“modelos estrangeiros”, ainda que não se desconheça que a ordem jurídica brasileira, 

principalmente a legislação processual, tem influências bastante diversificadas.326 Acrescenta 

que, antes de se proceder a migrações do tipo, é necessário examinar a fundo o modo como 

funciona o instituto de que se cogita no país de origem — análise que reclama a visita direta 

às fontes, o conhecimento dos textos originais, mas também a consulta da jurisprudência e da 

doutrina alienígenas, a fim de se evitarem erros de perspectiva, justamente o que se acredita 

                                                 
324 Não se ignora, apenas a título de observação, que tais incidentes contam com procedimentos talvez não 

suficientemente rígidos, a ponto de haver a adequada identificação dos casos supostamente semelhantes. É 

imperioso admitir a necessidade de aprimoramento nos métodos de identificação das questões comuns entre os 

casos de suposta matéria idêntica, somente com o que se conseguirá chegar a uma decisão capaz de atingir, 

legitimamente, os processos abrangidos pelo “caso-piloto”. Isso, inclusive, sob pena de haver uma suspensão 

indevida desses processos (uma vez que justamente a seleção das “matérias idênticas” não se dê de forma 

satisfatória segundo a ordem jurídica atualmente presente), assim como o próprio julgamento não alcançaria a 

necessária segurança esperada pela coletividade a que se dirige.  
325 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O futuro da justiça: alguns mitos. In___. Temas de direito processual. São 

Paulo: Saraiva, 2004, oitava Série, p. 6. 
326 Tratando ainda do Código de 1973, ressaltou as influências portuguesas, alemãs e italianas. Ainda prossegue, 

a respeito da relação entre os direitos brasileiro e norte-americano, frisando o grande cuidado que há de se ter, 

especialmente com a ordem jurídica deste país, “dada a notória diferença estrutura dos dois sistemas — o 

brasileiro, de linguagem continental, com o predomínio das fontes escritas, e o norte-americano, muito mais 

afeiçoado à formação jurisprudencial do direito” (MOREIRA, op. cit., 2004, p. 9-10). 
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que ocorreria, na hipótese de aplicação direta ao Direito brasileiro, do conceito de precedentes 

aplicado na common law.  

Apresentadas essas críticas, avança-se para os ora denominados precedentes 

qualificados, os quais fazem parte de um inequívoco sistema de precedentes, dentro do qual 

há um microssistema de formação e superação de precedentes, que se precisa conhecer e 

interpretar adequadamente, o que se passa a fazer. 

 

 

3.3 Precedentes qualificados pelo CPC/15: críticas e propostas de identificação e 

sistematização 

 

3.3.1 Sistema de precedentes: delimitações necessárias 

 

A exposição que se inicia destina-se a demonstrar a existência de determinados 

sistemas de precedentes, sendo um central, ora denominado simplesmente como sistema de 

precedentes, e outro menor, e, portanto, denominado microssistema de formação e superação 

de precedentes, essencialmente a partir do Código de Processo Civil de 2015. Em relação a 

este, porém, é importante ressaltar, desde logo, que existem dois conjuntos normativos 

específicos a determinadas categorias de precedentes, também a partir do Estatuto Processual 

Civil vigente: aquele destinado aos precedentes qualificados diretamente relacionados à 

proteção da Constituição (CRFB/88), envolvendo, portanto, controle de constitucionalidade, 

súmula vinculante e repercussão geral; e outra dimensão normativa própria, destinada, 

exclusivamente, à concentração de múltiplos processos em razão de questões repetitivas 

idênticas,327 e mencionada, por exemplo, no artigo 928 do CPC.  

Dá-se início, então, pela identificação de um amplo sistema de precedentes,328 não 

apenas em relação aos qualificados, analisados mais adiante, mas também em relação a outros 

precedentes não necessariamente especificados no Estatuto de 2015, como, por exemplo, a 

uniformização de jurisprudência prevista nos Juizados Especiais Cíveis (federais e 

fazendários), a qual não faz parte desta pesquisa, mas já foi lembrada em outro ponto. 

Também é certo que esse sistema não se esgota na formação ou na superação, mas se refere a 

                                                 
327 Mencionado, por exemplo, em: WOLKART, Erick Navarro. O fetiche dos microssistemas no Novo Código 

de Processo Civil: integrações normativas entre procedimentos para formação de precedentes e para julgamentos 

de processos repetitivos. In: NUNES, Dierle et al. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 376-377. 
328 “A segurança jurídica (...) desejada na tradição do civil law pela estrita aplicação da lei, não mais pode 

dispensar o sistema de precedentes, há muito estabelecido no common law” (MARINONI, op. cit., 2016, p. 8). 
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toda a cadeia normativa a ele pertinente, desde sua sustentação constitucional/principiológica 

até seus próprios efeitos de redução da litigiosidade na coletividade. 

São conjuntos normativos que estabelecem, no Direito Processual Civil brasileiro (mas 

não necessariamente a partir do CPC/15, como dito), sistemas de precedentes com eficácia 

vinculante eventualmente inspirada no stare decisis da common law, porém organizados 

segundo a autoridade positivada, típica da família da civil law. Em razão do modelo a que 

pertence o ordenamento brasileiro, portanto, é essencial ressaltar a necessidade desses 

adequados nortes legislativos voltados à vinculação ora defendida, presentes, efetivamente, 

nos sistemas aqui estudados. É preciso ressaltar, justamente, que, ao contrário da falta de 

experiência brasileira quanto ao assunto, há, nos países pertencentes à common law, grande 

tradição da doutrina do stare decisis. Essa tradição, a  propósito, iniciou sua caminhada há 

séculos, após a conquista da Normandia, oportunidade em que Henry de Bratton (1210–1268) 

destacou quinhentas decisões judiciais com autoridade de princípios legais em seu De Legibus 

Et Consuetudinibus Anglice, que foram suplementadas por outros autores em edições 

posteriores (fato conhecido como Bracton), com distribuição aos magistrados e advogados.329 

É certo que, embora, por volta do século XVI, já passasse a haver uma tendência 

maior em se confiar nas compilações (ensejando maior ênfase no precedente como fonte de 

autoridade), somente a partir do século XVIII é que a doutrina do stare decisis ganha corpo.330 

É essencial que se compreendam, por aqui, em terras e ordem jurídica brasileiras, os 

benefícios descobertos, há muito tempo, em países como Estados Unidos e Inglaterra, quanto 

à doutrina do stare decisis, como, por exemplo, certeza jurídica, isonomia no tratamento dos 

jurisdicionados e eficiência nas decisões judiciais.331 É conhecida a passagem em que 

MacCormick defende a doutrina em questão: “in essence, is that stare decisis was a conforting 

doctrine for an earlier generation of judges who, owing to the impact of positivism, 

recognized the limitations of the declaratory theory but could not candidly acknowledge their 

law-making capacity”.332  

Portanto, com o propósito de se atingirem as certeza jurídica, isonomia e eficiência, 

acima mencionadas, deve-se entender que, na ordem jurídica brasileira, existe 

verdadeiramente um sistema de precedentes em sentido amplo, abrangendo todos os 

                                                 
329  LUNDMARK, Thomas. Harmonisation through precedents. In: ATIENZA, Manuel et al. Theorie des Rechts 

und der Gesellshaft: Festschrift fur Werner Krawietz zum 70. Geburtsag. Berlim: Duncker & Humblot GmbH, 

2003, p. 578-579. 
330 DUXBURY, Neil. The nature aind a authority of precedent. New York. Cambridge. University Press, 2008, 

p. 35.   
331 Ibid., p. 35-37. 
332 DUXBURY, Neil. The nature aind a authority of precedent. New York. Cambridge. University Press, 2008, 

p. 45. 
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provimentos jurisdicionais dos quais se possam obter fundamentos determinantes, aptos a 

nortear futuras decisões, em casos pendentes ou posteriormente ajuizados. Assim, abrange, 

sobretudo, todas as situações do artigo 927 do CPC, porém com as críticas necessárias 

realizadas nesta pesquisa (especialmente quanto ao inciso V desse artigo, que merece 

necessária reflexão), mas também outras decisões, ainda que nele não expressamente 

especificadas, como, por exemplo, o controle difuso de constitucionalidade e o regime de 

repercussão geral e até mesmo, em seu grau mais amplo, subsidiariamente, outros ramos do 

Direito Processual.333   

Assim, a partir dos princípios constitucionais fundamentais já apresentados, em 

especial os de segurança jurídica e isonomia, bem como a partir de dispositivos 

constitucionais específicos, como os que dizem respeito a controle de constitucionalidade 

concentrado, repercussão geral e súmula vinculante (e correspondentes regulamentações, por 

meio das Leis nº 9.868/99, nº 9.882/99, nº 11.417/06 e nº 11.418/06), chegando-se aos artigos 

10, 489, 926 e 927 do CPC (entre outros adiante citados), deve-se considerar este como um 

conjunto normativo destinado a uma produção coesa de padrões decisórios, em prol de 

estabilidade, coerência e integridade jurisprudencial.334 O que se está a afirmar, portanto, é 

que existem premissas maiores, as quais impõem, genericamente, aos sujeitos processuais 

(especialmente aos magistrados), que atentem aos deveres de uniformidade (caracterizada 

pelo dever de estabilidade) e segurança (esta mais diretamente relacionada à coerência e à 

integridade) jurisprudencial; e premissas menores, como o artigo 927 do CPC, como um 

dispositivo essencial a ser considerado, com seus respectivos incisos — boa parte aqui 

denominada de precedentes qualificados.  

As premissas maiores advêm, em primeiro lugar, das garantias constitucionais antes 

tratadas (e acima especificadas) e, infraconstitucionalmente, em especial, do artigo 926 do 

Código de 2015. Tal artigo é de suma importância à construção de todo esse sistema, cuja 

melhor interpretação deve ocorrer, de fato, em consonância com a integridade e a coerência 

dworkinianas,335 razão pela qual não se pode considerar que dele (sistema) fazem parte apenas 

as orientações (vinculantes) presentes no artigo 927 do CPC, mas também todas as decisões 

que, segundo requisitos mais adiante especificados, sejam capazes de produzir referências 

                                                 
333 Nesse sistema, não se incluem, por exemplo, apenas questões repetitivas, tendo em vista que os precedentes 

não se referem apenas a elas. No controle de constitucionalidade, por exemplo, não há, necessariamente, 

determinada questão presente em múltiplos processos, por conta do tempo exíguo da norma. Por exemplo, pode 

haver normas de eficácia limitada cuja regulamentação sequer exista. Mesmo assim, pode ser que a lei (cuja 

regulamentação ainda não se faz presente) já esteja tendo sua constitucionalidade decidida.  
334 A propósito, como especificado no artigo 926, CPC. 
335 Como já tratado anteriormente. 
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vinculantes, tendo como elementos basilares aqueles que possam ser retirados do que, 

fundamentalmente, sustenta o sistema em questão, como, por exemplo, a possibilidade de 

insegurança jurídica derivada de diferentes decisões para questões idênticas. Consoante tal 

defesa, constitucional e infraconstitucionalmente, seja em questões repetitivas ou não, nas 

hipóteses em que haja formação (e superação) concentrada de precedentes ou não, é 

necessário zelar para que sejam proferidas decisões jurisdicionais de forma a existir um corpo 

jurisprudencial o mais uniforme e seguro possível. 

Nesse sistema de precedentes, em verdade, entende-se que nem mesmo o artigo 927 

do CPC seja o primordial, mas, sim, o referido artigo 926, ainda que, obviamente, ambos 

tenham notável relevância, inclusive na vinculação defendida nesta pesquisa. Isso porque o 

artigo 927 é mais específico e inerente, portanto, ao microssistema, enquanto o artigo 926, 

com sua imposição genérica e fundamental, de estabilidade, coerência e integridade,336 é 

essencial à aceitação por todos os atores do processo e pela própria coletividade, que 

pretendeu que o legislador apresentasse instrumentos concretos à maior aproximação possível 

dos efeitos de stare decisis,337 característicos da common law, porém adaptáveis à realidade de 

um país de civil law, como o Brasil. Foram enumerados (nesse artigo 927) provimentos ou 

sínteses de provimentos absolutamente importantes ao ordenamento jurídico brasileiro, 

conferindo-lhes, para dizer o mínimo, notável tendência vinculativa. Trata-se de dispositivo 

essencial ao estabelecimento de precedentes qualificados e de força vinculante, de maneira, 

inclusive, a se tornar também um grande norte aos demais, ou seja, àqueles que fazem parte 

da organização normativa ora tratada. Assim, todos os demais dispositivos que integram o 

microssistema mais adiante organizado, os quais enumeram os precedentes (como os artigos 

                                                 
336 Por essa razão, a pesquisa tem como marco teórico as lições dworkinianas, afetas à coerência e à integridade 

mencionadas por toda a pesquisa. 
337 Renove-se, a propósito, a afirmação que se vem fazendo, qual seja, de que todos esses “precedentes 

qualificados” são capazes de proporcionar rationes decidendi vinculantes, exatamente por todo esse sistema, cuja 

grande base (infraconstitucional), como já se explicou, é o artigo 926 do Código. Teresa Arruda (WAMBIER, 

op. cit., p. 1.313 e 1.314), inclusive, chega a apontar esse art. 926 como decorrência de uma grande preocupação 

que esteve presente, como pano de fundo, em todos os momentos de elaboração do Novo CPC, qual seja, a 

extrema desuniformidade da jurisprudência brasileira, como, a propósito, se vem afirmando neste trabalho. É 

certo, contudo, que Teresa Arruda defende níveis de vinculação, sobre os quais disserta genericamente. Fala em 

“obrigatoriedade forte”, no que tange ao respeito da jurisprudência dos tribunais superiores (como controle de 

constitucionalidade concentrado), uma vez que, se não respeitada, cabe, para correção da decisão que a 

desrespeitou, um remédio específico (ou seja, a Reclamação, prevista, atualmente, no artigo 988 do CPC). Há 

também a obrigatoriedade média, hipótese em que, em vez de um instrumento específico, a parte pode lançar 

mão de uma medida qualquer prevista no sistema, com o objetivo de adequar a decisão àquela desrespeitada, 

como um recurso extraordinário.337 Por fim, menciona o que chama de obrigatoriedade fraca, que seria, segundo 

suas palavras, algo “meramente cultural”. É aquela para a qual não há sanções previstas no sistema, pelo fato de 

haver desrespeito. Nem meios processuais existem para que se possa corrigir a decisão. Seria o caso de uma 

sentença que desrespeita jurisprudência majoritária no tribunal local. (Para essa autora, os incisos I a IV do artigo 

927 são exemplos de obrigatoriedade “forte”, enquanto a contida no inciso V deve ser classificada como 

“fraca”.) 
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332 e 311 do CPC), principalmente no caso de efeito vinculante, devem ter como essencial 

referência o disposto no artigo 927. 

Demonstra-se, pois, a clara existência de um conjunto normativo de dispositivos que 

formam um sistema propriamente dito.  

Sua existência depende de princípios evidentemente comuns, que sustentem todo o 

conjunto normativo, com valores que se infiltrem nos dispositivos abrangidos pelo sistema, 

promovendo-lhes uma forma comum, com propósito idêntico. Um sistema conduz à criação 

de uma rede, ou um ímã, parecendo atrair todos os dispositivos voltados a regular 

determinada matéria comum e direcionados a um mesmo fim, de modo a lhes dar maior 

consistência, principalmente em um país pertencente à família de civil law, cujas normas 

advindas do positivismo formal costumam tornar-se a grande referência para todos, 

especialmente para os próprios magistrados, ou seja, aqueles que os aplicam. 

É o que ocorre na presente hipótese, diante da clara proposta evidenciada pelo aludido 

artigo 926 do CPC, de uniformização e segurança jurídica na jurisprudência, sendo certo que 

todos os dispositivos pertinentes ao sistema são pautados pelos mesmos princípios — 

segurança jurídica, proteção da confiança e isonomia —, como expressamente tratados, por 

exemplo, no parágrafo 4º do artigo 927 do CPC e dotados de características em comum a 

serem pontualmente apresentadas. 

Avança-se, pois, para o conjunto de características pertencentes a todo esse sistema de 

precedentes, consoante o que, inicialmente, sustentou-se. São características comuns a todo o 

sistema, e não apenas quanto à sua formação: há elementos referentes à própria vinculação, à 

construção, aos efeitos, à manutenção e, quando necessário, à superação dos precedentes, 

contando com uma unidade sistêmica construída pela sustentação principiológica em comum.  

Eis as características: a) todos são vinculantes, e sua constituição/superação deve 

ocorrer por decisões qualificadamente fundamentadas, ou seja, com especial ônus 

argumentativo e clara definição da ratio decidendi; b) têm como efeito obstar a desnecessária 

litigiosidade ou seu prosseguimento, exceto quando se queira exercer o distinguishing ou o 

overruling;338 c) há ampliação do contraditório participativo, em respeito à própria 

                                                 
338 O sistema impõe, severamente, ao próprio Judiciário o respeito a esses precedentes qualificados, 

estabelecendo uma evidente força vinculante, o que se observa da leitura, especialmente, dos artigos 332; 932, 

IV; 947, § 3º; 955, parágrafo único; 985; 1.030, 1.040 e 1.042, além do próprio caput do artigo 927, todos do 

CPC — tudo, no sentido de exigir respeito à ratio decidendi vinculante (e favorecer decisões e entendimentos ao 

seu encontro), forçando rejeições e/ou negativas de seguimento a recursos, além de improcedência liminar. Em 

favor dos precedentes, mas, dessa vez, sobretudo em favor dos jurisdicionados, privilegia as teses apresentadas 

por eles que estejam de acordo com as rationes decidendi vinculantes, como se verifica da leitura dos artigos 

311, II; 496, §4º; 932, V; e 966 § 5º e 988 (este, sem dúvida, o mais incisivo deles), todos do CPC. Há ainda, na 
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representatividade adequada (com a intervenção do Ministério Público, a eventual 

participação de amicus curiae e a realização de audiências públicas), dependente, portanto, de 

um procedimento concentrado339 de formação/superação dos precedentes; d) há competência 

diferenciada; e) existe a possibilidade de modulação dos efeitos da superação dos 

precedentes;340 f) por fim, há necessidade de ampla divulgação e publicidade dos precedentes 

(e da respectiva superação), consoante estabelece o parágrafo V do artigo 927 do CPC. 

A materialização dessas orientações, no plano infraconstitucional, ocorrerá, 

especialmente em um país pertencente à civil law, sedento de orientações objetivas, 

particularmente (mas não exclusivamente) pelos precedentes qualificados trazidos pelo artigo 

927 do CPC, consoante críticas e propostas apresentadas mais adiante.341 É fato, diga-se desde 

logo, que, em conjunto com o artigo 927, devem ser considerados outros elementos que 

conferem sustentabilidade a essa formação dos padrões decisórios em questão, além da 

própria principiologia constitucional (e dos dispositivos correspondentes aos incisos desse 

artigo 927): essencialmente, os artigos 10, 371,342 489, § 1º, V e VI, e 926, todos do CPC, 

diretamente relacionados à eficácia vinculante dos precedentes, além de todos os demais 

associados a cada um dos incisos do artigo 927 do CPC. 

Outra questão importante é que, desde o apontamento das características em comum 

ao sistema, percebe-se que dele fazem parte procedimentos padrões de formação e superação 

                                                                                                                                                         
mesma linha, os artigos 894, II e §3º, I, 896-B, 896, II, e §§ 3º a 6º; todos da CLT e da  Lei nº 12.522/02 (art. 

19).   
339 A propósito, lembre-se de determinada obra em que se declinava a preferência pela formação concentrada de 

precedentes. Afirmou-se que, em vez de se aguardar a maturação das ideias e dos argumentos opostos pelos 

litigantes, em um vagar recursal cantado como causa para a morosidade do Poder Judiciário no Brasil, o que se 

pretende através dos instrumentos processuais em questão (cuja formação do precedente dá-se de forma 

concentrada, como os incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência) é a 

obtenção de soluções com maior velocidade, cuja falta de segurança jurídica poderia ser mitigada pela 

participação efetiva dos envolvidos e demais interessados na qualidade de amicus curiae (BARBOSA, Andrea 

Carla; CANTOARIO, Diego Martinez Fervenza. O incidente de resolução de demandas repetitivas no projeto de 

Código de Processo Civil: apontamentos iniciais. In: FUX, Luiz (org.). O novo processo civil brasileiro: direito 

em expectativa.  Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 484-85). 
340 Não faz parte do objeto desta pesquisa, como já se disse, o estudo da jurisprudência, mas, sim, do que se vem 

denominando como precedentes qualificados, cuja objetividade os distingue, inevitavelmente, da jurisprudência, 

conforme conceitos brevemente relatados em nota anterior.  
341 Esse artigo, porém, isoladamente, não se fará suficiente no microssistema a ser tratado mais adiante, para cuja 

formação, portanto, faz-se necessário atentar para o fato de que cada inciso do aludido artigo tem sua 

peculiaridade e seus dispositivos normativos próprios. 
342 O artigo 371 do Estatuto Processual de 2015, a propósito, não mais faz menção à expressão “livremente” 

(presente no revogado artigo 131 do do CPC/73), justamente com o propósito de deixar evidente que o órgão 

jurisdicional, na realidade, não tem liberdade alguma ou, ainda que exista em certa medida, encontra-se, 

evidentemente, limitada pelas devidas referências/fontes legitimamente construídas e que compõem uma ordem 

jurídica preestabelecida, em cujo contexto a atividade judicante deve estar inserida. Marinoni chama a atenção 

também para eventual má utilização do brocardo jurídico iura novit curia (MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ 

enquanto corte de precedentes: recompreensão do sistema processual da corte suprema. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2013, p. 98). 
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concentrada de precedentes343 (ou procedimento-padrão de sintetização do precedente, como 

ocorre com as súmulas). Para tanto, é preciso considerar alguns aspectos procedimentais 

gerais e outros específicos a determinados grupos de precedentes. Por exemplo, na formação 

(e também na superação, como será visto no quarto capítulo) de precedentes em matérias 

diretamente relacionadas à proteção/à interpretação da Constituição, como ocorre nos 

procedimentos de súmula vinculante e negativa de repercussão geral, há quórum qualificado. 

Já nos instrumentos de caráter repetitivo (conforme previsão no artigo 1.030, III, CPC), é 

comum haver suspensão dos processos, tendo vista a multiplicação das questões repetitivas. 

Dessa forma, deve-se zelar pela segurança jurídica decorrente desses procedimentos 

de formação e superação concentrada,344 bem como pelo respeito às garantias constitucionais 

também desenvolvidas nesta pesquisa. Em se tratando de uma ordem pertencente à família da 

civil law, e consoante todos os fundamentos apresentados, a máxima objetivação ou 

positivação das regras melhor atende à cultura em que se insere o sistema jurídico 

brasileiro.345 Aluisio Mendes,346 por exemplo, trata de reconhecer a necessidade de “ruptura 

                                                 
343 Por isso, defende-se, nesta tese, que, quando se está diante de rationes decidendi que caracterizem a chamada 

“jurisprudência dominante” ou “pacificada”, ainda assim, não podem ser consideradas de eficácia vinculante.  

Diante da complexidade em se defini-las e em se tratando o Brasil de um país não praticante do stare decisis (ao 

menos, não como ocorre no common law), o melhor caminho é a opção por regimes concentrados de formação 

de precedentes. 
344 Tomando por empréstimo a lembrança de Alexandre Câmara, este faz alusão ao Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro, em que  existe um órgão, o Centro de Estudos e Debates do TJRJ (CEDES), com evidente função 

uniformizadora. Tal órgão, como ressalta o autor, vem exercendo a função de propor ao Tribunal a edição de 

enunciados de súmula desde a sua criação, em 1973, ainda na esfera administrativa dos extintos Tribunais de 

Alçada. O art. 122 do RITJERJ dispõe que “[o] procedimento será deflagrado pelo Centro de Estudos e Debates 

do Tribunal de Justiça de ofício ou por meio de sugestão de qualquer Magistrado, do Ministério Público, da 

Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil ou de órgão da Advocacia Pública”, enquanto o art. 123 

do mesmo Regimento Interno prevê a possibilidade de realização de audiências públicas e de participação de 

amici curiae nesse procedimento. Esse é um modelo que poderia, sem qualquer problema, ser reproduzido por 

outros tribunais” (CÂMARA, op. cit., p. 92). 
345 Observe-se, a propósito, que, desde 2010, já se via, em tribunal de mais alta relevância (STJ), a defesa desse 

procedimento padrão, essencialmente em nome da duração razoável do processo e do princípio da isonomia, 

como justificativas primordiais à sua utilização, como instrumento de uniformização de jurisprudência:  

Processual civil. Recurso especial (...) sobrestamento da apelação, por força de submissão da quaestio iuris 

controvertida ao rito previsto no art. 543-C do CPC (73) – recurso especial representativo de controvérsia. 

Possibilidade. Interpretação teleológico-sistêmica. Princípio constitucional da razoável duração dos processos 

(art. 5º, LXXVIII, da CRFB/88). 1. A submissão da matéria jurídica sob o rito prescrito no artigo 543-C do 

Código de Processo Civil, inserido pela Lei n; 11.672, de 08 de maio de 2008, justifica a suspensão do 

julgamento de recursos de apelação interpostos nos Tribunais. 2. A suspensão dos julgamentos das apelações que 

versam sobre a mesma questão jurídica submetida ao regime dos recursos repetitivos atende a exegese teológico-

sistêmica prevista, uma vez que decidida a irresignação paradigmática, a tese fixada retorna à instância a quo, 

para que os recursos sobrestados sejam adequados à tese firmada no STJ (art. 543-C, § 7º, I e II, do CPC). 3. É 

que o novel instituto tem como ratio essendi evitar o confronto das decisões emanadas dos Tribunais da 

Federação com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mercê de a um só tempo privilegiar os 

princípios da isonomia e da segurança jurídica. 4. A ponderação de valores, técnica hoje prevalecente no pós-

positivismo, impõe a duração razoável dos processos ao mesmo tempo em que consagra, sob essa ótica, a 

promessa calcada no princípio da isonomia, por isso que para causas com idênticas questões jurídicas, as 

soluções judiciais devem ser iguais. 5. Ubi eadem ratio ibi eadem dispositio, na uniformização de jurisprudência, 

a cisão funcional impõe que a tese fixada no incidente seja de adoção obrigatória no julgado cindido, por isso 
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com a cultura e os paradigmas estabelecidos na comunidade jurídica, de que se pode e se deve 

sempre ajuizar uma demanda, resistir a uma pretensão ou interpor um recurso, ainda que 

contra o entendimento dos tribunais, não se impondo limites à inconformidade”. 

Anteriormente, foram enumeradas as características pertencentes ao aludido sistema 

de precedentes, todas em prol, inclusive, da estabilidade, da coerência e da integridade 

jurisprudencial. Em síntese, são elas: competência diferenciada, ampliação do contraditório, 

fundamentação qualificada, a própria eficácia vinculante dos precedentes e seus efeitos na 

redução da litigiosidade, modulação de efeitos na superação, divulgação ampla dos 

entendimentos e cabimento de reclamação em favor do respeito às rationes (decidendi) 

vinculantes. 

Quanto à competência diferenciada, refere-se ao órgão que deve processar e julgar a 

questão de que resultará o precedente qualificado. Diferenciada, justamente por não se 

admitir que advenha de órgãos fracionários, mas, sim, de colegiados mais representativos, 

exatamente a opção observada nos diversos exemplos da normatização trazida desde a 

Constituição, em seu artigo 97. Até mesmo no inciso V do artigo 927 do Estatuto Processual, 

hipótese, com certeza, menos específica desse dispositivo-referência, exige-se a competência 

por órgão representativo. Esse é um dos diversos exemplos da adequação que se quis fazer do 

sistema de stare decisis, à realidade da civil law, qual seja, proceder a determinada 

concentração necessária à objetivação por aqui existente e necessária a inibir a dispersão 

jurisprudencial, especialmente intensificada por causa de fenômenos esclarecidos, quando se 

tratou, nesta pesquisa, do neoconstitucionalismo. Observa-se, a propósito, que, sobretudo em 

virtude do antigo artigo 555, §1º, CPC (1973), correspondente, de certo modo, ao atual artigo 

947 do CPC, os Regimentos Internos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 

Justiça347 (portanto, antes do Código de 2015) já traziam a possibilidade de se optar pelo 

deslocamento da competência, o que se mostra, inclusive, mais adiante. 

                                                                                                                                                         
que a tese repetitiva adotada pelo Tribunal competente para conferir a última exegese à legislação 

infraconstitucional também é, com maior razão, de adoção obrigatória pelos Tribunais locais. (...) 6. Deveras, a 

estratégia político-jurisdicional do precedente, mercê de timbrar a interpretação dos sistemas do civil law e do 

common law, consubstancia técnica de aprimoramento da aplicação isonômica do Direito, por isso que para 

“casos iguais”, “soluções iguais” (...) – BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 1.111.743 - DF. Relator: 

Ministro Luiz Fux. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=933606&num_regi

stro=200900345077&data=20100621&formato=PDF>. Acesso em: 19 dez. 2018. 
346 MENDES, op. cit., p. 249. 
347 Artigo 22, parágrafo único, no caso do STF (Disponível em: 

<https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2018) 

e Artigo 127,  no caso do STJ (Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/Regimento/article/view/3115/3839>. Acesso em: 18 

dez. 2018). 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=933606&num_registro=200900345077&data=20100621&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=933606&num_registro=200900345077&data=20100621&formato=PDF
https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF.pdf
https://ww2.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/Regimento/article/view/3115/3839
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Outra característica comum ao sistema como um todo, e inerente à própria 

representatividade adequada,348 opção essencial à produção de precedentes vinculantes no 

sistema da civil law, é a ampliação do contraditório participativo,349 com a intervenção do 

Ministério Público, a eventual participação de amicus curiae e a realização de audiências 

públicas.350 

Tratando-se mais detidamente da própria formação (e, igualmente, da superação) do 

precedente em sentido estrito, deve-se frisar a característica pontuada, quanto ao grande 

cuidado com a fundamentação necessária, a respeito da qual, inclusive, já se falou no capítulo 

terceiro. A exteriorização dos fundamentos determinantes e a necessidade de se destacá-los do 

próprio julgamento do caso concreto (quando for a hipótese) fazem-se absolutamente 

essenciais, e somente assim será possível identificar, racional e organizadamente, o 

precedente a ser seguido. A atenção ao devido ônus argumentativo, portanto, na precisa 

construção da ratio decidendi vinculante, é essencial, destacada, por exemplo, no Regimento 

Interno do Superior Tribunal de Justiça: 

                                                 
348 Marcelo Pereira, por exemplo, faz excelente reflexão, antes mesmo de o atual Código de Processo Civil entrar 

em vigor. Nela, Pereira trata do que denomina “legitimidade democrática no modelo de emprego de 

precedentes”, abordando a necessidade do contraditório participativo e de outras medidas, algumas delas, 

inclusive, em total consonância com a dinâmica do atual Estatuto Processual Civil, como a eliminação da 

possível conversão de ação individual em coletiva e a vedação de cabimento de IRDR exclusivamente para 

questões fáticas (ALMEIDA, op. cit., p. 223 e ss). 
349 Veja-se defesa relevante a respeito da ampliação do contraditório: “O Tribunal, antes de aprovar ou rejeitar 

uma proposta de enunciado de súmula, deve ouvir amici curiae e realizar audiências públicas. Curioso notar que 

o art. 927, § 2º, do CPC de 2015 exige a realização de audiência pública e a oitiva de amici curiae para a 

alteração da tese jurídica fixada em enunciado de súmula, mas não há, no texto normativo, a mesma exigência 

para a aprovação originária do enunciado. Seria, porém, absolutamente incompatível com o sistema do Código 

dispensar-se tais mecanismos de ampliação do contraditório). Esses são importantes mecanismos de ampliação 

do contraditório, assegurando uma maior participação da sociedade na formação dos padrões decisórios que 

serão observados na construção de decisões judiciais futuras, o que é uma exigência do Estado Democrático de 

Direito” (CÂMARA, Alexandre Freitas. Superação da jurisprudência sumulada e modulação de efeitos no novo 

Código de Processo Civil. In: NUNES, Dierle et al. A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no 

Código de Processo Civil/2015: estudos em homenagem à professora Tereza Arruda Alvim. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2017, p. 92. 
350 É fato, a propósito, que exemplos de sistemas de pilot-judgments não estão restritos à ordem jurídica 

brasileira. Na Corte Europeia de Direitos Humanos, por exemplo, tem-se o chamado Pilot-Judgment Procedure, 

decorrente, essencialmente, do crescente volume de contencioso humanitário, a partir de relatos diversos de 

violações a direitos fundamentais que chegam àquela Corte.350 Nesse sistema, ocorre a escolha de um ou mais 

processos, entre inúmeros requerimentos, desde que derivados da mesma questão jurídica. As causas escolhidas 

passam a tramitar em regime de prioridade, cuja decisão abrangerá, de forma vinculante, todos que 

compreendam a mesma situação. Diga-se ainda que a primeira aplicação desse procedimento ocorreu em 2004, 

no caso Broniowski contra Polônia, que versava sobre a compatibilidade de dispositivos da legislação polonesa 

com a Convenção Europeia de Direitos Humanos. Em sua petição, o requerente alegou que a legislação polonesa 

violava seu direito de propriedade. Na ocasião do julgamento, estimou-se que 80 mil pessoas haviam sido 

diretamente afetadas pelos dispositivos da legislação polonesa, o que poderia dar ensejo a milhares de petições 

perante à Corte. A vinculação dá-se, especialmente, por conta do artigo 46 (1), segundo o qual “os Estados 

signatários da Convenção obrigam-se a respeitar as sentenças definitivas do Tribunal nos litígios em que forem 

partes” (BARBOSA, Andrea Carla; CANTOARIO, Diego Martinez Fervenza. O incidente de resolução de 

demandas repetitivas no Projeto de Código de Processo civil: apontamentos iniciais. In: FUX, Luiz (org.). O 

novo processo civil brasileiro: direito em expectativa.  Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 474-75. 
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Art. 104-A. Os acórdãos proferidos em julgamento de incidente de assunção de 

competência e de recursos especiais repetitivos deverão, nos termos do § 3º do art. 

1.038, c/c art. 984, § 2º, do Código de Processo Civil, conter: 

I - os fundamentos relevantes da questão jurídica discutida, favoráveis ou contrários, 

entendidos esses como a conclusão dos argumentos deduzidos no processo capazes 

de, em tese, respectivamente, confirmar ou infirmar a conclusão adotada pelo órgão 

julgador; 

II - a definição dos fundamentos determinantes do julgado; 

III - a tese jurídica firmada pelo órgão julgador, em destaque; 

IV - a solução dada ao caso concreto pelo órgão julgador. 

§ 1º Para definição dos fundamentos determinantes do julgado, o processo poderá ter 

etapas diferentes de deliberação, caso o órgão julgador, mesmo com votos 

convergentes, tenha adotado fundamentos diversos para a solução da causa. 

§ 2º O Presidente do órgão julgador, identificando que o(s) fundamento(s) 

determinante(s) para o julgamento da causa não possui(em) a adesão da maioria dos 

votos dos Ministros, convocará, na mesma sessão de julgamento, nova etapa de 

deliberação, que contemplará apenas a definição do(s) fundamento(s) 

determinante(s).351 

 

Adicionalmente ao já apresentado quanto à ratio decidendi de que se constitua o 

precedente, aponte-se que é fundamental a exposição: i) dos “fundamentos relevantes da 

questão jurídica discutida, favoráveis ou contrários”, em relação aos “argumentos deduzidos 

no processo”; ii) dos fundamentos determinantes do julgado; iii) da tese jurídica firmada, em 

destaque.  

Aqui, ressalte-se, portanto, que, desses três itens enumerados, deve-se retirar o 

conjunto fático-jurídico a sustentar toda a construção do precedente, o que inclui não apenas a 

definição abstrata e generalizada de determinada questão de direito (denominada tese 

jurídica), mas também sua necessária e específica conjugação aos fatos que lhe deram causa 

(na forma do artigo 926, § 2º). É certo, ademais, que somente os fundamentos especificamente 

tratados podem ser considerados para efeito de vinculação posterior, sejam os favoráveis, 

sejam os contrários, o que é absolutamente relevante para se compreender que, para efeito de 

vinculação, não é possível aplicar a conhecida regra do deduzido e do dedutível, regularmente 

válida para os efeitos da coisa julgada às partes entre as quais é dada. Para efeito de 

vinculação dos precedentes, apenas admite-se o que, expressamente, constou dos chamados 

fundamentos oportunamente expostos, para efeito de se definir a questão que se constitua em 

seu objeto. Nada além disso, sob pena de violação direta às garantias constitucionais do 

processo, como aquelas presentes nos artigos 93, IX, e 5º, LIV e LV, ambos da CRFB/88. 

                                                 
351 Apesar de o Regimento mencionar apenas os incidentes de resolução de demandas repetitivas e assunção de 

competência, o dispositivo, por conta do sistema ora apresentado, tem de ser aplicado a todos os instrumentos de 

formação concentrada de precedentes, não perfeitamente aplicável aos enunciados de súmula, por não se tratar 

de acórdão. No entanto, a ideia que dele se extrai deve aproveitar, no que couber, o procedimento de edição 

desses enunciados, ou seja, os acórdãos que serão considerados para sua edição devem ser devidamente 

selecionados, com as rationes decidendi construídas, o mais próximo possível, do modelo deste artigo 104-A. 
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Como já se disse, a necessidade de ampla divulgação e publicidade dos precedentes (e 

da respectiva superação), consoante estabelece o parágrafo quinto do artigo 927 do CPC,352 é 

fundamental e, como tal, parte do sistema em questão. Relevante destacar que a divulgação e 

a publicidade em questão devem ser distintas daquelas realizadas em relação às súmulas. O 

Código de Processo Civil foi bastante claro ao se referir aos precedentes, cujo conceito é 

amplamente abordado nesta pesquisa. Nos artigos 926 e 927, em regra, o Estatuto foi 

assertivo, empregando a denominação adequada ao instituto ao qual pretendia, realmente, 

referir-se. como se percebe no parágrafo 2º do artigo 926, ao exigir que os enunciados de 

súmula correspondessem, efetivamente, aos respectivos precedentes. Assim, não resta 

alternativa aos tribunais exceto atender a esse preceito, sob pena, inclusive, de 

enfraquecimento do próprio sistema. Evidentemente, não se pode seguir e confiar naquilo que 

não se conhece.353 

Também não poderia deixar de participar desse sistema de precedentes a possibilidade 

(ou, por vezes, a necessidade) de modulação dos efeitos da superação dos precedentes, como 

previsto, expressamente, nos parágrafos 2º a 4º do artigo 927 do CPC. Importante ressaltar 

que não se está afirmando que a modulação, na própria formação do precedente, seja uma 

característica comum a todo o sistema. Está-se referindo apenas à superação, porque esta, 

sim, apresenta uma característica universal, que é a possibilidade de se pegar de surpresa a 

coletividade que confiava no precedente regularmente formado — dessa forma, é preciso 

verificar, caso a caso, a necessidade da modulação em questão. Trata-se de ponto, porém, a 

ser desenvolvido mais detidamente por ocasião do estudo da superação, no quarto capítulo. 

Nesse contexto, consoante a lógica sistêmica ora abordada, devem ser integrados os 

aludidos dispositivos, por meio de uma interpretação conjunta e harmoniosa, cuja visualização 

fica facilitada, em termos mais objetivos, com a aplicação e o entrelaçamento normativo 

presente no microssistema de formação e superação de precedentes qualificados, assunto 

analisado a seguir. 

 

 

3.3.2 Microssistema de formação e superação de precedentes qualificados pelo CPC/15: 

proposta 

 

                                                 
352 Regra semelhante encontra-se no artigo 979 do CPC, referente ao conjunto normativo destinado aos 

instrumentos repetitivos. 
353 Nesse mesmo sentido, ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel (orgs.). Comentários ao Código de 

Processo Civil: artigos 926 ao 975. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 207. 
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Trata-se, daqui em diante, de determinado sistema, porém em menor escala, partindo, 

especificamente, dos precedentes qualificados, tomando-se por base seu artigo-referência, o 

artigo 927 do CPC. 

Dessa forma, deve-se definir o que seria, propriamente, um precedente qualificado, 

título deste trabalho e objeto da presente pesquisa de doutoramento. 

Diga-se, pois, que deve ser tido como qualificado354 o precedente que, compondo355 o 

sistema de rationes decidendi que tem à frente o artigo 927 do CPC —356 sobretudo por ter 

sido formado por um legítimo padrão procedimental —, reúna os requisitos à confiança e à 

estabilidade dele esperadas, encontrando-se apto a orientar, de forma vinculante,357 os juízes e 

os tribunais.358   

Não se pode deixar de considerar a relevância desses precedentes qualificados para os 

propósitos do artigo 926 do CPC, sendo certo que, ao deixar a coletividade livre, inclusive o 

Judiciário, o risco de dispersão jurisprudencial é muito grande. Aluisio Mendes chega a 

salientar que, para que o precedente seja respeitado, impõe-se uma mudança cultural e, 

“eventualmente”, até mesmo “legislativa”, no sentido “de que os órgãos judiciais tenham que 

observar os precedentes e, somente com a devida fundamentação, a partir dos métodos de 

distinção ou de superação, ousar não aplicar o precedente”.359 Crê-se, porém, que a 

normatização necessária está posta, especialmente consolidada (ou até mesmo coroada) com o 

novo Estatuto Processual (2015), matéria ora estudada. 

                                                 
354 Aluisio Mendes chama-os de “pronunciamentos qualificados”, aproveitando, a propósito, para defender que 

não possam ser considerados um regime típico de stare decisis. Não perde a oportunidade, todavia, de ressaltar 

que, por outro lado, não existe apenas um mero efeito persuasivo nessas hipóteses. O que se apresenta adiante é 

uma proposta de catalogação desses “pronunciamentos”, em face de sua diversidade, como também por se julgar 

necessário à segunda parte desta pesquisa, referente às técnicas de overruling (MENDES, op. cit., p. 98). 
355 Verifica-se, desde já, portanto, que não basta pertencer ao artigo 927 do CPC: é preciso compor os sistemas, 

como se verá mais adiante. 
356 Os demais requisitos à vinculação encontram-se enumerados em sua parte específica, nesta pesquisa. 
357 Veja, por exemplo, defesa importante de Hermes Zanetti, ressaltando a vinculação proveniente do art. 927, 

CPC, como corolário, a propósito, da própria garantia de legalidade. Segundo Zanetti, trata-se de se distinguirem 

a função criativa do legislador e a função interpretativa dos juízes e dos tribunais. É função destes interpretar os 

textos jurídicos, os quais, por sua vez, não se confundem com as normas. E, considerando-se que todo texto 

depende de interpretação e que a norma é o resultado do texto interpretado, não há ofensa ao princípio da 

separação de poderes quando o juiz ou tribunal aplicar a norma decorrente da interpretação dos textos legais, 

pois essa é exatamente a sua função. Ao contrário, ofensa existiria se “cada tribunal e cada juiz interpretarem a 

norma de um jeito, a partir de critérios totalmente subjetivos na expressão popular: dois pesos e duas medidas”  

(ZANETTI JR, Hermes; COPETTI NETO, Alfredo. Os deveres da coerência e integridade: a mesma face da 

medalha? A convergência de conteúdo entre Dworkin e MacCormick na teoria dos precedentes judiciais 

normativos formalmente vinculantes. In: STRECK, Luiz Lenio et al. (orgs.). Hermenêutica e jurisprudência no 

novo código de processo civil: coerência e integridade. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 143). 
358 Hermes Zanetti e Alfredo Copetti Neto trazem afirmação contundente em relação ao artigo 927 do CPC: em 

todos os incisos, a eficácia vinculante está inequivocamente presente. São “precedentes normativos formalmente 

vinculantes, uma vez que são normas primárias, estabelecidas como tal pela legislação processual formal, que 

determina a sua vinculação independentemente de suas boas razões”. Conforme: ZANETI JR, op. cit., p. 147. 
359 MENDES, op. cit., p. 87. 



125 

 

  

É certo, portanto, que nem todo precedente é qualificado, assim como nem todo 

precedente encontra-se no artigo 927 do CPC, a exemplo do que é possível citar os 

dispositivos da Lei nº 10.259/01, a respeito de acórdãos paradigmas, já lembrados no histórico 

de uniformização jurisprudencial.  

Avance-se para um exemplo em que se pode ter um precedente, porém não 

qualificado. Em acórdãos proferidos, por exemplo, em recurso especial, pelas turmas (órgãos 

fracionários) do STJ (em recursos não repetitivo), podem ser produzidas rationes decidendi 

sólidas, inequivocamente capazes de servir como orientação aos magistrados de todo o país, 

mesmo porque está se referindo à competência constitucional360 do aludido Tribunal Superior 

(artigo 105, III, CRFB/88). A questão é se haveria, nesse caso, um precedente qualificado, 

segundo os parâmetros ora defendidos. Não, por ainda não haver ocorrido uma construção 

abrangente (no sentido processual) de determinado padrão decisório a respeito da questão 

jurídica objeto do precedente. Essa construção abrangente ou legítima, que transforma um 

simples precedente em um precedente qualificado, conforme o entendimento ora defendido, 

depende de elementos que objetivem a matéria, como a instauração do procedimento 

concentrado de formação e superação do precedente.361 

                                                 
360 A respeito da atuação das Cortes Superiores nos países pertencentes ao civil law, deve-se trazer relevante 

passagem a respeito do Tribunal de Cassação na França. Por ocasião de sua instituição, debatia-se a quem 

deveria ser confiada a vigilância da lei, em face dos juízes. Conceder o controle de cassação ao Judiciário não 

parecia algo sensato, já que era justamente esse poder que os revolucionários almejavam controlar. Por outro 

lado, “a antiga experiência vivenciada no regime monárquico em relação Conseil des parties descartava a 

possibilidade de conceder a atribuição de cassação junto ao Poder Executivo” (MATTA, Darilê Marques da. 

Repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. 1 ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2018, p. 35). Matta, 

como frisado em item anterior, ainda lembra um episódio clássico, relatado em diversas obras, em que 

Robespierre, nas discussões das Assembleias, justificando a competência de controle por meio da Cassação a ser 

exercida pelo Poder Legislativo, trazia o princípio da legislação romana, em que a interpretação das leis pertence 

àquele que as faz. Do contrário, caso outro poder pudesse interpretar a lei, acabaria por alterá-la e elevar sua 

vontade sobre a do legislador. Mas adiante, a partir do Código Napoleônico e da unificação do direito objetivo, 

passou-se a exigir maior unificação no exercício da atividade interpretativa, afastando-se, ao longo do tempo, da 

visão mais radical contra a existência de uma jurisprudência que pudesse ser favorável à organização do Estado, 

de maneira que, progressivamente, a Corte de Cassação foi-se emancipando da tutela do Poder Legislativo para 

exercer a competência de criação de um direito jurisprudencial. O fato é que, como ensina Antônio Castanheira 

Neves, até mesmo a Corte de Cassação passou a exercer uma função de uniformização da jurisprudência, de 

modo que não se podem pensar e encarar, de fato, os Tribunais Superiores como meras instâncias controladoras 

das decisões jurisdicionais inferiores, mas, sim, revestidas de funções muito mais amplas, de integração da 

própria ordem jurídica, considerada como um todo. Daí, portanto, a razão para se valer, nesta pesquisa, da 

coerência e da integridade, atualmente transportadas para o artigo 926 do Código de Processo Civil (NEVES, 

Antônio Castanheira. O instituto dos “assentos” e a função jurídica dos Supremos Tribunais. 1 ed. (reimp.). 

Coimbra: Coimbra Editora, 2014, p. 646). 
361 A respeito da existência desses múltiplos instrumentos de concentração de teses, Marinoni faz uma 

abordagem interessante, ressaltando sua utilidade, talvez pela ciência de que, segundo o histórico brasileiro, o 

dissenso jurisprudencial parece ser a regra, situação jurídica abordada nesta pesquisa, em outras oportunidades. 

Ressalta Marinoni, então, a imprescindibilidade — sobretudo pela complexidade e a dificuldade em relação ao 

conjunto de fundamentos objeto do precedente — de determinada decisão, sobrepondo-se às decisões já tomadas 

a respeito do caso, individualizar a ratio decidendi. O jurista ainda ressalta ter sido para “tais situações que o 

constituinte derivado estabeleceu, no art. 103-A da CF, o procedimento para a criação de súmula com efeito 
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Pelas mesmas razões, não se compreende, por exemplo, como todos os acórdãos a que 

se refere o inciso V do artigo 927 sequer possam ser considerados como precedentes, 

tampouco como qualificados e vinculantes. Inúmeros exemplos de decisões são abrangidos 

por esse inciso, como se observa, por exemplo, no artigo 5º do Regimento Interno do 

Supremo Tribunal Federal, reunindo hipóteses de competência originária e competência 

recursal (como também o fazem os artigos 102 e 105 da Constituição de 1988). Certamente, 

para se tornar uma referência na qual a coletividade e o Judiciário (por intermédio de seus 

magistrados), possam confiar, é preciso que haja estabilidade e confiança, alcançadas pelos 

requisitos igualmente tratados nesta pesquisa. Não havendo o procedimento concentrado de 

formação e superação, alguns deles, inclusive, já muito bem previstos no ordenamento 

brasileiro, não é possível considerar estabilizado (e seguro) o suficiente o precedente, com 

vistas a se tornar uma ratio decidendi qualificada e vinculante.362 

Hipótese especial, a propósito, é o julgamento dos embargos de divergência.363 Como 

já se disse, é imperiosa a necessidade de se respeitar um procedimento concentrado de 

formação e concentração de precedentes, justamente pela falta de conhecimento da sociedade 

quanto ao que seria vinculante ou não. Como não se tem, no Brasil, o sistema de stare decisis, 

tal como na common law, é preciso sinalizar à coletividade os julgados nos quais possam 

confiar com eficácia vinculante e aqueles que são meramente persuasivos. A forma de fazê-lo, 

repita-se, é por meio da instituição dos precedentes qualificados, em que o julgamento dos 

embargos de divergência não pode ser inserido. 

                                                                                                                                                         
vinculante. Quando a ratio decidendi se sobressai de forma cristalina da decisão, a súmula é absolutamente 

desnecessária. Mas, quando existem decisões de natureza complexa e obscura, deve-se editar súmula para restar 

precisada a ratio decidendi. Não obstante, decide-se muitas vezes pela edição de súmula vinculante para não 

pairar dúvida acerca da eficácia vinculante que deflui de ratio decidendi claramente delineada em recurso 

extraordinário” (MARINONI, op. cit., 2016, p. 55). 
362 Importante lembrar conhecido movimento de abstrativização de julgados oriundos do Supremo Tribunal 

Federal. Na Rcl 2.986, afirmou-se que “o Supremo Tribunal Federal, em recentes julgamentos”, vinha “dando 

mostras de que o papel do recurso extraordinário na jurisdição constitucional” estava “em processo de 

redefinição, de modo a conferir maior efetividade às decisões”. Debatia-se, naquele momento, início dos anos 

2000, determinado caráter objetivo que a evolução legislativa vinha emprestando ao recurso extraordinário. No 

RE 376.852/SC, por exemplo, decidiu-se que “esse novo modelo legal traduz, sem dúvida, um avanço na 

concepção vetusta que caracteriza o recurso extraordinário entre nós”. Inovara, naquele momento, com a 

possibilidade de extensão de determinado julgado (independentemente de controle de constitucionalidade) a 

outros processos, cuja suspensão, inclusive, poderia ocorrer, na forma da mesma lei, algo extremamente 

inovador para aquele momento, como já se narrou na demonstração histórica do fortalecimento dos precedentes. 

Registro semelhante também é feito em: MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 5 ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 65. 
363 Por exemplo,  Odilon Romano Neto, com razão, destaca a elevada função do Superior Tribunal de Justiça (na 

proposta de atribuição de efeitos vinculantes aos seus julgados), ressalvando, contudo, que “nem sempre é 

exercida de maneira ideal”, com um frequente “indesejável nível de instabilidade em sua jurisprudência”, o que 

o leva a refletir se, quanto às rationes em questão, não poderiam ser qualificadas como “precedentes vinculantes 

em sentido forte” (ROMANO NETO, op. cit., p. 223),. Ao final, porém, conclui, quanto a essa questão, não 

atribuir tal efeito vinculante aos julgamentos em questão. Isso porque não é da tradição jurídica brasileira a 

atribuição de efeitos vinculantes a tais decisões. 



127 

 

  

Outrossim, argumenta-se que, justamente em favorecimento da instituição do 

procedimento concentrado a que se vem referindo, existem diversos deles à disposição dos 

sujeitos processuais, assim como os próprios Regimentos Internos dos Tribunais, como não 

poderia deixar de ser, endossam tais possibilidades, de modo a facilitar a respectiva 

instauração, conforme a hipótese em tela. Veja-se, por exemplo, a distinção quanto à 

segurança jurídica e à estabilidade, em relação a uma definição de questão jurídica, realizada 

em repercussão geral ou incidente de assunção de competência, por um lado, e outra 

definição, realizada apenas por meio do julgamento dos embargos de divergência em questão. 

Nos dois primeiros, terá havido efetivo respeito ao contraditório ampliado, pelas previsões 

normativas dos artigos 1.035 e 976 a 987, todos do CPC, enquanto, no último, haverá tão 

somente determinada decisão, a qual, por mais qualificada que seja, não terá gerado a 

segurança que se extrai dos demais. 

Visto isso, faz-se necessário apresentar, enfim, o próprio microssistema de formação e 

superação de precedentes qualificados, objeto deste tópico.  

Enquanto o sistema, mais amplo, abrange toda a cadeia normativa, esse microssistema, 

como a denominação indica, volta-se, sobretudo, à formação e, também, à superação de 

precedentes, especificamente os qualificados. No entanto, a base principiológica que sustenta 

o sistema de precedentes perpassa o microssistema em análise, razão pela qual, inclusive, os 

elementos (ou características) de ambos os sistemas são bastante semelhantes, certamente 

com uma abrangência menor para o microssistema de formação e superação de precedentes 

qualificados.  

De início, destaca-se que seu conjunto normativo é voltado a esses precedentes 

qualificados, ou seja, obtidos a partir do artigo-referência (artigo 927 do CPC). Inclui, 

portanto, não apenas os instrumentos de caráter repetitivo, mas também determinadas 

situações alusivas ao inciso V desse artigo, com uma análise mais acurada em parte própria da 

pesquisa. Abrange também, sempre no que se refere à formação e à superação propriamente 

ditas, os enunciados de súmula, sejam as constitucionalmente vinculantes, sejam as não 

vinculantes. O fato é que todas essas diversas situações jurídico-processuais desenvolvem-se 

tendo como alicerces, como já se sabe, um conjunto de princípios em comum (segurança 

jurídica e isonomia, essencialmente) e objetivos bem semelhantes, consoante a proposta de se 

estabelecerem precedentes normativo-vinculantes. 

É preciso especificar, portanto, as características que lhes são comuns e a própria 

composição normativa desse microssistema. 
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Diga-se, então, que, evidentemente, esse microssistema é formado por precedentes de 

eficácia vinculante (tema abordado mais adiante), o que se retira não apenas dos artigos 926 e 

927 do CPC, mas também dos demais que com ele dialogam, como os artigos 985, 947, §3º, e 

1.040, todos do CPC, no caso, por exemplo, dos incidentes de resolução de demandas 

repetitivas, assunção de competência e recursos repetitivos, respectivamente. Também é certo 

que a construção do próprio precedente carece, como sempre, de fundamentação qualificada 

(como previsto, por exemplo, nos artigos 1.038, §3º, 984, §2º, todos do Código de Processo 

Civil, e 104-A, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça), tal como se revela 

essencial a qualquer ratio decidendi vinculante (de cuja estrutura tratou-se anteriormente), 

cuja formação, consoante se vem defendendo, deve ocorrer de forma concentrada e, 

essencialmente, recorrendo aos mecanismos de ampliação do contraditório, conforme 

respectivos institutos (retomados mais adiante). contudo, antes dessa elevação do 

contraditório influente, faz-se essencial a divulgação da instauração desse procedimento de 

forma concentrada, como, a propósito, determina o artigo 979 do CPC. 

Dessa formação concentrada, de qualquer forma, trata-se mais abaixo e no quarto 

capítulo, diante da complexa necessidade de se harmonizarem os diversos dispositivos 

relativos à formação, ao julgamento e à superação dos precedentes. Porém, é certo que se 

inicia desde o requerimento de instauração do incidente (de formação concentrada, 

correspondente ao precedente do qual se esteja tratando) até a construção adequada da ratio 

decidendi vinculante propriamente dita, como também deve ser verdade que, consoante mais 

adiante defendido, o que vale para a formação deve valer, igualmente, para a superação. Em 

prosseguimento, frise-se que a competência ora denominada como diferenciada, existente no 

sistema de precedentes, avança para o presente microssistema. Por exemplo, como se observa 

no próprio inciso V do artigo 927 do CPC, destinou-se a formação do precedente aos 

colegiados dos tribunais, e não aos órgãos fracionários, seguindo, por exemplo, o disposto no 

parágrafo terceiro do artigo 2º da Lei nº 11.417/06 (em relação às súmulas vinculantes), no 

artigo 1.035 do CPC, quanto à repercussão geral, e nos artigos 947, §1º, e 978, ambos do 

CPC, no que tange, respectivamente, aos incidentes de assunção de competência e de 

resolução de demandas repetitivas. 

Como se está falando de um conjunto normativo voltado, especificamente, à formação 

e à superação, não se quer nele incluir elementos relacionados aos efeitos da utilização dos 

precedentes, por se entender que são mais adequadas ao sistema, como um todo, pois este 

abrange, como dito, toda a cadeia voltada aos precedentes, inclusive seus próprios benefícios. 

Dessa forma, diante da amplitude e da subjetividade de todos os benefícios no emprego de 
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sistemas normativos de precedentes, não se entende adequado incluí-los em algum 

microssistema, como aquele objeto do presente tópico. Portanto, crê-se, por exemplo, que o 

efeito da redução da litigiosidade, com a maior conformidade da coletividade, inclusive diante 

dos riscos de eventual utilização temerária das vias jurisdicionais, deve ser apresentado, mais 

propriamente, como efeito do sistema de precedentes, e não do presente microssistema.  

Distinta, todavia, é a situação dos efeitos obstativos ao prosseguimento da ação (artigo 

332) e aos recursos (artigos 932, IV, e 1.030, I, por exemplo), trazidos pelo próprio Código de 

Processo Civil. Esses dispositivos compõem, propriamente, o microssistema em questão e, 

como tal, devem ser considerados, pois estão umbilicalmente atrelados ao artigo-referência, 

como será demonstrado no momento em que se tratar das repercussões dos sistemas em 

questão (o maior e o menor), da fundamentação das decisões jurisdicionais e dos mecanismos 

processuais de controle de aplicação dos precedentes qualificados, abordando-se, em especial, 

os artigos 332, 489, §1º, IV a VI, 932, 988, 1.030 e 1.042, todos do CPC. 

Em prosseguimento, cita-se a existência de uma harmonização sistemática ainda um 

pouco mais específica, que se constitui em parte do microssistema em questão, a partir de 

dispositivos próprios aos instrumentos de caráter verdadeiramente repetitivo,364 segundo a 

denominação dada pelos artigos 1.030, III, e 928, ambos do Código de Processo Civil, a que 

se costuma denominar de microssistema voltado à solução de questões repetitivas (presentes 

em múltiplos processos). Importante deixar claro que não se pretende aludir à existência de 

outro sistema ou apontar para qualquer novidade ou proposta (nova) a ele pertinente. Trata-se 

tão somente de uma parte do microssistema ora sob estudo, com dispositivos específicos a 

precedentes mais afetos aos múltiplos processos, simultânea e paralelamente em curso.  

Aponte-se, pois, as características às quais se está referindo: possibilidade de 

suspensão dos processos em curso que versem sobre a mesma matéria; possibilidade expressa 

de pedido de distinguishing (art. 1.037 do CPC) e recurso respectivo (art. 1.036, §§2º e 3º, do 

CPC); prazo de julgamento (art. 980 do CPC) do incidente (julgamento ou superação) ou do 

procedimento autônomo (somente para superação); efeitos do julgamento junto aos órgãos 

                                                 
364 “(...) o legislador procurou conceber um sistema voltado para a observância das teses firmadas nos 

julgamentos repetitivos (...) Como indicado pelo art. 928 do CPC, o julgamento de casos repetitivos compreende 

a decisão proferida em (i) IRDR e nos (ii) recursos extraordinários e especiais repetitivos, dentro do que se pode 

denominar de microssistema de solução de casos repetitivos. Não se trata apenas de identidade entre os dois 

institutos, mas verdadeira integração quase necessária (...) É de se presumir que uma quantidade significativa, se 

não quase a totalidade, dos incidentes de resolução de demandas repetitivas conflua para os tribunais superiores, 

transformando-se em recursos repetitivos, (...) será natural que, havendo casos repetitivos, a instauração do 

respectivo incidente ocorra imediatamente no tribunal de segundo grau, seguindo-se a interposição direta do 

recurso especial e/ou extraordinário (...) sendo assim, tornar-se-ão praticamente indissolúveis os dois institutos, 

refletindo-se na harmonização em termos de regulamentação da instauração, julgamento, aplicação e revisão” 

(MENDES, op. cit., p. 247). 
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prestadores de serviço público (art. 1.040, IV, do CPC); limitações à desistência da ação (art. 

1.040, §§1º, 2º e 3º, do CPC); consequências de eventual não retratação (art. 1.041, CPC); e 

ordem específica de manifestação dos atores processuais (984, CPC). É relevante efetuar essa 

identificação, por causa de suas repercussões diretas na superação dos precedentes, como se 

vem destacando neste capítulo, já em preparação a todo o tratamento dispensado no capítulo 

quarto. 

Prosseguindo, uma questão essencial deve ser apresentada. 

De fato, a doutrina365 é vasta ao falar em sistemas e microssistemas de precedentes.366 

A contribuição que esta pesquisa pode fornecer é apontar uma ausência significativa nessa 

sistematização: a superação dos precedentes,367 razão pela qual a denominação que se propõe 

como correta é justamente a de um microssistema de formação e de superação dos 

precedentes qualificados, sendo certo que, da superação, tratar-se-á no próximo capítulo. 

Houve grande preocupação do legislador de 2015 com a formação e a superação dos 

precedentes. Mas a superação, praticamente, ficou de fora. A propósito, esse não é um erro 

que se possa considerar incomum.  

Olhando-se para os incisos II e III do artigo 927,368 pode-se fazer alguma digressão a 

esse respeito. 

Iniciando-se com o exemplo no qual se tratou minimamente da superação, observa-se 

o vazio dos demais. Quanto às súmulas vinculantes, reguladas pela Lei nº 11.417/06, a 

conclusão é ter-se tratado: a) do mecanismo por meio do qual é possível requerer o que a 

norma denomina como revisão do precedente; b) dos legitimados a propô-la (também artigo 

3º); c) do quórum qualificado à superação (artigo 2º, §3º). Por fim, não tratou, expressamente, 

                                                 
365 Por exemplo, em: PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; RODRIGUES, Roberto de Aragão Ribeiro. O 

microssistema de formação de precedentes judiciais vinculantes previsto no novo CPC. Disponível em: 

<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produto

s/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.259.16.PDF>. Acesso em: 20 mar. 2019. 
366 É possível, inclusive, apontar uma subdivisão do microssistema ora dimensionado, exclusivamente para 

precedentes relacionados, diretamente, à matéria constitucional, ou seja, há um conjunto normativo específico a 

eles destinados (rationes decidendi vinculantes produzidas nos controles de constitucionalidade [concentrado e 

difuso], súmulas vinculantes e as decisões proferidas no regime de repercussão geral (não necessariamente em 

matéria repetitiva). Trata-se de um conjunto de características que lhes são comuns, quais sejam: quórum 

qualificado (já) em sua formação (e não, apenas, na superação), competência exclusiva do STF (ou 

especialmente a ele voltada, como no caso do controle difuso, na forma do artigo 102, III, CRFB/88). 
367 A propósito, quando se apontaram as características abrangidas pelo sistema de precedentes, mencionou-se a 

possibilidade de haver modulação dos efeitos na superação dos precedentes, também tratada no presente 

capítulo. 
368 Não se está incluindo o inciso I, por se tratar de controle concentrado, com características bem peculiares, 

cuja revisão não se dá em consonância com o padrão objeto desta pesquisa. Também não se incluiu o inciso IV, 

por ser dominante o entendimento doutrinário segundo o qual súmulas não vinculam. Assim, neste momento, 

não se pretende adentrar nesse ponto, ao qual, contudo, retorna-se mais adiante, demonstrando-se, inclusive, as 

razões pelas quais é possível retirar-se delas (súmulas) alguma eficácia vinculante. 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.259.16.PDF
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.259.16.PDF
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da modulação dos efeitos da superação, a qual decorre do disposto no artigo 4º, segundo o 

qual o Supremo Tribunal Federal, por decisão de dois terços de seus membros, poderá 

restringir os efeitos vinculantes ou decidir por sua eficácia a partir de outro momento, o que 

deve ser combinado com o parágrafo 3º do artigo 927 do CPC. E o Código de Processo Civil 

de 2015, além desse parágrafo 3º (art. 927), trouxe apenas mais os outros dois parágrafos 

(segundo e quarto) desse artigo 927, com normas demasiadamente genéricas e a parca 

previsão trazida no artigo 986 do Estatuto em questão. Importantes, mas insuficientes. 

Veja-se, pois, nesse próprio microssistema, o que foi regulado para eventual superação 

nos incidentes de resolução de demandas repetitivas e assunção de competência: tem-se o 

artigo 986 do CPC, que, basicamente, traz duas regras, e uma delas (alínea “b”, a seguir), 

como se verá no capítulo quarto, muito mais atrapalha do que contribui: a) a revisão far-se-á 

pelo mesmo tribunal (uma regra de competência realmente importante); b) pode ser de ofício 

ou mediante requerimento, a princípio apenas do Ministério Público ou da Defensoria Pública 

— tratando-se, portanto, de legitimidade. 

Neste ponto, avança-se para a Lei nº 11.418/06, relativa à repercussão geral. Uma vez 

rejeitada, torna-se decisão vinculante, já que “a decisão valerá para todos os recursos sobre 

matéria idêntica, que serão indeferidos liminarmente, salvo revisão de tese”. Mais adiante, 

ainda neste capítulo terceiro, retoma-se essa questão para definir, com exatidão, a eficácia 

vinculante da repercussão geral resultante. O que se quer demonstrar, neste momento, é que, 

basicamente, a menção à superação resume-se ao que já se destacou: “salvo revisão de tese”. 

Como, por quem, a requerimento de quem, essas são indagações sem resposta. 

Assim, a proposta que já se apresenta neste capítulo três — e que é endossada no 

quarto e último capítulo — é que a superação, quanto aos chamados precedentes 

qualificados, faça parte do ora apresentado microssistema (não alusivo, portanto e 

obviamente, apenas à formação) e, como tal, haja um conjunto normativo integrado, 

destinado a ambos, mesmo porque, quando se está superando determinado precedente, está-se 

também formando um novo precedente, com eventuais distinções, como, por exemplo, a 

modulação de seus efeitos: esse é, sobretudo, mais necessário na revisão do que na formação 

originária, pelas surpresas que pode gerar àqueles que confiavam no entendimento superado. 

Tanto é assim que, nos referidos parágrafos do artigo 927, a menção genérica à possibilidade 

de modulação encontra-se relacionada, especificamente, à superação dos precedentes e à 

“alteração da jurisprudência”. 

Nesse passo, analisando-se objetivamente o mais abrangente conjunto normativo que 

forma o microssistema em questão, voltado, portanto, à formação e também à superação dos 
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precedentes, é possível concluir que sua integração ocorre consoante os seguintes aspectos: a 

instauração e o processamento dos incidentes de formação/superação concentrada de 

precedentes, incluindo a preocupação com a ampliação do contraditório participativo e a 

competência diferenciada, a qual deve ser considerada, em todos os seus aspectos, também 

para a superação.   

Da mesma forma, a construção da ratio decidendi, com seus fundamentos 

determinantes, ocorre em iguais termos, seja na formação, seja na superação. Isso significa 

dizer, por exemplo, que os acórdãos aludidos no artigo 104-A do Regimento Interno do 

Superior Tribunal de Justiça referem-se a ambos os casos, cabendo ao órgão jurisdicional 

competente desse Tribunal construí-los, com o essencial apontamento dos fundamentos 

relevantes da questão jurídica discutida (favoráveis ou contrários) e relevantes à definição da 

tese jurídica firmada, além, é claro, da solução dada ao caso concreto, tendo em vista que se 

está tratando, no artigo 104-A, dos mecanismos segundo os quais esse julgamento ocorre.369 

Sem dúvida, seja quanto à ratio decidendi originária, seja quanto àquela que é fruto de 

superação, é preciso conceder as mais amplas divulgação e publicidade, na forma do 

parágrafo 5º do artigo 927 do CPC. 

Por fim, quanto ao microssistema objeto do estudo, impõe-se estabelecer, de forma 

mais precisa, o conjunto de atos normativos voltados, em sentido estrito, aos procedimentos 

de formação e superação concentrada de precedentes, cabendo destacar que os efeitos dos 

sistemas de integração entre os artigos voltados ao controle do respeito aos precedentes 

(como, por exemplo, arts. 332, 932 e 1.030, todos do CPC) serão abordados no último tópico 

do quarto capítulo.  

Como já dito, essa sequência de atos abrange desde a instauração do procedimento até 

a definição da questão propriamente dita. O fato é que, ainda que sob ressalva quanto a 

determinadas peculiaridades, e não obstante a diversidade de institutos jurídico-processuais 

(desde controle concentrado de constitucionalidade até súmulas) extraída do artigo 927 do 

CPC, é possível obter determinados atos em comum nessa concentrada formação/superação de 

rationes decidendi vinculantes a eles pertinentes, ou seja, é possível estabelecer, de certa 

forma, um modelo de procedimento concentrado de formação e superação de precedentes. 

                                                 
369 Ainda há de se cumprirem os parágrafos primeiro e segundo desse mesmo artigo, segundo os quais: “§ 1º 

Para definição dos fundamentos determinantes do julgado, o processo poderá ter etapas diferentes de 

deliberação, caso o órgão julgador, mesmo com votos convergentes, tenha adotado fundamentos diversos para a 

solução da causa”; “§ 2º O Presidente do órgão julgador, identificando que o(s) fundamento(s) determinante(s) 

para o julgamento da causa não possui(em) a adesão da maioria dos votos dos Ministros, convocará, na mesma 

sessão de julgamento, nova etapa de deliberação, que contemplará apenas a definição do(s) fundamento(s) 

determinante(s)”. 
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Obtenham-se, por exemplo, de início, dois precedentes qualificados que podem ser 

extraídos dos incisos III e V do artigo 927 do CPC e que se reputam como dos mais simples 

(processualmente falando), da maneira mais adequada à explicação que se pretende fazer: 

controle difuso de constitucionalidade e incidente de assunção de competência, por meio dos 

quais se torna mais fácil compreender a sequência padrão em análise. Considerando-se que o 

processo (seja em competência originária, seja recursal) chegue ao tribunal e seja direcionado 

a um órgão fracionário (o que é mais comum). Inicia-se, então, pela identificação da 

necessidade (no caso do controle difuso), ou da oportuna conveniência, em prol da segurança 

jurídica e da economia processual (no caso do incidente de assunção de competência), de se 

propor sua instauração, respectivamente na forma dos artigos 948 e 947, ambos do CPC, 

usualmente pelo magistrado relator, o qual, por sua vez, propõe à Câmara ou à Turma de que 

faça parte a instauração em questão. Em seguida, como visto, por exemplo, nos artigos 948 e 

948, ambos do CPC, e, por exemplo, nos artigos 127, 257 e 257-A (entre outros), todos do 

Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o órgão fracionário acolhe ou não a 

proposta. 

A partir do parágrafo seguinte, outros procedimentos concentrados devem ser 

acrescidos, de modo a se ampliar a análise e, assim, conseguir fazer determinada 

interpretação, com vistas a se alcançar sua comum utilização aos precedentes em geral. Dessa 

forma, vale-se, em especial, do incidente de resolução de demandas repetitivas e dos recursos 

repetitivos.  

Falava-se, pouco antes, da instauração do procedimento modelo. Em todas as 

hipóteses a serem retiradas dos incisos III e IV, artigo 927, CPC (e, dependendo do caso, 

também do inciso V), deve-se considerar que a instauração desse procedimento concentrado 

modelo alusivo aos precedentes em questão possa ocorrer não apenas de ofício, mas também a 

requerimento de determinados legitimados. A propósito, se até mesmo de ofício é possível 

proceder-se à afetação (em sentido amplo, e não apenas aos recursos repetitivos), não há 

como compreender que, mediante requerimento, isso não seria possível. De fato, uma 

característica historicamente tão tradicional quanto a denominada inércia jurisdicional teve 

certo realinhamento a partir das produções concentradas de precedentes no Direito Processual 

Civil brasileiro, cabendo ao magistrado, segundo a finalidade e os princípios que sustentam os 

sistemas relativos aos precedentes, agir, frequentemente de ofício, o que se extrai de diversos 

dispositivos, como os artigos 947, 949, 977, I, e 1.036, §1º, todos do CPC e, igualmente, o 

artigo 271-B, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.  
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Consoante se disse, portanto, não necessariamente de ofício sua instauração seria 

possível. A requerimento também, o que, a propósito, faz parte da própria característica da 

atividade jurisdicional, ou seja, a provocação pelas partes e pelos demais (verdadeiramente) 

interessados. Tomando por empréstimo, por exemplo, os artigos 947 e 977, ambos do CPC, e 

o referido artigo 271-B do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que 

todos fazem alusão às partes, ao Ministério Público e à Defensoria Pública. É importante 

registrar que esse artigo 271-B é expressamente mencionado pelo artigo 126 do mesmo 

Regimento, relativo à edição dos enunciados de súmulas, sendo certo que, como se vem 

repetindo neste capítulo terceiro (e, mais adiante, no quarto capítulo), todos esses precedentes 

qualificados estão em um tronco comum, constituído pelo artigo 121-A do Regimento em 

questão.  

Esse rol, portanto, deve ser considerado como o mínimo de legitimados a requerer a 

instauração em questão, não apenas em relação aos incidentes de resolução de demandas 

repetitivas e assunção de competência, como também à afetação em recursos repetitivos e 

procedimento de edição de enunciados de súmulas — seja quanto à formação, seja quanto à 

superação dos precedentes. Tudo por causa do sistema e do microssistema expostos neste 

terceiro capítulo. 

Uma reflexão a se fazer é se não seria pertinente que outros370 legitimados também 

pudessem requerer a respectiva instauração. Pela reserva legal cumprida, no caso pelo Código 

de Processo Civil, em relação aos instrumentos previstos no inciso III do artigo 927, os 

legitimados já foram especificados. No entanto, pode-se pensar em, mais adiante, após já 

percebidos, no meio social, os efeitos da vinculação obtida a partir dos sistemas de 

precedentes, ampliar o rol em questão, principalmente no que se refere à formação dos 

precedentes.371 Lembre-se de que, nesta pesquisa, está-se afirmando que, pelo menos nos 

incisos I a IV, há, em sentido formal, precedentes vinculantes — e essa dose de vinculação 

deve ser cuidadosamente observada.  

Quanto mais legitimados houver, mais vinculação pode existir, razão pela qual se está 

propondo, por ora, apenas uma reflexão. Ainda que pensando nisso para o futuro, é possível 

refletir sobre quais legitimados seriam esses: aqueles previstos nos incisos II a IV do artigo 82 

                                                 
370 Alexandre Câmara defende, por exemplo e de forma semelhante ao ora exposto (porém referindo-se apenas às 

súmulas), que se deveria estabelecer um rol mais amplo de legitimados à instauração do procedimento de edição 

de enunciados de súmula, justamente com o propósito de democratizar sua construção. Sugere, então, que se 

permita a entidades estranhas ao Judiciário — como a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, a 

Defensoria Pública, o estado, os municípios, entre outros” (CÂMARA, op. cit., p. 92). 
371 A superação, em relação a esse aspecto especifico, será examinada mais adiante. 
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do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90),372 justamente os 

legitimados para a tutela dos interesses coletivos em sentido amplo,373 considerando-se que as 

rationes decidendi ora sob estudo se referem a eles com bastante frequência. Inserir, também 

como possíveis requerentes, os entes federativos, a administração pública (direta e indireta) e 

a chamada sociedade civil organizada (referindo-se ao inciso IV desse artigo 82) poderia ser 

uma excelente forma de democratizar, ainda mais, esse procedimento-modelo de construção 

de precedentes qualificados — desde que respeitadas, naturalmente, as devidas pertinências 

temáticas, conforme o legitimado de que se esteja tratando. Isso não significa que já não 

possam participar: existem as possibilidades de intervenção, por conta da ampliação do 

contraditório a seguir abordado, mas aquilo em que ora se reflete é quanto à instauração 

propriamente dita.  

Prosseguindo-se no procedimento-modelo, acolhida a proposta (para sua instauração), 

o processo, seja de competência originária, seja recursal, é remetido ao colegiado do Tribunal 

ou ao órgão representativo, consoante respectivo regimento, dependendo da hipótese vertente 

(desde que não seja, porém, um órgão fracionário). Em seguida, instaurado o procedimento 

concentrado de formação/superação de precedentes, deve-se dar cumprimento ao 

estabelecido no artigo 979 do CPC, o qual não pode servir apenas ao conjunto normativo 

destinado aos instrumentos de caráter repetitivo; é útil a todos os precedentes qualificados, 

especialmente àqueles de que se cuida mais nesta pesquisa (incisos III a V do art. 927 do 

CPC). Dessa forma, a instauração do procedimento em questão deve ser sucedida das mais 

amplas e específicas divulgação e publicidade, pelos meios necessários para se alcançar uma 

comunicação efetiva,374 inclusive no caso das súmulas, portanto. Em momento próprio, será 

dado o devido destaque a elas, porém não se pode deixar de enfatizar, também neste espaço, 

sua relevância a todo o sistema em estudo, de modo que, também às suas edições, é preciso 

conferir uniformidade e promover a ampliação do contraditório, com o que, certamente, 

haverá mais qualidade e segurança jurídica em seus conteúdos, atrelados, necessariamente, 

aos respectivos precedentes. Não fosse assim, ou seja, quisesse o legislador de 2015 deixá-la 

                                                 
372 Não se mencionou o inciso I, que traz o Ministério Público, o qual, como se sabe, já é um dos legitimados. 
373 Aqui, não se aprofundará a respeito, mas existe um microssistema aplicável à ação civil pública lato sensu, 

formado pelas Leis nº 7.347/85 e nº 8.078/90, cujos interesses encontram-se conceituados, especialmente, no 

parágrafo único do artigo 81 dessa Lei 8.078/90, em que se observam os interesses difusos, coletivos em sentido 

estrito e individuais homogêneos, o que também foi mencionado em capítulo anterior. 
374 Leia-se, inclusive, o artigo 121-A do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça: “os incidentes de 

assunção de competência e os processos afetados para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos 

serão organizados e divulgados por meio de enunciados de temas com numeração sequencial, contendo o 

registro da matéria a ser decidida e, após o julgamento, a tese firmada e seus fundamentos determinantes”. 
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em segundo plano, não a teria inserido em tão importante dispositivo, que é o artigo 927 do 

CPC.    

Em seguida, devem-se promover os mecanismos de ampliação do contraditório 

participativo, como previsto nos artigos 950, 982, 983 e 1.038, todos do CPC, e artigo 271-D 

do Regimento Interno do STJ. Em outras palavras, é preciso praticar os seguintes atos, 

consoante a melhor representatividade que se possa alcançar: a) permitir (ou mesmo solicitar) 

a manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, considerando-

se a relevância da matéria; b) fixar data para, em audiência pública, ouvir o depoimento de 

pessoas com experiência e conhecimento na matéria; c) nas situações em que o procedimento 

tramitar em tribunais superiores, requisitar informações aos tribunais inferiores a respeito da 

controvérsia e, cumprida a diligência, intimar o Ministério Público para se manifestar, assim 

como, a propósito, deve fazer no transcurso de todos os atos ora enumerados; d) por ocasião 

do julgamento (não aplicáveis às súmulas, naturalmente), deve-se seguir a ordem estabelecida 

no artigo 984 do CPC. 

 Por fim, ao precedente e à súmula (com a devida identificação dos precedentes que 

lhe deram causa), deve-se dar a mais ampla publicidade, organizando-os por questão jurídica 

decidida e divulgando-os na rede mundial de computadores, como previsto no parágrafo 5º do 

artigo 927 do CPC. 

Destaque-se, portanto, a necessidade de se dar cumprimento ao procedimento em 

questão não apenas no caso dos instrumentos de caráter repetitivo e dos incidentes de 

assunção de competência, mas também dos procedimentos por meio dos quais as súmulas são 

editadas, por fazerem parte de um (mesmo) sistema de precedentes, e também de um (único) 

microssistema de formação e superação a eles voltados, de modo que se faz essencial o 

tratamento uniforme, sobretudo diante da vinculação (voltada a todos) ora defendida nesta 

pesquisa.  

A proposta que se faz aqui, portanto, é que haja a devida uniformização sistemática 

quanto ao procedimento concentrado ora detalhado, ultrapassando-se as barreiras dos 

instrumentos de caráter repetitivo (arts. 928 e 1.030, III, ambos do CPC), com vistas a 

alcançar os precedentes qualificados (especialmente aqueles trazidos nos incisos III a V do 

artigo 927, CPC), pela clara consolidação sistêmica realizada pelo Estatuto de 2015. Veja-se, 

a propósito, que, no Superior Tribunal de Justiça, ainda que não haja, exatamente, a 

uniformidade em questão, percebe-se a relevância atribuída à construção das súmulas, a partir 

da interpretação dos artigos 126, 271-B e todos do Capítulo II-B, do título IX, Parte I (a partir 

do art. 257), cuja reunião demonstra que, também a partir da proposta de edição de enunciado 
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de súmula (art. 126), pode haver a afetação em questão (arts. 257 e seguintes, além do art. 

271-B). Considerando-se que, justamente desse Tribunal Superior e também do Supremo 

Tribunal Federal, tratam o artigo 927, IV, CPC, faz-se bastante oportuna a adoção do modelo. 

É relevante estender-se a proposta a outros tribunais (Tribunais de Justiça e Tribunais 

Regionais Federais), em prol do respeito aos princípios outrora apontados, que servem de 

base, justamente, aos conjuntos normativos aduzidos, em especial a isonomia e a segurança 

jurídica. Ainda que se possa dizer que somente haja vinculação a partir dos padrões decisórios 

obtidos de enunciados do STJ e do STF, a ampliação do contraditório, no procedimento de 

edição de súmulas, em todos os tribunais, certamente democratizaria a construção de rationes 

decidendi vinculantes, intensificando a representatividade adequada a elas pertinente. Existe 

ainda outra questão a esse respeito: como se vem afirmando neste capítulo, reputa-se como 

melhor interpretação ao inciso V do artigo 927 do CPC aquela segundo a qual dele se possam 

obter rationes decidendi vinculantes apenas mediante a instauração do procedimento 

qualificado (ou concentrado) ora traçado.  

Assim, a construção ora proposta faz-se relevante aos Tribunais de segunda instância, 

independentemente da eficácia (não) vinculante de seus enunciados de súmula. Far-se-á 

importante na medida em que esse procedimento possa ser utilizado para se alcançar o fim da 

vinculação. Tal proposta é plenamente cabível, consoante a melhor forma de se interpretarem 

os artigos 926 e 927, ambos do CPC. Se parece que o inciso V do artigo 927 permite a 

eficácia vinculante (sem fazer distinção quanto a tribunais), bem como se existe uma 

determinação-base a ela correspondente, quanto à estabilidade, à coerência e à integridade 

(art. 926 do CPC), deve-se proceder à sua necessária compreensão, a fim de se identificarem, 

com precisão, os caminhos pelos quais essa vinculação seria obtida. 

 

 

3.3.3 Precedentes qualificados aparentemente não especificados no artigo 927 do CPC e a 

relevância do artigo 927, V, CPC: controle difuso de constitucionalidade e regime de 

repercussão geral — críticas 

Avance-se, agora, para outros precedentes qualificados, especificamente as decisões 

proferidas em controle difuso e o regime de repercussão geral, ambos atendendo, certamente, 

aos requisitos de vinculação (abordados mais adiante). 

Esses são precedentes que já seriam incluídos no sistema por força normativa, nos 

planos constitucional e infraconstitucional correspondentes, consoante os já mencionados 

artigos 97 e 102, §3º, ambos da CRFB/88.  No entanto, também podem ser incluídos no 
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microssistema de formação e superação de precedentes qualificados, pelo enquadramento no 

inciso V do artigo 927 do CPC, respeitadas, porém, as peculiaridades correspondentes, 

especialmente em razão do propósito comum de ambos, de proteção direta à Constituição.  

O artigo 927, V, do CPC, referente à orientação dos colegiados dos tribunais,375 deve 

ser interpretado em conjunto com os sistemas ora relatados, dos quais se extraem os requisitos 

voltados à vinculação. Dessa forma, não se pode admitir que todas as decisões que dele se 

retirem sejam vinculantes, mas tão somente aquelas que possam enquadrar-se no aludido 

microssistema, justamente o que ocorre com os precedentes objeto deste tópico, sobretudo por 

estarem relacionados, diretamente, às garantias constitucionais de segurança jurídica e 

isonomia. A melhor interpretação, portanto, é aquela segundo a qual, no que se refere ao 

inciso V em questão, a grande utilidade foi exatamente a generalidade suficiente à 

abrangência de outras situações jurídico-processuais cuja vinculação se faça presente, 

inclusive em decorrência das próprias competências definidas em lei ou na Constituição.376 

Iniciando-se pelas decisões proferidas em sede de controle difuso,377 destaquem-se 

seus requisitos constitucionais, como o quórum e a competência qualificados, de que trata o 

                                                 
375 Fala-se em “Colegiados dos Tribunais” para se entender que não se está tratando de órgão fracionário.  
376 Ainda quanTo ao inciso V do artigo 927, CPC, parece que sua generalidade ratifica o que ora se defende, ou 

seja, a vontade plena do legislador de se estabelecer um sistema de estabilidade, coerência e integridade 

jurisprudencial (e, por conseguinte, jurisdicional), por intermédio de um verdadeiro sistema de precedentes, 

aproximando-se a ordem jurídico-processual pátria do stare decisis, característico da commom law.  Fala-se isso 

aqui em especial, em relação ao aludido inciso, por conta de sua amplitude, demonstrando (o legislador) claro 

ímpeto de deixar a cargo do próprio Judiciário seu poder vinculante. Também por isso vem-se dizendo que não 

se pode considerar o artigo em questão taxativo, até porque o sistema em questão (de precedentes) é composto 

por todo um corpo normativo, como especificado anteriormente. Defende Evaristo Aragão Santos, a propósito, 

que o Judiciário não fica subordinado ao legislador na definição de seus precedentes, ou seja, ele próprio pode 

especificar quais seriam eles, especialmente por sua autoridade e consistência, decorrente de um processo de 

maturação nas diversas instâncias (SANTOS, Evaristo Aragão. Em torno do conceito e da formação do 

precedente judicial. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (org.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012, p. 148). Essa técnica também parece ser defendida por Aluisio Mendes, que, ao fazer referência 

ao aludido inciso V, faz alusão à necessidade de se providenciar uma “uniformidade do posicionamento do 

tribunal”. Em vários países, a propósito, prossegue, “esta preocupação chega a se materializar, nos julgamentos 

dos colegiados, mediante a divulgação apenas do pronunciamento da corte, não se disponibilizando sequer os 

votos vencidos”. Assim, além da coesão do tribunal, busca-se a adesão dos órgãos vinculados, “pois a 

manutenção de entendimento divergente somente iria protrair a duração dos processos, com a necessidade de 

interposição de recursos, para que se possa efetivar no caso concreto o pensamento já dominante em instância 

superior” (MENDES, op. cit., p. 99), 
377 Cite-se o célebre caso Marbury v. Madison, precedente obtido da experiência norte-americana, considerado, a 

propósito, um dos mais importantes de sua história. Ocorreu que foram nomeados juízes de paz na iminência do 

fim do governo de John Adams, tendo sido Willian Marbury, em 1801, designado para ocupar o cargo do 

Distrito de Colúmbia. Não obstante a assinatura dos respectivos termos de posse, os juízes somente tomariam 

posse já por ocasião do novo governo, de Thomas Jefferson, que negou a fazê-lo. Marbury, por conseguinte, 

pediu à Suprema Corte que impusesse ao novo secretário de Estado (James Madison) a posse efetiva. A Suprema 

Corte  entendeu que lhes assistia razão, porém a competência para tal reconhecimento não seria, diretamente, sua 

(da Suprema Corte), pois sua competência originária estava fixada restritivamente na própria Constituição, de 

modo que não o Judiciary Act de 1789 não seria competente para expandir uma competência constitucional, 

razão pela qual seu artigo 13 seria inconstitucional. Enfim, o mérito do caso, especificamente, não foi apreciado, 

mas a competência da Suprema Corte para reconhecer incidentemente a inconstitucionalidade foi amplamente 
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artigo 97 da CRFB/88. A princípio, esse precedente não estaria expressamente mencionado no 

artigo 927 do CPC, mas regulamentado no mesmo Título I (“Da ordem dos processos e dos 

processos de competência original dos tribunais”), do Livro III (“Dos processos nos tribunais 

e dos meios de impugnação das decisões judiciais”), da “Parte Especial” do Código de 

Processo Civil de 2015, em seus artigos 948 a 950. Porém, como dito, contém procedimento 

de formação (e de superação) concentrada de precedentes, cuja decisão é proferida, 

justamente na forma do inciso V, como precedente qualificado, cujo tratamento normativo, 

enfim, autoriza o enquadramento em questão. 

Ainda que se trate de matéria puramente de direito — qual seja, a constitucionalidade 

de um ato essencialmente normativo —, trata-se, em situação semelhante ao controle 

concentrado, de ratio decidendi que se constitui de precedente (também vinculante) para as 

decisões futuras, como claramente disposto no parágrafo único do artigo 949 do CPC,378 

como também decorrente de todo o microssistema ora em análise.  

É a hipótese, pois, em que se dá cumprimento ao estabelecido no destacado artigo 97 

da Constituição de 1988, necessariamente quanto aos atos essencialmente normativos379 e 

diretos aos órgãos de segunda instância e demais Tribunais.380 Não se impede, porém, que os 

órgãos em questão reforcem a presunção de constitucionalidade da norma.381 

                                                                                                                                                         
reconhecida. John Marshall foi o redator da decisão, restando consignada a discussão em torno do conceito de 

Constituições rígidas e flexíveis, mas também demonstrando-se determinado fim político, a fim de se evidenciar 

a ilegalidade cometida por Jefferson. Esse relato é trazido em diversas obras, inclusive em: BARROSO, Luís 

Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 5. 
378 “A jurisprudência, a propósito, é pacífica dessa Corte, reafirmada, recentemente, em sede de repercussão 

geral, entendendo-se pela desnecessidade de submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário, na 

hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do STF ou em súmula deste 

Tribunal” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ARE n. 914.045 - MG. Relator: Ministro Edson Fachin. 

Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=308184784&ext=.pdf>. Acesso em: 02 

abr. 2019.). 
379  Recentemente, proferiu-se a decisão em questão, a respeito da natureza dos atos sujeitos a controle difuso: 

“O princípio da reserva de plenário previsto no art. 97 da Constituição (e a que se refere a Súmula Vinculante 

10) diz respeito à declaração de "inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público”. Os atos 

normativos têm como características essenciais a abstração, a generalidade e a impessoalidade dos comandos 

neles contidos. São, portanto, expedidos sem destinatários determinados e com finalidade normativa, alcançando 

todos os sujeitos que se encontrarem na mesma situação de fato abrangida por seus preceitos. O decreto 

legislativo que estabelece a suspensão do andamento de uma ação penal movida contra determinado deputado 

estadual não possui qualquer predicado de ato normativo. O que se tem é ato individual e concreto, com todas as 

características de ato administrativo de efeitos subjetivos limitados a um destinatário determinado. Atos dessa 

natureza não se submetem, em tese, à norma inserta no art. 97 da CF/1988, nem estão, portanto, subordinados à 

orientação da súmula vinculante. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AgR na Rcl. n. 18.165 - RR. Relator: 

Ministro Teori Zavascki. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=311766834&ext=.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2019.). 
380 “O art. 97 da Constituição, ao subordinar o reconhecimento da inconstitucionalidade de preceito normativo a 

decisão nesse sentido da “maioria absoluta de seus membros ou dos membros dos respectivos órgãos especiais”, 

está-se dirigindo aos tribunais indicados no art. 92 e aos respectivos órgãos especiais de que trata o art. 93, XI. A 

referência, portanto, não atinge os juizados de pequenas causas (art. 24, X) e os juizados especiais (art. 98, I), os 

quais, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob regime de plenário ou 

de órgão especial” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AgR no ARE n. 792.562 - SP. Relator: Ministro Teori 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=9816024
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=308184784&ext=.pdf
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=9816024
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=311766834&ext=.pdf
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=9816024
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Os acórdãos proferidos em sede de controle difuso são aqueles proferidos em regime 

próprio, na forma dos artigos 948 a 950 do CPC, com a ampliação do contraditório, e em 

decisão teórica, alusiva apenas à (in)constitucionalidade do dispositivo normativo sob análise. 

Há, nesse caso, um padrão procedimental, tal como tratado a seguir, comum ao microssistema 

de solução de questões repetitivas (embora não existam, necessariamente, múltiplos 

processos), de que fazem parte os incidentes abordados no tópico anterior, com o propósito de 

proporcionar a mais adequada representação possível, o que, certamente, o torna mais 

democrático e, por conseguinte, de maior aceitação na ciência correspondente (processual). 

Características como a participação do Ministério Público, a presença de amicus curiae e a 

existência de audiências públicas, cuja uniformidade, como dito, será abordada mais adiante.  

O cumprimento à cláusula de reserva de plenário é de tamanha rigidez382 que sequer 

depende de o acórdão haver afirmado, de forma explícita, estar declarando a 

inconstitucionalidade de determinado dispositivo. Caso se ignore o dispositivo ou se deixe de 

aplicá-lo quando seria pertinente, ou caso se afaste sua incidência na hipótese em exame, 

deverá haver incidência do artigo 97 da Constituição, consoante padrão decisório que se extrai 

da Súmula Vinculante nº 10, cujo teor é o seguinte: “Viola a cláusula de reserva de plenário 

(CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare 

expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua 

incidência, no todo ou em parte” — tema protegido, portanto, pelo cabimento de Reclamação 

diretamente ao Supremo Tribunal Federal.383  

                                                                                                                                                         
Zavascki. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=211893509&ext=.pdf>. 

Acesso em: 02 abr. 2019.). Da mesma forma: “A norma inscrita no art. 97 da Carta Federal, porque 

exclusivamente dirigida aos órgãos colegiados do Poder Judiciário, não se aplica aos magistrados singulares 

quando no exercício da jurisdição constitucional (RT 554/253) - (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC n. 

69.921 - MS. Relator: Ministro Celso de Mello. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1551977>. Acesso em: 02 abr. 2019.). 
381 “A cláusula constitucional de reserva de plenário, insculpida no art. 97 da CF e fundada na presunção de 

constitucionalidade das leis, não impede que os órgãos fracionários ou os membros julgadores dos tribunais, 

quando atuem monocraticamente, rejeitem a arguição de invalidade dos atos normativos, conforme consagrada 

lição da doutrina” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: 

Forense, 2009, v. V [arts. 476 a 565], p. 40.) – BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AgR no RE n. 636.359 - 

AP. Relator: Ministro Luiz Fux. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4041098>. Acesso em: 02 abr. 2019. 
382 “Não há necessidade de pedido das partes para que haja o deslocamento do incidente de inconstitucionalidade 

para o pleno do tribunal. Isso porque é dever de ofício do órgão fracionário esse envio, uma vez que não pode 

declarar expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, nem afastar sua 

incidência, no todo ou em parte” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AgR na Rcl n. 12.275 - BA. Relator: 

Ministro Ricardo Lewandowski. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=237492452&ext=.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2019). 
383 Veja-se a propósito: “É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei nº  

9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do CPC. Ao fixar 

essa tese de repercussão geral (Tema 739), o Plenário, por maioria, conheceu do agravo e deu provimento ao 

recurso extraordinário para declarar a nulidade do pronunciamento de órgão fracionário do TST, em que 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=211893509&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1551977
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4041098
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=237492452&ext=.pdf
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Avance-se para tratar das decisões proferidas no controle em questão, também pelo 

próprio Supremo Tribunal Federal, em cujo Regimento, evidentemente (em razão da própria 

cláusula de reserva de plenário), também se destina o Plenário ao seu julgamento, com a 

distinção, em relação ao previsto no Código de Processo Civil, de que, na Corte Suprema, 

também já se julga o próprio caso concreto, como será examinado mais à frente. Não 

obstante, existe uma questão relevante que produz algum confronto entre os artigos 97 e 102, 

III, alíneas “b” e “c”. Isso porque o artigo 102 trata do julgamento do recurso extraordinário, 

de competência das Turmas, e duas de suas quatro funções específicas (trazidas nas alíneas 

citadas) lidam exatamente com o referido controle de constitucionalidade: “b) declarar a 

inconstitucionalidade de tratado ou lei federal” e “c) julgar válida lei ou ato de governo local 

contestado em face desta Constituição”.  

Assim, deve-se tomar um dos seguintes caminhos: i) ou entender que, na hipótese dos 

recursos extraordinários alusivos a tais matérias, o caso sempre seria remetido a Plenário, o 

que poderia gerar uma sobrecarga em sua respectiva competência; ii) ou entender que, sendo 

da essência do próprio recurso extraordinário essa apreciação, é possível ocorrer pela própria 

Turma, consoante disposto no Regimento Interno da Corte. O Supremo tem entendido da 

segunda forma. Veja-se: “O STF exerce, por excelência, o controle difuso de 

constitucionalidade quando do julgamento do recurso extraordinário, tendo os seus colegiados 

fracionários competência regimental para fazê-lo sem ofensa ao art. 97 da CF”.384  

Há, por conseguinte, uma importante questão a ser solucionada: esse julgamento, 

realizado diretamente pela Turma, independentemente de cumprimento da cláusula de reserva 

de plenário, deve ser considerado precedente qualificado?385  

A resposta que se impõe é negativa, conforme se passa a expor. 

De início, lembre-se que, mediante julgamento diretamente realizado pelo órgão 

fracionário, não se dará cumprimento ao procedimento concentrado de formação e superação 

                                                                                                                                                         
consignada a ilegitimidade da terceirização de serviços de call center, com base no Enunciado 331 da Súmula do 

TST, por constituírem atividade-fim das empresas de telecomunicações. A decisão impugnada desrespeitou a 

cláusula de reserva do plenário. Ao entender ilícita a terceirização da atividade-fim, com suporte no referido 

verbete, a Justiça especializada simplesmente afastou, em parte, a vigência e a eficácia do inciso II do art. 94 da 

Lei 9.472/1997, sem assentar expressamente sua inconstitucionalidade. Para coibir essa espécie de decisão de 

órgão fracionário, foi editado o Enunciado 10 da Súmula Vinculante” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 

ARE n. 791.932 - DF. Relator: Ministro Alexandre de Moraes. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15339640826&ext=.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2019). 
384 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ED em RE n. 361.829 - RJ. Relator: Ministra Ellen Gracie. Disponível 

em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2062630>. Acesso em: 02 abr. 2019. 
385 Não se está dizendo, de modo algum, que não seria poderia proceder ao julgamento pelo próprio órgão 

fracionário em questão. Isso é possível, como ora demonstrado, por exemplo, pelo julgado citado. A questão ora 

colocada refere-se, especificamente, à qualificação como precedente incluso no microssistema de formação e 

superação dos precedentes. 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15339640826&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2062630
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de precedente (com a ampliação do contraditório participativo), o que, segundo o que se vem 

sustentando na pesquisa, já o afastaria da qualificação em questão. 

Outro ponto, porém, de igual relevância deve ser considerado: a própria qualidade do 

precedente, relacionada, a propósito, com sua estabilidade e segurança jurídica. É sempre útil 

estar atento aos benefícios que possam resultar de sua aplicação. Sua força gravitacional, 

exaltada por Dworkin386 e devidamente mencionada na pesquisa em outras oportunidades, não 

pode ser apreendida por nenhuma teoria que considere que a força plena do precedente reside 

em sua força de promulgação, na condição de peça de legislação. A força gravitacional de um 

precedente pode ser explicada justamente diante da equidade (ou seja, isonomia e, por 

conseguinte, segurança jurídica) em tratar os casos semelhantes do mesmo modo. Um 

precedente é o relato de uma decisão política anterior; o próprio fato de essa decisão, na 

qualidade de fragmento da história política, oferecer alguma razão para se decidirem outros 

casos de forma similar no futuro. 

Observe-se, a seguir, pelos próprios dispositivos do Regimento Interno, quanto há uma 

clara determinação direcionada aos ministros, de forma que, sempre que houver maior 

relevância da matéria, seja o “feito” levado a Plenário, por saber que, de um colegiado de 

Tribunal, ainda que sob presunção relativa (evidentemente), pode resultar um precedente de 

maior confiança. É o que narra, por exemplo, o parágrafo único do artigo 22 do Regimento:387 

para submetê-lo a julgamento do Plenário, “quando houver matérias em que divirjam as 

Turmas entre si ou algumas delas em relação ao Plenário” ou “quando em razão da relevância 

da questão jurídica ou da necessidade de prevenir divergência entre as Turmas, convier 

pronunciamento do Plenário”. Ainda de forma mais específica, tem-se o disposto no artigo 6º, 

II, “a”, segundo o qual também compete ao Plenário julgar as arguições de 

inconstitucionalidade suscitadas incidentemente, e ainda o disposto no artigo 11, I, que impõe 

à Turma que remeta o feito a julgamento do Plenário, independentemente de acórdão e de 

nova pauta, quando considerar relevante a arguição de inconstitucionalidade ainda não 

decidida pelo Plenário.388 O mesmo retira-se do artigo 176, §1º, o qual menciona que, feita a 

arguição em processo de competência da Turma, se considerada relevante, será ele submetido 

                                                 
386 DWORKIN, op. cit., 2010, p. 177. 
387 “Art. 22. O Relator submeterá o feito ao julgamento do Plenário, quando houver relevante arguição de 

inconstitucionalidade ainda não decidida. Parágrafo único. Poderá o Relator proceder na forma deste artigo: a) 

quando houver matérias em que divirjam as Turmas entre si ou alguma delas em relação ao Plenário. b) quando 

em razão da relevância da questão jurídica ou da necessidade de prevenir divergência entre as Turmas, convier 

pronunciamento do Plenário.”  
388 A propósito, segundo o artigo 143 do Regimento em questão, o Plenário, que se reúne, a princípio, com a 

presença mínima de seis ministros, tem, contudo, quórum para votação de matéria constitucional de oito 

ministros. 
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ao Plenário, independentemente de acórdão, depois de ouvido o Procurador-Geral. 

O que se quer demonstrar é que, quanto ao controle difuso, a distinção entre o 

julgamento pela Turma ou pelo Plenário, quando se trata de processo que cabia, 

originariamente, àquela, reside, precisamente, na relevância da matéria, ainda que, 

evidentemente, tanto a Turma como o Plenário tenham sua devida e incomparável 

importância. Não obstante, agindo conforme o Regimento determina, somente ficaria no 

órgão fracionário o que não se repute como suficientemente relevante à remessa ao Plenário, o 

que evidencia que apenas merece a condição de precedente qualificado aquilo que extrapolar 

os limites da relevância limitada destinada aos órgãos fracionários. 

Por conta de todo o exposto, inclusive desde a correta configuração dos sistemas de 

precedentes ora tratados, devem-se considerar precedentes qualificados os acórdãos 

proferidos especificamente pelos colegiados dos tribunais (inclusive no Supremo Tribunal 

Federal), limitados (os precedentes), todavia, à ratio decidendi constituída pela apreciação da 

constitucionalidade (ou não) do dispositivo normativo sob análise, no controle difuso. 

Avance-se, em conclusão a este item, para os acórdãos proferidos no chamado Regime 

de Repercussão Geral, expressão, a propósito, utilizada, como se detalha adiante, pelo artigo 

1.030, I, “a”, CPC. Trata-se, como se sabe, de requisito de admissibilidade pertencente, 

exclusivamente, ao recurso extraordinário, cuja importância é notável, inclusive como 

caracterização própria da força conferida à atividade jurisdicional brasileira, em modelo, sob 

certos aspectos, semelhante ao que ocorre nos Estados Unidos da América.389 Sua 

                                                 
389 É importante fazer referência aos Estados Unidos e à sua influência nesse recurso, por aqui denominado de 

extraordinário. Como se sabe, ao contrário do que ocorrera na Europa, nos EUA não havia receio ou preconceito 

em relação aos juízes. Ao inverso, pareceu ao governo federal bastante útil fomentar o controle jurisdicional, 

especialmente contra eventuais decisões de uma maioria conjuntural, oriunda do federalismo que lhe é 

característico, com forte autonomia (e razoável independência) em seus Estados-membros. Portanto, esse 

governo centralizado procurava, cautelosamente, proteger-se de desobediências indesejadas, sem grandes 

preocupações com os magistrados, por se tratar de situação bastante distinta daquela presente, por exemplo, na 

França, em cuja estrutura (até a Revolução), fundiam-se, incômoda e materialmente, monarquia, religião e 

magistratura (conforme: TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América. Trad. de Neil Ribeiro da Silva. 

2 ed. São Paulo: Editora da Universidade de Brasília,1979, p. 111). Assim, foi estabelecido o Judiciary Act, de 

1789, instituindo determinados níveis de cortes inferiores, com cortes distritais e cortes de circuitos. Veja-se, 

oportunamente, o que diz Alexander Hamilton, relatando que as leis são letras mortas sem as cortes para 

interpretar e alcançar seus verdadeiros significados. (HAMILTON, Alexander. The same subject continued 

(other defects of the present Confederation. In:___ et al. The Federalist Papers. S.l.: Kindle Edition. ASIN: 

B004TPP976, 2011, p. 67-68), No Brasil, o Supremo Tribunal Federal inspirou-se, de certa forma, nessa 

estrutura norte-americana, valendo-se, por exemplo, do writ of error, previsto no aludido Judiciary Act, como 

base para seu recurso extraordinário (a Constituição republicana de 1891, após a Emenda Constitucional de 

setembro de 1926, passou a fixar, no artigo 59, §1º, d, o cabimento do recurso extraordinário), previsto, 

atualmente, no artigo 102, III, da Carta de 1988. Quanto ao reconhecimento de inconstitucionalidade, portanto, 

não obstante as evidentes distinções entre os sistemas brasileiro e norte-americano, existem diversos pontos em 

comum, tendo em vista que, em ambos os países, o Judiciário está amplamente autorizado a fazê-lo, em uma 

atividade, naquela ordem, denominado judicial review. O princípio da supremacia da Constituição na Carta dos 

EUA encontra-se no artigo VI e, como se sabe, também seu controle difuso. 
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apresentação como mero requisito de admissibilidade, contudo, subestima o instituto, assim 

como sua própria eficácia vinculante, como se passa a demonstrar. 

A Lei nº 11.418/06 foi aquela que, em primeiro lugar, regulamentou a repercussão 

geral, a partir do disposto no parágrafo 3º do artigo 102 da CRFB/88, já tendo trazido a 

questão (naquele momento, uma grande novidade) relativa ao processamento de recursos 

extraordinários múltiplos ou repetitivos, fundados, portanto, em controvérsia idêntica. Foi 

instaurado, portanto, um incidente de análise de repercussão geral, ou seja, uma das espécies 

do que, nesta tese, tem-se denominado como procedimento concentrado de formação e 

superação de precedentes. Dessa forma, o artigo 543-B do CPC/73 era exclusivo para o 

processamento do recurso extraordinário repetitivo (e correspondente repercussão geral), 

enquanto o artigo 543-C, trazido pela Lei nº 11.672/08 (introduzido, portanto, 

posteriormente), para os demais repetitivos, ou seja, os especiais repetitivos. Logo, parecia 

haver dois sistemas distintos em relação aos múltiplos recursos de idêntica questão de direito, 

os quais foram, de certo modo, unificados no Código de 2015, em seus artigos 1.036 a 1.041, 

em paralelo às definições existentes no atual artigo 1.035. 

É preciso entender, com exatidão, essa organização e as distinções entre ambos os 

Códigos (o de 1973 e o atual, de 2015), inclusive para efeito da vinculação objeto da pesquisa.  

Aparentemente, o Código divide os efeitos vinculantes da repercussão geral quanto 

aos efeitos da decisão de inexistência da repercussão e os efeitos da decisão de existência, 

bem como, de certa forma, também parece dividi-los quanto a recursos extraordinários não 

repetitivos e repetitivos.  

A divisão quanto às partes das quais se extrai a eficácia vinculante pode ser obtida, 

especialmente, a partir do que o artigo 1.030, I, “a”, dispõe. Nele, sem dúvida, há duas partes 

distintas. Deve-se negar seguimento a recurso extraordinário: 1ª parte) em relação ao qual o 

“Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral”; 2ª 

parte) contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal 

Federal exarado no regime de repercussão geral. Ora, o artigo em questão não está tratando 

de uma única questão jurídica nem mesmo apenas de uma espécie de precedente. Se assim 

fosse, apenas trataria da existência da repercussão geral. Portanto, são duas situações jurídico-

processuais distintas a serem consideradas.  

Observa-se, assim, que, já no artigo relativamente conceitual (ou seja, um dispositivo 

principal e essencial à matéria) a respeito da repercussão geral (artigo 1.035 do CPC, 

correspondente ao artigo 543-A do CPC/73), atribui-se efeito vinculativo da decisão de 

inexistência de repercussão geral, ao estabelecer, no parágrafo 4º, que, “negada a repercussão 
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geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos 

extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica”. Não se está 

tratando aqui, necessariamente, de recursos repetitivos, até porque, para estes, mesmo no CPC 

de 1973, já havia o artigo 543-B, com redação praticamente idêntica. Atualmente, apenas o 

parágrafo 8º do artigo 1.035 aborda esse efeito do reconhecimento da inexistência da 

repercussão geral, parecendo referir-se, portanto, aos repetitivos e não repetitivos. Eis, então, 

um inequívoco efeito vinculante quanto à repercussão geral, em relação ao qual não há 

maiores dúvidas: a decisão que não a reconhece vincula as decisões futuras, salvo na hipótese 

da prática do overruling, de que se tratará no capítulo seguinte. 

A questão mais problemática refere-se à vinculação da própria matéria de fundo, 

referente ao recurso extraordinário e, por conseguinte, de índole constitucional, na forma do 

artigo 102, III, da Carta de 1988, em relação à qual parece haver determinada omissão, já que 

em nada se alude, ao longo de todo o artigo 1.035, aos efeitos da decisão que reconheça a 

repercussão e a respectiva tese (de fundo), no que diz respeito aos processos pendentes e 

futuros. 

Atualmente, a parte exclusiva a recurso extraordinário e repercussão geral encontra-se 

no referido artigo 1.035, havendo, por outro lado, uma parte comum a especiais e 

extraordinários repetitivos, do artigo seguinte em diante (1.036 do CPC/15). Dessa forma, os 

parágrafos 3º e 4º do então artigo 543-B, que tratavam dos efeitos da análise, pelo STF, da 

repercussão geral, não foram simplesmente excluídos. Esses dispositivos foram 

reorganizados, e suas normas correspondentes, atualmente, devem ser retiradas, em especial, 

dos artigos 1.040 e 1.041 do CPC. O Código de Processo de 2015, sabedor que o efeito 

vinculante é extremamente útil, justamente na situação de multiplicação, reorganizou as 

disposições em questão para impor a eficácia vinculante na parte destinada aos instrumentos 

de caráter repetitivo, os quais também devem ser aplicáveis.  

O que se quer demonstrar, portanto, é que a eficácia vinculante advinda dos artigos 

1.040 e 1.041 do CPC pode ser aplicável também à própria questão de fundo,390 ou seja, à 

definição da questão jurídica, pelo “acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral 

reconhecida”, expressão que se retira, a propósito, do inciso II do parágrafo 5º do artigo 988 

do CPC vigente.  

E não é apenas desse dispositivo que se pode retirar tal força vinculante. Também o 

artigo 1.030, I, “a”, 2ª parte pode ser utilizado, como já assinalado, para se chegar à mesma 

                                                 
390 MATTA, op. cit., p. 269. 
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conclusão. Caberá à presidência ou à vice-presidência do Tribunal de origem negar 

seguimento a recurso extraordinário contra acórdão em conformidade com entendimento do 

Supremo Tribunal Federal, “exarado no regime de repercussão geral”.  

A propósito, o atual Código de Processo Civil avançou, estabelecendo a suspensão 

obrigatória de todos os processos no território nacional que abordem matéria com repercussão 

geral reconhecida, na forma do parágrafo 5º do artigo 1.035 do CPC. Não se quer crer, 

portanto, que tenha havido tamanho cuidado, com tanta diversidade de disposições normativas 

sobre o tema, para se permitir, ao final, que os “juízes e tribunais” não seguissem o 

entendimento firmado. A melhor compreensão, enfim, a respeito da matéria em questão é pela 

vinculação do precedente qualificado ora sob análise, tanto na hipótese em que se reconheça a 

inexistência de repercussão geral (com a consequente inadmissibilidade dos correspondentes 

recursos extraordinários sobrestados) como no que diz respeito à própria questão jurídica 

definida/fixada, quando se reconhece a existência da repercussão geral. 

De qualquer forma, é importante frisar que não faz parte desta pesquisa maior 

aprofundamento a respeito das vinculações decorrentes de precedentes de essência 

constitucional, como essa repercussão geral, a súmula vinculante e o controle de 

constitucionalidade. Não obstante — importante ressaltar —, esses são precedentes 

qualificados e fazem parte do sistema ora suscitado; assim, seja quanto ao controle difuso, 

seja quanto ao regime de repercussão geral, podem ser inseridos no microssistema objeto do 

tópico 3.4, ainda que sob certas reservas (como, por exemplo, a existência de quórum 

qualificado, cada qual ao seu modo). 

É preciso destacar, por fim, suas correspondentes forças vinculantes, sobretudo 

porque, como se vem afirmando nesta pesquisa, deve-se construir, a respeito das matérias 

diversas a serem enfrentadas no dia a dia do Poder Judiciário (principalmente, nos hard 

cases), uma linha jurisprudencial coesa, para o que muito contribuirão os precedentes ora 

tratados, em cuja eficácia vinculante, a propósito, aprofunda-se a seguir. 

 

 

3.4 Precedentes qualificados pelo CPC/15 e sua eficácia vinculante: proposta 

 

3.4.1 Requisitos gerais à eficácia vinculante: proposta 

 

Observou-se, nos itens anteriores, a apresentação de propostas a uma necessária 

integração normativa, a partir dos artigos 926 a 928, ambos do CPC, e de determinada 
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projeção necessária sobre os demais, que compõem, em um sentido mais amplo (incluindo, 

especificamente, a própria Constituição de 1988), um sistema de precedentes. Igualmente, 

existe um microssistema (mais restrito e de regulamentação da própria identificação) de 

formação e superação desses precedentes, em razão dos quais deve haver um entrelaçamento 

organizado e pleno dos dispositivos legais, em especial os artigos 311, 332, 489, 496, 955, 

966, 1.030 e 1.042, todos do Estatuto Processual de 2015. 

O que se quer fazer compreender é que, principalmente mediante a consolidação 

trazida pelo Código de 2015,391 o Estado, por meio de seus poderes legitimamente 

constituídos, pretendeu estabelecer inequívoca força dos precedentes, como importante 

elemento de integração da ordem jurídica, ao lado das demais fontes de direito. Tudo isso em 

prol de maiores harmonia e segurança nesse mesmo sistema normativo, com efeito direto em 

uma jurisprudência da qual se esperam estabilidade, coerência e integridade, características 

expressamente mencionadas, em primeiro lugar, nos artigos supramencionados (art. 926 do 

CPC). Pretendeu-se, pois, nessa ordem jurídica processual hoje posta, abrir caminho, 

inclusive no Brasil — país pertencente à família do civil law —, ao necessário aprimoramento 

jurisdicional, de cuja atividade se possa esperar especial proteção à confiança e à isonomia, 

para o que, portanto, revelam-se essenciais a estabilidade e a segurança, fatores que, 

eventualmente, são alcançados na common law, em especial por meio do conhecido stare 

decisis.  

Nesta tese, defende-se que é preciso fazer as conjugações e interpretações normativas 

necessárias, com o propósito de se alcançar, o máximo possível, a força oriunda do stare 

decisis, de modo que os “juízes” e os “tribunais” (como visto no artigo 927 do CPC) 

imponham a si mesmos o necessário autocontrole ou sintam-se forçados a julgar consoante os 

padrões decisórios regularmente construídos, o que, no Brasil, é possível alcançar justamente 

por conta dos sistemas antes relatados. 

A interpretação aqui efetuada é aquela segundo a qual a ordem jurídico-processual 

brasileira, nas últimas duas décadas (desde o controle concentrado de constitucionalidade, em 

especial), buscou, ao seu modo, ou seja, consoante as tradições de um país pertencente ao 

sistema civil law, promover a normatização necessária. Essa normatização teve por norte 

estabelecer um conjunto de dispositivos legais e constitucionais isoladamente vinculantes, 

mas que, atualmente, desembocam, de certa forma, no referido artigo 927, de modo a se 

consolidar, como mais adiante desenvolvido, o sistema de precedentes ora apresentado — 

                                                 
391 Contudo, não exclusivamente por ele, tendo em vista todo o movimento reformista em prol da uniformização 

jurisprudencial. 
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tudo, com o claro propósito de se alcançarem os benefícios da estabilidade e da proteção à 

confiança, que correspondem à razão essencial do respeito aos precedentes, já tão enraizado 

no sistema jurídico anglo-saxão. 

Dessa forma, a tarefa essencial consiste em integrar, organizada e sistematizadamente, 

todos os dispositivos a eles (arts. 926 e 927, CPC, este aqui chamado artigo-referência) 

associados de alguma forma, como já se fez no que se refere à identificação e à formação dos 

precedentes. Quanto ao artigo 926 do CPC, aparentemente mais subjetivo, é apenas um início, 

neste pensamento. Se, objetivamente, não o empregarem de forma apropriada e como 

instrumento à adequada interpretação dos demais dispositivos, não será possível chegar a 

estabilidade alguma, nem a uma coesão jurisprudencial, razão de todo o esforço interpretativo 

ora apresentado nesta pesquisa.392 

Assim, como já abordado em outras partes desta pesquisa, tentou-se valer, em relação 

ao artigo 926, das teorias dworkinianas, em prol da melhor compreensão quanto à necessidade 

de se atingir um sistema coerente e uma visão do Direito com integridade. Porém, é 

importante repetir que a preocupação maior dessa referência teórica nem era, exatamente, 

com a vinculação dos precedentes, tampouco com a construção de um sistema normativo com 

tal propósito, até mesmo porque sua realidade não é a de civil law. Quer-se, porém, como 

parte desta pesquisa, valer-se de suas orientações e aproveitar-se do fato de que, de certa 

forma, foram introduzidas no referido artigo 926 do Código brasileiro de 2015, a fim de servir 

de sustentação à existência de precedentes qualificados e à construção de meios adequados 

para sua superação, quando necessária, como caminho aos mesmos propósitos dworkinianos, 

ou seja, estabilidade, coerência e integridade jurisprudencial. 

Dessa forma, a eficácia vinculativa desses precedentes revela-se essencial. Já se viu, 

oportunamente, não haver inconstitucionalidade na interpretação relacionada a uma nova 

função jurisdicional, a qual se veio delineando nas últimas décadas, conforme processo de 

uniformização também já relatado nesta pesquisa. Embora sempre com muito cuidado, é 

possível falar em uma atividade criativa por parte do Poder Judiciário, com vistas a 

estabelecer o precedente como fonte de direito, tal como já se expôs, sem confundir essa 

atividade, é claro, com aquela tipicamente legislativa, exercida por quem, de forma efetiva, 

tem a respectiva competência.  

                                                 
392 Por isso, vem-se aqui afirmando que a vinculação não está exatamente relacionada ao termo “observarão” do 

artigo 927, mas, sim, à consideração de que o corpo jurisprudencial deve caminhar de modo uniforme; e não 

somente pelo caput do artigo em questão, mas também por todo o sistema do qual esse dispositivo faz parte. 
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A atividade jurisdicional, mesmo nos hard cases, e por meio dos julgamentos de 

incidentes como o de Resolução de Demandas Repetitivas e Assunção de Competência, 

complementa a ordem jurídica que serve como base à sociedade, em seus atos, fatos e 

negócios jurídicos, obviamente mediante determinados limites. Por isso, é possível falar em 

atividade de unificação de sentidos do texto jurídico393 e em eventual reconstrução da norma 

formalmente positivada, “a partir dos elementos textuais do Direito e com a colaboração dos 

elementos não textuais”,394 aplicando-se, pois, essa norma jurídica reconstruída. É notável, 

portanto, a existência de certa limitação a um conjunto complexo de fontes preexistentes, 

incompatível com a conveniência e a oportunidade, bem menos rígida, presente no mérito 

legislativo. Enfim, a interpretação jurisdicional é, sim, limitada, ou seja, por força de um 

número restrito de sentidos, a ser apurado ou identificado pelos tribunais.395 Ainda assim, não 

se tem dúvida de que essa reconstrução da norma constitui-se de uma nova fonte inserida no 

ordenamento jurídico, servindo de pauta de conduta para a sociedade e se mostrando aplicável 

aos demais cases — aqueles dotados de similaridade jurídica — ou seja, está-se referindo  

exatamente ao precedente que se faz objeto desta pesquisa.  

Consoante o exposto, os precedentes devem ser considerados, parte dos quais com 

eficácia vinculante, tendo-se pretendido estabelecer no Brasil, com as adaptações de um país 

pertencente ao sistema civil law, estabilidade e fidelidade aos padrões decisórios construídos 

como fonte de direito, típicos do stare decisis. Para tanto e considerando-se todo o exposto, é 

possível traçar requisitos essenciais específicos à vinculação, de forma geral, ou seja, alusivos 

a todos os precedentes qualificados, conforme se passa a desenvolver. 

O primeiro requisito é a necessidade de que, no precedente vinculante, se identifiquem 

as rationes decidendi que servirão de referência aos demais casos. Nesse sentido, essas 

rationes devem estar dotadas da abstração e da amplitude necessárias às devidas definição e 

compreensão da questão jurídica, consoante os critérios já apontados. 

Portanto, como já se observa desde o primeiro requisito, não basta estar diante de um 

precedente aparentemente qualificado, como, por exemplo, quando se está diante de uma 

súmula, mesmo editada pelo Supremo Tribunal Federal, constitucionalmente vinculante ou 

não. Essa condição não vinculará necessariamente, pois a eficácia depende da presença dos 

                                                 
393 MARQUES, Elmer da Silva. O poder de influenciar a formação da decisão judicial como requisito 

legitimador do precedente judicial obrigatório. Revista de Processo, n. 275, jan./2018, p. 397-423. p. 411. 
394 Ibid. 
395 BECCHI, Paolo. Enunciati, signicati, norme. Argomenti per uma criticadell´ideologianeoscettica. In: 

COMANDUCCI, Paolo; GUASTINI, Ricardo (orgs.) Analisi e diritto 1999: ricerche di giurisprudenza analítica. 

Torino: G. Giappichelli, 1999, p. 6. Chega-se a afirmar que a interpretação estaria presa aos possíveis sentidos 

compartilhados pela comunidade linguística em que atua: WITTGENSTEIN, Ludwig. Philosophical 

investigations. 2 ed. Oxford: Blackwell, 1958, p. 88. 
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requisitos ora apresentados, como, no caso das súmulas, a adequada exteriorização do padrão 

decisório obtido das decisões que a antecederam, assunto abordado em detalhes mais adiante.   

Explique-se, em seguida, já como o segundo requisito, que a construção do precedente 

deve ser formalmente legítima, ou seja, é preciso que o precedente atenda aos requisitos 

processualmente estabelecidos pela ordem jurídica aplicável, sem os quais não se pode 

admitir a correspondente vinculação.396 Por exemplo, somente é possível considerar um 

precedente caso advenha de órgão competente a proferi-lo. 

Imagine-se uma situação na prática: considere que o colegiado do Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro julgou um caso potencialmente apto a se tornar um precedente, na forma do 

artigo 927, V, CPC. Houve, porém, em relação ao case, um grave equívoco de incompetência 

absoluta do aludido Tribunal. Não se pode considerar, dessa forma, essa ratio como um 

precedente, tampouco como vinculante. Importante, a propósito, não confundir os efeitos da 

decisão inter partes com a definição do julgado como precedente e a respectiva eficácia 

vinculante. Enquanto não houver a necessária correção processual do equívoco, do vício, a 

decisão poderá produzir efeito para as partes especificamente envolvidas, pois isso não está 

relacionado ao estudo de precedentes, mas, sim, à eficácia da sentença ou do acórdão 

proferido e, conforme o caso, da correspondente coisa julgada. Não apenas essa situação, mas 

também se deve ater à competência do próprio órgão, na condição de prolator da ratio 

decidendi a se constituir como precedente vinculante. Por exemplo, não se pode admitir um 

julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas por um órgão distinto 

daquele previsto no Regimento Interno do respectivo Tribunal (art. 978 do CPC). 

 Devem-se preencher, portanto, os requisitos formais à constituição dos precedentes, 

consoante a hipótese em foco e segundo as previsões legais correspondentes. No caso das 

súmulas vinculantes, por exemplo, o artigo 1º, §2o, da Lei nº 11.417/06 estabelece que o 

“Procurador-Geral da República, nas propostas que não houver formulado, manifestar-se-á 

previamente à edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante”. Esse, 

portanto, é um requisito formal que não pode deixar de ser cumprido e, eventualmente, se 

                                                 
396 Ana Beatriz Rebello, por exemplo, traz relevante relato quanto à Súmula Vinculante nº 11: “Como exemplo 

da primeira situação, é de se notar que a Súmula Vinculante 11, além de não haver sido editada depois de 

reiteradas decisões que gerassem controvérsia atual, em sua redação final, não representa os precedentes em cuja 

discussão foi pautada. Denota-se que, em nenhum dos casos ali apontados (RHC 56465; HC 71195; HC 89429 e 

HC 91952), falou-se  em ‘sob pena de responsabilidade disciplinar, civil ou penal do agente ou da autoridade’. 

Ora, nesse caso, resta patente a ausência de razões determinantes capazes de ensejar a força vinculante da 

súmula em questão” (PRESGRAVE, Ana Beatriz Ferreira Rebello. A natureza jurídica da súmula. In: NUNES, 

Dierle et al. A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no Código de Processo Civil/2015: estudos em 

homenagem à professora Tereza Arruda Alvim. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 172. 
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houver algum equívoco quanto a esse ou outro requisito, defende-se, nesta pesquisa, que a 

vinculação do precedente estará automaticamente comprometida. Em outras palavras, não 

obstante o artigo 927 do CPC impor sua “observação”, esta fica condicionada à legalidade e à 

constitucionalidade do padrão decisório em questão. Se até mesmo um juiz, isoladamente, na 

primeira instância, pode deixar de cumprir determinado ato normativo, pode também deixar 

de cumprir o precedente, desde que, quanto à questão ora tratada, aponte, objetiva e 

fundamentadamente, o eventual vício formal existente. Outros tantos requisitos formais 

existem quanto aos precedentes, conforme a formação do padrão decisório em questão, como 

as previsões infraconstitucionais nos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (arts. 

976 a 987 CPC), Assunção de Competência (artigo 947, CPC), controle difuso de 

constitucionalidade (art. 97, CRFB/88 e arts. 948 a 950 do CPC) e recursos repetitivos (arts. 

1.036 a 1.041 do CPC).  

Dessa forma, cada qual tem sua previsão normativa correspondente, e seus requisitos 

devem, pois, ser observados. Há, contudo, uma última questão a respeito desse ponto. 

Também quanto aos requisitos em questão, pode haver a competente apreciação jurisdicional, 

sendo possível que, quanto a determinada situação, a respeito do próprio requisito na 

formação dos precedentes, haja um hard case — assim, também sobre ele, pode haver a 

necessária complementação e orientação jurisdicional, formando-se também, especificamente, 

determinado precedente. Quanto ao regime de repercussão geral, por exemplo, pode haver 

determinadas questões procedimentais inicialmente de relevância duvidosa, pois o Regimento 

Interno do STF não foi revisto após o Código de Processo Civil de 2015 e porque a própria 

matéria, de notória relevância, tem gerado alguma divergência, desde a sua regulamentação, 

em dezembro de 2006, pela Lei nº 11.417/06. Umas delas diz respeito ao previsto no 

parágrafo 1º do artigo 324 do aludido Regimento, que, ao tratar das manifestações dos 

ministros do Tribunal (que devem ocorrer no prazo de vinte dias) a respeito da existência ou 

não da repercussão geral, aponta para o fato de que, “decorrido o prazo sem manifestações 

suficientes para a recusa do recurso, reputar-se-á existente a repercussão geral”. É difícil 

conceber qual matéria de tamanha relevância possa ser considerada por presunção. Esse tema, 

pois, poderia, perfeitamente, gerar algum debate jurisdicional, firmando-se o consequente 

precedente pelo próprio Supremo Tribunal Federal. 

Passe-se ao terceiro requisito — o qual, conforme o caso, mostra-se mais ou menos 

objetivo, dependendo do precedente em exame. Trata-se, consoante o que se defende nesta 

pesquisa, da necessidade de a coletividade considerar estável (e, por conseguinte, seguro) o 

precedente invocado, o que será alcançado mediante os fatores a seguir apresentados. Então, 
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reflete-se sobre qual seria o momento certo para se dizer que um precedente é confiável e já 

se encontra estável. 

Essa resposta passa, em primeiro lugar, por aspectos já vistos quanto ao precedente 

qualificado, ou seja, somente as rationes decidendi vinculantes obtidas por meio do 

procedimento padrão, de formação (ou superação) concentrada dos precedentes, incluem-se 

nesse rol. Será considerado qualificado o precedente que componha o sistema de rationes 

decidendi vinculantes, sistema que tem à frente o artigo 927 do CPC, formado por um padrão 

procedimental legítimo, além de, necessariamente, reunir os requisitos necessários à confiança 

e à estabilidade que dele se esperam, dos quais, neste momento, passa-se a tratar com maior 

detalhamento.  

Certamente, um fator que já fortalece a qualificação do precedente é a previsão 

normativa adequada no que diz respeito ao alcance vinculativo do precedente, a partir de 

disposições claras nesse sentido, contando-se, preferencialmente, com um adequado conjunto 

que deixe evidenciada essa eficácia, como ocorre nas decisões proferidas em controle 

concentrado de constitucionalidade, no padrão decisório legitimamente caracterizado em 

determinada súmula vinculante ou mesmo quando da existência (ou não) da repercussão geral 

em recurso extraordinário. A previsão normativa regular e adequada torna o precedente 

qualificado, consistindo em um fator que o reveste da confiança e da estabilidade necessárias, 

de modo que a coletividade eventualmente interessada na matéria e os próprios membros do 

Judiciário orientem, respectivamente, suas atitudes e decisões por esse precedente.  

Exatamente por isso e consoante o que se viu por ocasião do estudo do precedente 

qualificado, percebe-se que, em situações de controle concentrado de constitucionalidade, 

súmula vinculante, incidente de resolução de demandas repetitivas e recursos repetitivos, a 

força vinculante é conferida não apenas pela sustentação ofertada pelo artigo 927, mas 

também e essencialmente por todo o aparato normativo que com ele dialoga, detalhando como 

ocorrem o procedimento, a formação e a própria vinculação do precedente. Esse quadro, 

portanto, confere a confiança e a estabilidade necessárias à coletividade de jurisdicionados (e 

ao próprio Poder Judiciário) para nortear seus atos. Justamente o inverso é o que ocorre com 

os incisos IV e V do artigo 927 do CPC, em relação aos quais o aparato em questão não se 

mostra tão evidenciado. Quanto a esses, portanto, deve-se apurar o que lhes conferirá 

confiança e estabilidade.  

Não obstante o aprofundamento que se faz mais adiante, diga-se, já aqui, que, no caso 

das súmulas, sua legitimidade democrática (e atendimento às garantias constitucionais 

oportunamente desenvolvidas) advém, em primeiro lugar, da necessária identificação do 
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padrão decisório a vincular, o que dependerá da regular construção das correspondentes 

rationes decidendi de eficácia vinculante. Além disso, também é bastante útil, a um país 

pertencente à família civil law, sua exteriorização por meio do procedimento de edição da 

súmula, desde que se proceda de forma cuidadosa, de maneira que a sintetização reflita, 

adequadamente, os precedentes que lhe deram causa. Esse conjunto, portanto, pertencente ao 

microssistema voltado ao próprio aprimoramento de questões jurídicas que mereçam maior 

reflexão (independentemente de múltiplos processos), regulamente construído, poderá ser 

considerado confiável e estável.   

Quanto ao inciso V do artigo 927 do CPC, mais alguns aspectos devem ser 

considerados. A vinculação decorrente de determinado conteúdo de decisão proferida pelos 

colegiados dos Tribunais advém de duas formas: a) no caso de haver um procedimento de 

formação concentrada de precedentes já formalmente instituído pelo ordenamento jurídico, 

como ocorre, por exemplo, com o controle difuso de constitucionalidade e com a definição de 

eventual existência de repercussão geral (esta necessariamente realizada pelo Supremo 

Tribunal Federal); b) não havendo, deve-se optar, segundo o que melhor atenda ao caso 

concreto, pelo procedimento padrão de formação concentrada previsto mais adequado, como 

a edição de súmulas ou a instauração de um dos incidentes previstos, respectivamente, no 

artigo 947 do CPC (incidente de assunção de competência) ou nos artigos 976 a 987 do CPC 

(incidente de resolução de demandas repetitivas). Não ocorrendo nenhuma dessas situações, a 

chance de o padrão decisório tornar-se vinculante seria pela via da estabilização ao longo do 

tempo, por meio de uma jurisprudência consolidada, denominada como pacificada pelo 

parágrafo 4º do artigo 927 do CPC. 

Não se tem dúvida, igualmente, de que, caso o legislador definisse, com a necessária 

clareza, a eficácia vinculante decorrente diretamente de uma decisão, independentemente de 

formação concentrada, a confiança decorreria dessa previsão normativa, em face da realidade 

brasileira de civil law. Perceba-se, porém, que, mesmo em todo o movimento de 

uniformização jurisprudencial realizado, inclusive por meio da Lei nº 10.259/01 (art. 14), 

cria-se um procedimento mínimo de formação concentrada de precedentes, o que demonstra a 

existência inequívoca dos sistemas de precedentes, com as repercussões ora sustentadas.    

Ainda quanto ao terceiro requisito, ou seja, no plano do que seria estável e, por 

conseguinte, apresentaria forte presunção de segurança jurídica, é preciso dizer que o 

precedente qualificado deve estar consolidado, o que ocorreria em uma das situações trazidas 

a seguir. 
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Uma hipótese é que já tenha ocorrido seu trânsito em julgado, nas situações em que o 

precedente decorra de rationes decidendi de acórdãos proferidos, diretamente, de 

determinados mecanismos processuais sob julgamento, como no controle de 

constitucionalidade concentrado. Talvez essa seja a situação mais estabilizada quanto à 

consolidação em foco. O precedente já está em condição plena de produzir todos os efeitos 

dele esperados, ausente qualquer possibilidade de ataque por algum recurso. Mas não é apenas 

na hipótese de haver trânsito que o precedente pode ser considerado consolidado. Há 

situações em que a imutabilidade da decisão da qual é possível obter o precedente não se fez 

presente, porém, por suas características, relevância e dimensão, é possível lhe atribuir 

confiança e mínima estabilidade, elementos suficientes à eficácia vinculativa. É preciso, de 

fato, ver caso a caso e, preferencialmente, isso cabe ao Judiciário, por meio do órgão de que 

emane o precedente ou, na omissão deste, caberia até mesmo ao órgão que iria aplicá-lo 

apreciar a questão, em seguida especificando, fundamentadamente, a aplicabilidade ou não do 

precedente aos casos futuros.  

Veja-se, por exemplo, a hipótese de acórdão do colegiado do tribunal em que se exerça 

um controle difuso de constitucionalidade, em segunda instância. Essa decisão é amplamente 

passível de reforma, porém, tendo em vista sua relevância e a dimensão geográfica, que, nesse 

caso, seria regionalizada (pois limitada apenas ao Tribunal local, do qual emanou o 

precedente), não se vislumbram razões para não servir de precedente (limitado ao Tribunal 

local), mesmo antes de esgotados os recursos cabíveis, a serem interpostos, posteriormente, 

contra as decisões proferidas, no prosseguimento de seu julgamento até as instâncias 

superiores. Nesse caso, diga-se adicionalmente, tem-se o parágrafo único do artigo 949 do 

CPC, segundo o qual não se submeterá, novamente, aos colegiados dos tribunais a matéria na 

hipótese de que já se tenham pronunciado sobre a questão, o que demonstra o ímpeto de que o 

controle já exercido seja considerado desde logo.397 

Veja-se, agora, outra situação, cuja conclusão parece ter de se distanciar do que se 

acabou de dizer, no que diz respeito ao controle difuso. Considere o julgamento de um 

incidente de resolução de demandas repetitivas em um tribunal de segunda instância: segundo 

o parágrafo 1º do artigo 987 do CPC, o recurso extraordinário ou especial terá “efeito 

suspensivo”. Assim, ao menos por uma interpretação literal do dispositivo em questão, não é 

                                                 
397 Não se pode concordar, por exemplo, com Romano Neto, para quem “se determinado entendimento judicial é 

passível de revisão por um órgão jurisdicional superior”, não se pode inseri-lo na “sistematização dos atos 

jurisdicionais como base da confiança”. Pois ainda “não é possível dizer que esteja consolidado, na medida em 

que não houve manifestação do tribunal ao qual a Constituição atribuiu o poder de dizer a última palavra a 

respeito da questão jurídica controvertida” (ROMANO NETO, op. cit., p. 359). Está certo que o foco da pesquisa 

e da própria manifestação acima foi o da proteção da confiança, e não exatamente a vinculação.  
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possível considerar tal precedente vinculante. Consiste, certamente, em um precedente, mas 

não com eficácia vinculante. 

Trate-se, por último, quanto a esse ponto, de uma questão relevante, inclusive de 

maior abrangência do que as envolvidas nos dois exemplos citados. É a situação do cabimento 

dos embargos de declaração, que, especialmente no STF, torna-se ainda mais complexa, na 

medida em que seu julgamento pode demorar muito. Afirmar que, em todo e qualquer caso, a 

produção dos efeitos terá de ocorrer imediatamente ou simplesmente sustentar o exato oposto 

— ou seja, que sempre se deve aguardar o julgamento dos embargos de declaração —, ambas 

as soluções parecem inadequadas. Veja-se, por exemplo, que, no caso do julgamento dos 

recursos excepcionais contra a decisão proferida no incidente de resolução de demandas 

repetitivas, o parágrafo 2º do artigo 987 do CPC estabelece que, “apreciado o mérito do 

recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de 

Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos”. É preciso saber como agir. 

Como já registrado, a única solução que se vislumbra é a análise caso a caso, cabendo, 

preferencialmente, ao próprio órgão de que emane o precedente especificar os respectivos 

efeitos — e, aqui, não se está tratando, evidentemente, de modulação dos efeitos, mas da 

hipótese em que, a princípio, o efeito da decisão ocorreria de imediato. É preciso considerar, 

entende-se, o disposto no artigo 1.026 do CPC, caput e parágrafo primeiro, ou seja, a 

demonstração “da probabilidade de provimento do recurso” ou, sendo “relevante a 

fundamentação”, analisar a presença dos fatores essenciais para que o órgão competente para 

o julgamento dos embargos de declaração declare a suspensão da decisão recorrida, o que 

geraria não apenas efeitos inter partes (a fim de evitar eventual execução da decisão, por 

exemplo), mas também efeitos em relação à eficácia vinculante do precedente que emanaria 

do julgado. 

Buscou-se, portanto, estabelecer determinados requisitos universais à vinculação, com 

o propósito de se conferir maior efetividade, especialmente ao artigo 926 do CPC. 

Compreende-se que, nas últimas duas décadas, a atividade jurisdicional transformou-se 

gradativamente, de modo que a própria jurisprudência também se transformou, tornando-se 

fator evidente de maior segurança jurídica na coletividade a que se destina. Como diz Luiz G. 

Marinoni,398 a transformação da função da Corte outorga novo significado à ideia de 

                                                 
398 Marinoni assinala: “Como interpretação uniforme não mais significa interpretação destinada a garantir a 

interpretação exata da lei pelos tribunais, mas sim o próprio direito que a Corte, mediante tarefa argumentativa, 

delineia como adequado diante dos fatos do caso, das normas constitucionais e dos valores sociais que integram 

o momento, chega-se enfim ao ponto: a decisão da Corte, ao definir a interpretação, não elabora parâmetro para 

o controle da legalidade das decisões, mas erige critério decisional, verdadeiro modo de ser do direito ou o 
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“uniformidade”. O problema não mais está em declarar o sentido exato da lei para propiciar a 

“uniformidade das decisões” dos tribunais ordinários; buscam-se, agora, mediante a voz da 

Suprema Corte, o “sentido e a unidade do direito”, com vistas à orientação da sociedade e à 

promoção da igualdade e da segurança jurídica. Não mais importa controlar as decisões, mas, 

sim, definir o direito que deve orientá-las. Nesse novo contexto, a “uniformidade” não tem a 

pretensão de tutelar a lei, mas de garantir a igualdade perante o direito revelado nos 

precedentes, assim como a segurança jurídica. Aliás, não é por outro motivo que é preferível 

falar em unidade do direito (fim da Corte de Interpretação) a falar em uniformidade da 

jurisprudência.  

A vinculação, portanto, especialmente em solo brasileiro, é essencial à manutenção da 

jurisprudência de forma harmônica e coerente, contribuindo, a todo instante, para um sistema 

jurídico coeso e íntegro. É um caminho também para se evitarem os chamados e indesejados 

decisionismos, ou seja, a inadvertida diversidade de julgados a respeito de matérias 

semelhantes (ou circunstancialmente idênticas), o que também já foi chamado de 

“jurisprudência lotérica”,399 eventualmente decorrente de uma má aplicação do que, na 

vigência do Estatuto Processual de 1973, denominava-se como “livre convencimento 

motivado”, tema já abordado neste estudo.  

Não se pode permitir, diga-se já em conclusão, avançar para o descrédito e o ceticismo 

no que diz respeito à atividade jurisdicional. Barbosa Moreira,400 por exemplo, ainda que não 

seja defensor da eficácia vinculante, não deixou de fazer críticas em relação à dispersão 

jurisprudencial. Salientou a necessidade de que a mesma regra de direito seja igualmente 

compreendida e aplicada jurisdicionalmente, sob pena de comprometer a unidade do direito, 

                                                                                                                                                         
próprio direito em determinado contexto histórico. A decisão deixa de ser mera jurisprudência pacífica a servir 

de meio de controle e passa a ser precedente, que define o direito que deve regular a vida social e, apenas por 

isso, tem autoridade perante os demais tribunais”. Sua exposição reforça a razão pela qual, nesta pesquisa, foca-

se como fator primário o precedente, e não a jurisprudência, em sentido amplo. Porque, no início da caminhada 

pela uniformização jurisprudencial, tinha-se como referência a própria jurisprudência, ou seja, a uniformização 

da jurisprudência por ela própria. No entanto, há aproximadamente dez anos, especialmente por meio da Lei nº 

11.672/08, assistiu-se a uma guinada nesse caminho em prol da formação concentrada de referências 

jurisdicionais objetivas, como os recursos repetitivos, a repercussão geral e, com o Estatuto Processual de 2015, 

o incidente de resolução de demandas repetitivas. Logo, no contexto atual, não se tem mais, como único caminho 

de uniformização, a jurisprudência correndo atrás de si própria e, sim, os precedentes qualificados, com sua 

eficácia vinculante, como fator primordial da uniformização jurisprudencial, cujo marco inicial, pode-se dizer, 

ocorreu em 2004, com as súmulas vinculantes e a repercussão geral. Foi esse o caminho percorrido pelo 

legislador, iniciado ainda na década de 1990, porém verdadeiramente consolidado e exteriorizando um claro 

sistema de precedentes, por meio dos artigos 926 e 927, CPC (MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes 

obrigatórios. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 86). 
399CAMBI, Eduardo. Jurisprudência lotérica. Revista dos Tribunais. São Paulo, ano 90, v. 786, p. 111, abr. 2001. 
400 MOREIRA, José Carlos Barbosa Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil: Lei n. 5.869/73. 15 ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2009, v. V: arts 476 a 565, p. 4 e 5. 
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que não seria posta em xeque, muito ao contrário, pela evolução homogênea da jurisprudência 

dos vários tribunais.   

 

 

3.4.2 Relevância das rationes decidendi sintetizadas em enunciados de súmulas e respectiva 

vinculação por procedimento concentrado de formação e superação: críticas e proposta 

 

Iniciam-se, neste momento, a narrativa e a exposição a respeito dos enunciados de 

súmulas, presentes, por exemplo, nos incisos II e IV do artigo 927 do CPC, do qual, a 

propósito, retira-se a essência dos precedentes qualificados, os quais se reputam, como 

defendido nesta pesquisa, tão relevantes à sustentação da estabilidade, da coerência e da 

integridade jurisprudencial, presentes no artigo 926 do mesmo Estatuto Processual.  

Este estudo é dividido em duas partes. 

Na primeira parte, apresenta-se a parte conceitual referente aos enunciados em 

questão,401 relacionando o correspondente padrão decisório às rationes decidendi que 

estabelecem o próprio precedente. 

Na segunda parte, trata-se do respectivo efeito vinculante, em consonância com a 

coerência que se vem tentando manter nesta pesquisa no que diz respeito à grande utilidade 

dos precedentes qualificados, mostrando-se os resultados que o stare decisis, natural e 

gradativamente, foi obtendo ao longo das décadas, por exemplo, nos Estados Unidos (país 

pertencente à família da common law).  

Não apenas os artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil dão o necessário 

destaque às súmulas, como também o termo é empregado em outras partes do mesmo 

Estatuto, com funções amplas, sejam as constitucionalmente vinculantes, sejam as demais.402 

                                                 
401 Noticia-se terem sido criadas as súmulas a partir da emenda regimental (ao RISTF), publicada em 30 de 

agosto de 1963, redigida pelo Ministro Victor Nunes Leal, considerada de grande contribuição à sistematização 

dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal. A essência daquele então novo método de trabalho (tal como 

chamava o ministro) era criar uma memória para registrar todos os casos que já haviam sido devidamente 

discutidos no Tribunal. Ele próprio manifestou-se: “assim, lembrava eu, no citado discurso de Belo Horizonte, 

que poderíamos alcançar, indiretamente, resultados comparáveis aos da Corte Suprema dos EUA. Lá, a Corte 

escolhe os casos importantes que deve julgar. Aqui, separaríamos os casos já destituídos de relevância jurídica, 

com os quais não seria justo ocupar o tempo do Tribunal” (PRESGRAVE, op. cit., p. 154). 
402 Veja-se, a propósito, a diversidade de menção e utilidade das súmulas: a súmula vinculante permite tutela da 

evidência (art. 311, II); a súmula do STF, do STJ ou ou de tribunal local viabiliza o julgamento liminar de 

improcedência (art. 332, I e IV); dispensa a remessa necessária quando a sentença estiver de acordo com súmula 

de Tribunal superior (art. 496, § 4º); e a caução para execução provisória quando a decisão estiver em 

consonância com súmula do STF ou STF (art. 521, IV); também autoriza o julgamento monocrático pelo Relator 

(932 e 955); enseja presunção de repercussão geral quando a decisão recorrida contrariar súmula do STF (art. 

1.035, §3º, I). Diga-se, por fim, que o magistrado deve destacar os motivos determinantes do julgado, não 

bastando a invocação do número da súmula para que a decisão seja considerada fundamentada (art. 489, §1º, V). 
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Porém, é indiscutível que o precedente não é a súmula,403 tampouco seu enunciado. Ambos 

não constituem mais do que uma síntese conclusiva do que realmente o compõe realmente. 

Até porque, assim como um texto normativo (abstrato e genérico, como costuma ser) não 

pode aspirar à solução de todas as problemáticas e complexidades em torno do assunto sobre 

o qual versa, também a súmula não o fará. Nela, portanto, recairá, sem dúvida, a interpretação 

essencial,404 necessariamente realizada a partir das rationes que lhe deram causa. Larenz, a 

propósito, projeta uma restrição fundamental à lógica formal quando diz que o sistema lógico-

dedutivo não pode oferecer uma resposta estática, já pronta, a qualquer nova questão 

jurídica.405 Concorda-se, integralmente, com Faraco de Azevedo,406 estudioso que defende 

haver aproximação recíproca entre os fatos e o ordenamento jurídico. E este não pode ser 

reunido segundo uma sistematização dedutiva, o que só seria possível se todos os assuntos 

jurídicos pudessem ser regulados pelo âmbito total do direito positivo em questão ou se 

pudessem ser reunidos em conceitos fundamentais unitários. 

As súmulas, pelo menos até a introdução dos artigos 926 e 927 do CPC, em 2015, 

eram classicamente divididas em “vinculantes” ou “não vinculantes”, especialmente por conta 

do artigo 103-A da CRFB/88, inserido em 2004, e sua regulamentação por meio da Lei nº 

11.417/06, quando aquelas foram instituídas. Conforme já anunciado, e agora examinado em 

mais profundidade, defende-se, nesta pesquisa, que, atualmente, ambos os padrões decisórios, 

independentemente dos enunciados de súmulas que os incorporem, apresentam eficácia 

vinculante, não apenas por conta de um sistema de precedentes que foi, regularmente 

instituído, como também por se constituir em mais um instrumento em favor da coesão e da 

                                                 
403 Por todos, cite-se: WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Tereza Arruda Alvim (orgs.). Temas essenciais 

do novo CPC: análise das principais alterações do sistema processual civil brasileiro. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2016, p. 486. Também é o que se extrai de algumas disposições normativas: “Ao se editarem 

enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua 

criação” (art. 926, §2º, CPC); “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” (art. 489, 

V, CPC). Também nesse sentido, foram aprovados dois enunciados no 3º Fórum Permanente de Processualistas 

Civis, realizado no Rio de Janeiro em abril de 2014: “166. A aplicação dos enunciados das súmulas deve ser 

realizada a partir dos precedentes que os formaram e dos que os aplicaram posteriormente”; 168. Os 

fundamentos determinantes do julgamento de ação de controle concentrado de constitucionalidade realizado pelo 

STF caracterizam a ratio decidendi do precedente e possuem efeito vinculante para todos os órgãos 

jurisdicionais”.  
404 A propósito: CÂMARA, op. cit, p. 93-94: “(...) Que fique claro, então, que enunciados de súmula, os quais 

são textos como outros quaisquer, sujeitam-se a interpretação”. É frequente ler que esses enunciados não seriam 

passíveis de interpretação. Há notícia, por exemplo, no site do STF, de que, na sessão em que se aprovou o 

enunciado da Súmula Vinculante 14, a Ministra Ellen Gracie teria afirmado, verbis: “A súmula vinculante é algo 

que não deve ser passível de interpretação, deve ser suficientemente clara para ser aplicada sem maior 

tergiversação”. 
405 LIRA, Gerson, A motivação na apreciação do direito. In: OLIVEIRA, Carlos Alberto de (org). Processo e 

constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 265. 
406 AZEVEDO, Plauto Faraco de. Do método jurídico. Reflexões em torno da tópica. Revista Ajuris, Porto 

Alegre, n. 64, pp. 5-26, 1995, p. 13. 
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segurança jurídica, obtida por meio de padrões decisórios coerentes e íntegros. Não por outra 

razão, ao se editarem súmulas, deve haver determinada “linha jurisprudencial constante”,407 

definindo-se, dessa forma, um preciso padrão decisório a ser consolidado pelos enunciados, 

como aqui já anunciado por ocasião do estabelecimento dos requisitos à vinculação dos 

precedentes. 

Quanto às súmulas vinculantes, de natureza controvertida408 e alvo de muitas críticas, 

é necessário articular algumas observações. Elas serão, para efeito desta pesquisa, 

denominadas constitucionalmente vinculantes, em contraposição às demais. Costuma-se 

apontar uma diferença bastante significativa entre as súmulas vinculantes e o stare decisis, 

pois aquelas permitem uma nova interpretação sobre o texto elaborado pelos ministros; neste, 

ao contrário, extrai-se da decisão paradigma uma norma jurídica baseada nas razões de 

julgar.409 A afirmação frequente é justamente no sentido de que esses enunciados podem 

trazer mais problemas do que soluções, na medida em que se afastariam de um sistema 

vinculativo racional, tal como o stare decisis.  

As críticas, pois, não são poucas. Traga-se, então, exposição relevante de Marinoni,410 

que toca, precisamente, nesse ponto. Esse autor salienta que, ainda que se possa, em tese, 

procurar nos julgados que deram origem à súmula algo que os particularize, é incontestável 

que, no Brasil, não há método nem cultura para tanto.411  Não obstante sua crítica, o próprio 

Marinoni,412 ao final, sugere a solução: para se concluir como, adequadamente, aplicar tal 

enunciado, não se tem dúvida de quanto se deve recorrer às rationes que lhe deram origem. 

Somente dessa forma, é possível compreender, com exatidão, a melhor forma de se 

interpretarem termos tão vagos quanto “fundado receio de fuga”, “perigo à integridade física” 

                                                 
407 Câmara frisa que, nos casos em que exista dissídio interpretativo acerca de determinada questão, a solução 

viria por outros instrumentos de formação concentrada de precedentes, como o incidente de resolução de 

demandas repetitivas (CÂMARA, op. cit., p. 91). Nesse aspecto, ratifica-se o que se afirma neste trabalho quanto 

às funções específicas para cada uma das hipóteses enumeradas no artigo 927 do Código de 2015.  
408 É controversa a natureza jurídica da súmula vinculante. Ana Beatriz Ferreira Rebello Presgrave traz uma 

sequência de entendimentos a respeito, havendo defesa no sentido de se tratar de espécie normativa nova, com 

particularidades que a singularizam diante das demais fontes admitidas no sistema pátrio, ou norma com função 

paralegislativa, com força de verdadeira lei de interpretação; ou ainda, como meio de vinculação de decisão de 

controle difuso de constitucionalidade, com o objetivo de superar as discrepâncias interpretativas 

(PRESGRAVE, op. cit, p. 165). 
409 Ibidem. 
410 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 

217. 
411 Marinoni apresenta um exemplo dessa complexidade, a partir da Súmula Vinculante nº 11, segundo a qual 

“só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de pura ou de perigo à integridade física 

própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de 

responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou a autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual 

a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado” (MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes 

obrigatórios. 2 ed. São Paulo; Revista dos Tribunais, 2011, p. 217). 
412 Ibidem. 
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e “justificada a excepcionalidade por escrito”. Ora, isso é precisamente o que se está 

defendendo neste capítulo. Não se pode admitir que, por conta da existência de determinada 

cultura, exclua-se tão relevante instrumento do sistema de precedentes vinculantes, ora 

apresentado. Cabe, sim, aos advogados, magistrados, membros do Ministério Público, 

defensores públicos e a toda a comunidade jurídica em geral, ter o cuidado de identificar essas 

rationes, a fim de assimilar, com exatidão, os entendimentos correspondentes e, dessa forma, 

aplicá-los, com o objetivo de manter a jurisprudência estável, coerente e íntegra.  

Crê-se na utilidade das súmulas, utilidade verdadeiramente próxima do stare decisis, 

consistindo em mais um grande instrumento empregado para se alcançarem os mesmos 

resultados obtidos no sistema em que aquele é efetivamente adotado. Assim como há o 

sistema híbrido de controle de constitucionalidade, eventual sincretismo deve acontecer com o 

sistema de precedentes,413 ou seja, deve-se buscar um equilíbrio genuíno entre as forças 

common law e civil law — o que significa dizer, no caso, a consideração das súmulas 

(quaisquer delas) não como um “fim” da interpretação, mas como um norte, cuja real 

interpretação, em sentido material, está vinculada à força gravitacional de seus precedentes, 

como previsto, inclusive, no parágrafo 2º do artigo 926 do CPC. Dessa forma, seja nas 

constitucionalmente vinculantes ou não, devem-se buscar as rationes das decisões 

jurisdicionais que deram ensejo aos enunciados, a fim de se compreender, exatamente, o 

precedente a ser seguido.414  

Não se acredita na inexistência de métodos suficientes à seleção dos julgados em favor 

da busca por um padrão decisório efetivo, indo além do simples enunciado da súmula. A 

mesma comunidade antes citada, especialmente o Poder Judiciário, deve encarregar-se de 

fazê-la (ou aprender a fazê-la), valendo-se, a propósito, de toda a tecnologia atualmente 

existente, como, por exemplo, a utilizada na seleção de recursos repetitivos e o filtro existente 

na admissibilidade dos recursos excepcionais.  

                                                 
413 Glauco Salomão traz relevante exposição, intimamente relacionada ao que ora se expõe, afirmando que as 

súmulas vinculantes enquadram-se no âmbito da jurisdição constitucional brasileira e estabelecendo uma ponte 

entre o modelo difuso-concreto e o concentrado-abstrato, razão pela qual estão em sintonia com a função que o 

Supremo Tribunal Federal desempenha como intérprete último do texto constitucional (LEITE, Glauco Salomão. 

Súmula vinculante e jurisdição constitucional brasileira. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 127).  
414 Ainda que, infelizmente, como frisa Ana Beatriz Ferreira Rebello, a vinculação acabe decorrendo, de fato, do 

próprio enunciado da súmula vinculante, está desvinculada dos casos que lhe deram origem. Chega a afirmar: 

“As súmulas vinculantes, ao que parece, vinculam pelo enunciado descritivo elaborado pelos ministros do STF, e 

não pela fundamentação, pelas razões jurídicas consideradas por eles no momento da análise de um caso 

concreto” (PRESGRAVE, op. cit., p. 167). Responde-se, porém, apontando para a necessidade de rever os 

posicionamentos dos magistrados. As atitudes destes é que estão equivocadas, e não, necessariamente, a 

utilização dos enunciados de súmulas. Se esses, em geral, tomarem maior cuidado na prolação de suas decisões, 

analisando, cuidadosamente, o padrão decisório, e não apenas o enunciado, a qualidade jurisdicional seria 

evidentemente elevada. 
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Assim, por tudo que foi exposto em relação ao sistema de precedentes, e ao 

microssistema de formação e superação de precedentes, devem-se enquadrar as rationes 

decidendi vinculantes que dão ensejo às súmulas ao lado dos demais precedentes vinculantes, 

aplicando-se-lhes todos os seguintes elementos ou características jurídicas: a eficácia 

vinculante, de que se trata melhor abaixo; a seleção e a identificação, de forma adequada (com 

as devidas divulgação e publicidade), das rationes que darão ensejo à sintetização da súmula 

que as exterioriza; o procedimento concentrado de formação e superação, com a ampliação do 

contraditório e, por fim, a possibilidade de se modularem os efeitos, em razão de sua 

superação. 

Com essa sistematização, consegue-se dar melhor sentido ao disposto nos parágrafos 

2º a 4º do artigo 927, CPC. Se a alteração da tese adotada no enunciado de súmulas deve ser 

precedida de audiência pública e contar com a participação “de pessoas, órgãos ou entidades 

que possam contribuir” para sua rediscussão, a discussão originária também pode ser. 

Ademais, se as súmulas estão inseridas ao lado dos casos repetitivos nestes mesmos 

parágrafos, além de estarem referidas no próprio artigo 927 do CPC, não se pode chegar a 

outra conclusão senão aquela segundo a qual elas devem ser incluídas no microssistema em 

questão, com todas as repercussões correspondentes. Obviamente, deve-se atribuir a cada uma 

das soluções jurídico-processuais previstas naquele artigo a respectiva função, como já dito.  

As súmulas constitucionalmente vinculantes e a definição da repercussão geral têm 

suas funções especificadas, respectivamente, no artigo 103-A e no parágrafo terceiro do artigo 

102, ambos da Constituição de 1988.415 O conjunto normativo formado pelo artigo 947 

(incidente de assunção de competência), pelos artigos 976 a 987 (incidente de resolução de 

demandas repetitivas) e pelos artigos 1.036 a 1.041 (recursos repetitivos) destina-se a matérias 

que, a princípio, já se fizeram repetitivas em múltiplos processos ou mesmo na assunção de 

competência, em que esse requisito não está presente, exige-se, por força do respectivo 

diploma legal, relevante questão de direito, com grande repercussão social. Isso demonstra 

que, nessas três últimas situações, existe em comum a preocupação de se identificarem 

questões jurídicas senão já multiplicadas, (já) com grande importância e real expectativa de se 

fazerem presentes na vida de um número considerável de pessoas. Às súmulas presentes no 

inciso IV do artigo 927 do CPC, resta uma função também relevante, porém de forma 

razoavelmente subsidiária, ou seja, existem outras questões relevantes (alusivas às 

                                                 
415 E, naturalmente, correspondentes tratamentos infraconstitucionais. 
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competências previstas nos artigos 102, III, e 105, III,416 ambos da Constituição de 1988) e, 

de certa forma, com repercussão, porém ainda não suficientemente presentes a ponto de gerar 

um daqueles procedimentos concentrados de formação e superação de precedentes, acima 

ditados.417  

Esta, portanto, é a primeira crítica feita nesta seção da pesquisa: não obstante o fato de 

as súmulas ou os enunciados propriamente ditos não serem precedentes, suas rationes 

correspondentes o são, cabendo a todos que lidam (ou deveriam lidar) com elas, 

essencialmente as autoridades jurisdicionais, promover o que for necessário para a 

identificação desse padrão decisório, respeitando-o continuamente e considerando-o 

precedente qualificado, nos moldes do que já foi defendido.418 

Chega-se à segunda parte da crítica referente aos enunciados de súmulas, relacionada, 

como dito desde o início, à respectiva eficácia vinculante, principalmente no que tange ao 

conteúdo do inciso IV do artigo 927. O fato é que a vinculação que se lhe tem atribuído ocorre 

de forma inteiramente equivocada — é atribuída ao enunciado propriamente dito quando, na 

realidade, como já assinalado, o padrão decisório retirado das rationes decidendi é que 

deveria ser efetivamente considerado.  

É fato, pois, quanto às súmulas não acobertadas pela Lei nº 11.417/06, haver ampla 

explanação doutrinária no sentido de que não vinculam futuras decisões, como também seu 

padrão decisório originário. Fala-se, por exemplo, que, em suma, apenas enxerga-se eficácia 

                                                 
416 Cruz e Tucci (op. cit.) bem assevera que, “em nosso país, na órbita da tutela jurisdicional, avulta, a respeito 

dessa relevante temática, a importância do Superior Tribunal de Justiça, como corte federal, cuja vocação 

precípua é a de uniformizar a interpretação e a aplicação do direito nacional infraconstitucional”. Lembra, a 

propósito, determinado acórdão, de relatoria do Ministro Humberto Gomes de Barros (REsp n. 228.432-RS), em 

que esta afirma: “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 Superior Tribunal de Justiça 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 observamos 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”. 
417 Talvez por isso se tenha estabelecido, no Código de 2015, a obediência necessária a determinado 

procedimento qualificado de formação e superação de precedentes, somente nas hipóteses dos incisos I, II e III 

de seu artigo 927, mais afetas à constante aglutinação ou à coletivização de processos, o que impõe, por essência, 

maior organização. No entanto, a contribuição que se quer dar por meio desta pesquisa é demonstrar que, 

mediante a sistematização ora proposta, é da essência da construção/superação dos precedentes, inclusive pela 

sintetização por meio de súmulas, a existência de um procedimento concentrado que lhes deva ser aplicado 

(ainda que não se desconheça o caráter subsidiário destas). 
418 Deve-se evitar que, em decisões colegiadas, haja fundamentações desencontradas, das quais não seja possível 

obter um fundamento ou conjunto de fundamentos comuns a nortear os casos futuros. E, assim, estejam os 

enunciados o mais próximo possível do respectivo padrão obtido por meio dos precedentes correspondente, 

servindo como determinada fonte luminosa sobre as rationes respectivas, contribuindo para uma segura e 

confiável formação jurisprudencial. 
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vinculante na presença de outro(s) dispositivos(s), especialmente constitucional(is), 

evidenciando-a, como ocorre com as súmulas vinculantes e o controle de 

constitucionalidade.419 Assim, há argumento no sentido de não se deveria considerar o caput 

do artigo 927 uma imposição suficientemente normativa para a vinculação de seus 

precedentes qualificados, não existindo — ao menos não como imposição legal — 

procedimento com ampliação de contraditório suficiente a legitimar, democraticamente, o 

procedimento de edição de súmulas e lhe conceder a necessária representação adequada.  

É possível, porém, responder a esses argumentos.  

Em primeiro lugar, é verdade que eventuais desarranjos jurisprudenciais que impeçam 

a identificação adequada da ratio decidendi impedem, por conseguinte, qualquer vinculação 

que a ela se queira conferir, conforme exposto no tópico em que se examinaram os requisitos 

à eficácia vinculante. Esse é um problema natural a qualquer enunciado normativo, 

independentemente do Poder do qual proceda, seja do Judiciário, seja do Legislativo. Ao se 

tentar aplicar essa eficácia vinculante, importa saber a exata porção do precedente que 

realmente vincula. Como ressalta Marinoni,420 “a ratio decidendi nem sempre é imediata e 

facilmente extraível” e “pode exigir a consideração de várias decisões para poder ser 

precisada”. Deve-se, contudo, como já dito, promover todos os meios necessários à sua 

identificação, de maneira que, inclusive pela interpretação hermenêutica devida, chegue-se ao 

exato precedente a seguir. Tal dificuldade não pode, contudo, servir de fator inibidor da 

utilização dos enunciados de súmulas como mais um instrumento facilitador da identificação 

dos padrões decisórios vinculantes, o que poderia comprometer a maior efetividade 

dispensada ao artigo 926 do CPC (jurisprudência “íntegra”, “coerente” e “estável”), em 

conjunto com todos os dispositivos que com ele dialogam (como, por exemplo, os arts. 10 e 

489, §1º, ambos do mesmo Estatuto), de que faz parte a construção de decisões que se 

respeitem. 

                                                 
419 CÂMARA, op. cit., p.98/99. Afirma o autor: “(...) estou convencido de que estes enunciados de súmula não 

são dotados de eficácia vinculante (...) Enunciados de súmula (não vinculantes) exercem importantíssimo papel, 

servindo como princípios argumentativos na construção das decisões judiciais. É o que resulta do disposto nos 

incisos V e VI do art. 489, § 1°, assim como do art. 927, IV, ambos do CPC de 2015 (...) O art. 927 do CPC de 

2015 não é capaz de modificar isso. (...)”. Mas ele mesmo reconhece não só a relevância do que denomina de 

precedentes argumentativos, como também justifica a possibilidade de decisão monocrática prevista no artigo 

932, IV e V, do CPC (no que se refere à conformidade com enunciado de súmula do STF ou STJ) no fato de que, 

“não obstante a ausência de efeito vinculante” (segundo sua opinião, evidentmente) “é legítima a autorização 

para a prolação de decisões monocráticas, eis que, diante do dever dos tribunais de manter estável sua 

jurisprudência, pode-se considerar extremamente provável que o colegiado fosse decidir nos termos sumulados”. 

Ora, é “extremamente provável” que os Tribunais sigam o sumulado, por todas as razões antes anunciadas, não 

se vislumbrando razões para se autorizar a não vinculação. 
420 MARINONI, op. cit., p. 55. 
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Em prosseguimento aos fundamentos de vinculação dessas rationes (ensejadoras das 

súmulas ou dos enunciados), portanto, destaca-se, ademais, a relevância do próprio artigo-

referência de todo o microssistema de solução de questões repetitivas, já abordado 

anteriormente. A vinculação, pois, decorre claramente desse próprio conjunto de dispositivos 

que dialogam entre si, como resultante do qual, inclusive, aponta-se o artigo 121-A do 

Regimento Interno do STJ, grande guardião da Lei Federal, na forma do artigo 105, III, 

CRFB/88. Segundo esse dispositivo, os acórdãos (mais precisamente, as rationes decidendi 

que se devem retirar deles) “proferidos em julgamento de incidente de assunção de 

competência e de recursos especiais repetitivos”, e ainda “os enunciados de súmulas do 

Superior Tribunal de Justiça”, constituem, segundo o artigo 927 do Código de Processo Civil, 

precedentes qualificados de estrita observância pelos juízes e tribunais, ou seja, devem ser 

solenemente respeitados.421 

Há, outrossim, outra questão igualmente importante: as matérias a que se refiram as 

súmulas são decisivas para a respectiva vinculação, cujas rationes, portanto, apenas terão 

caráter obrigatório na interpretação de leis federais e da Constituição, consoante o que 

estabelece o próprio artigo 927 do CPC, certamente inspirado nos artigos 105, III, e 102, III, 

ambos da CRFB/88.422  Não se tem dúvida, portanto, de que se trata de uma Corte de 

atribuição de sentido muito superior ao pensado originariamente, ou seja, a própria atividade 

jurisdicional, como já se afirmou, tomou corpo e função, indo muito além da judicatura 

simples na solução de casos concretos. Tem clara função integrativo-normativa423 e, como tal, 

deve ser pensada, para efeito de interpretação dos artigos 926 e 927, ambos do CPC.424  

                                                 
421 A relevância das súmulas é demonstrada, a propósito, por sua própria posição no Estatuto Processual de 2015: 

encontra-se em um artigo que é o grande norte ao sistema de precedentes brasileiro, qual seja, o artigo 926 do 

CPC, em cujo parágrafo 1º é determinado o seguinte comando: “na forma estabelecida e segundo os 

pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes à 

jurisprudência dominante”. Em seguida, no mesmo dispositivo, em seu parágrafo 2º, o estatuto prossegue, 

impondo que, ao editá-las, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram 

sua criação. Não há dúvida da importância atribuída aos enunciados em questão. Percebe-se que, no segundo 

parágrafo, o legislador foi cuidadoso ao demonstrar, efetivamente, o que deve nortear os casos futuros: “os 

precedentes” que motivaram a criação dos enunciados, ou seja, ele está tratando, claramente, das rationes que os 

sustentam, como se vem repetindo nesta pesquisa. A ligação desse dispositivo com seu consecutivo (art. 927, 

CPC) é inexorável, ao inserir, entre os precedentes que vinculam (“a serem observadas”), essas mesmas súmulas, 

cuja compreensão, como já se sabe, deve ser pela leitura não das súmulas propriamente ditas, mas, sim, das 

respectivas rationes respectivas, cuja interpretação vinculativa deve ocorrer também pela conjugação desses 

artigos (926 e 927) com todo o restante (do microssistema dos instrumentos repetitivos). 
422 Quanto ao STJ, por exemplo e como bem ressalta Marinoni (MARINONI, op. cit., p.86), a partir do caso 

concreto e da Constituição, tem-se nele a Corte Suprema com a função de definir o sentido que deve ser extraído 

da lei federal. O STJ, certamente, é o órgão que, dentro do Poder Judiciário, coloca-se ao lado do Legislativo 

para fazer frutificar o direito federal infraconstitucional ajustado às necessidades sociais, incumbido, pois, de 

outorgar sentido ao direito e propiciar seu desenvolvimento.  
423 MATTA, op. cit.,p. 35. Como mais adiante se volta a dizer, esse, a propósito, era o grande receio por ocasião 

das assembleias imediatamente posteriores à Revolução Francesa. Robespierre levantava o princípio da 
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Como afirma Aluisio Mendes,425 nesse sentido fortalecedor das rationes ora sob 

estudo, o Código de 2015, ainda que não chegando a estabelecer vinculação em relação a 

todas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, a exemplo do fixado pelo 

legislador alemão,426 e pelos Tribunais Superiores, ampliou a abrangência em relação aos 

enunciados das respectivas súmulas, desde que as do STF versassem sobre matéria 

constitucional, e as do STJ, de matéria infraconstitucional. Preservam-se, assim, afirma 

Mendes, as respectivas funções jurisdicionais,427 buscando-se evitar a possibilidade de dupla 

vinculação ou de sobreposição de comandos. Não por isso, contudo, ignorar-se-á o atual 

Estatuto Processual, em vigor desde 2016, que insere as súmulas como parâmetros a serem 

seguidos.428  

                                                                                                                                                         
legislação romana, em que a interpretação da norma pertence àquele que a faz, sob pena de (eventual) outro 

poder, ao interpretá-la, acabar por alterá-la e elevar sua vontade sobre a do legislador.   
424 Marinoni prossegue esclarecendo que aquela Corte Suprema não mais serve para tutelar o legislador contra os 

juízes, mas, ao contrário, para auxiliar o legislador. Hoje, “o STJ e o Legislativo realizam tarefa harmônica e 

coordenada para que o Estado possa se desincumbir do seu dever de dar à sociedade um direito adequado à 

realidade social” (MARINONI, op. cit., p. 87). E, assim, arremata: “(i) que a real função do STJ não é controlar 

a legalidade das decisões, mas definir o sentido atribuível ao texto da lei a partir de um método interpretativo 

aberto a valorações e decisões racionalmente justificáveis; (ii) que a alteração da função da Suprema Corte, 

preocupada com o direito federal infraconstitucional, é consequência do impacto do constitucionalismo e da 

evolução da teoria da interpretação; (iii) que essa nova função coloca a Suprema Corte ao lado do Legislativo, 

retirando-a do lugar de tutela ao legislador, em que foi posta pelo direito inspirado nos valores da Revolução 

Francesa; e (iv) que a Suprema Corte, diante da sua função contemporânea, agrega substância à ordem jurídica – 

que então passa também a ser composta pelos seus precedentes. Os precedentes do STJ, por revelarem conteúdo 

indispensável à regulação da vida social, integram a ordem jurídica e interessam à toda a comunidade” (idem). 
425 MENDES, op. cit., p. 98. 
426 Especialmente os precedentes formalmente vinculantes são os do Tribunal Constitucional Federal, que, 

segundo o §31 (1) BVerfGG, vinculam todas as entidades públicas, e ainda os tribunais e autoridades, salvo se 

forem modificados ou superados pelo próprio tribunal, sendo que, na declaração de inconstitucionalidade das 

normas, tem-se a eficácia erga omnes. Em: ALEXY, Robert. Precedent in the Federal Republic Of Germany. In: 

MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. Aldershot: 

Ashgate Dartmouth, 1997, p. 26. 
427 A opção pelo precedente a ser aplicado depende da matéria sob análise e da correspondente competência do 

Tribunal superior, na forma dos artigos 102, III, e 105, III, ambos da CRFB/88. Inclusive, não se pode, 

evidentemente, pretender resolver conflitos entre precedentes seguindo-se a mesma lógica das antinomias 

normativas. Devem-se, pois, seguir, exatamente, os termos do artigo 927, IV, CPC, quanto às competências 

constitucionais respectivos, do STJ e STF, como também frisa Fábio Farias em importante trabalho precisamente 

sobre esse ponto (CAMPISTA, op. cit., p. 122.). Também Taruffo apresenta-se na mesma linha: “A decisão 

vertical dentro de um sistema de cortes é importante para definir a matéria inerente à competência de criar 

precedente de cada suprema corte. (...) Os tribunais constitucionais tratam especificamente e exclusivamente de 

questões constitucionais (...) A força dos seus julgamentos em matéria constitucional é vinculante e 

inquestionável. (...) os julgamentos das cortes constitucionais, mesmo quando decidem matéria não 

constitucional são considerados precedentes persuasivos (...)”. (TARUFFO, Michele. Institutional Factors 

Influencing Precedents. In: MACCORMICK, Neil et al. Interpreting precedents. London e New York: s.n., 

1997, p. 442) . 
428 Portanto, é essencial essa relação entre o aludido artigo 927 e as respectivas competências constitucionais, do 

Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. O Código de 2015 respeitou, precisamente, os 

artigos 105, III, e 102, III, da Carta. Vem-se defendendo nesta pesquisa, a propósito, que a força vinculante, 

nesse caso, também advém da própria proteção constitucional, por meio de dispositivos como esses (arts. 102 e 

105 — que fazem parte do sistema de precedentes antes tratado), como também por respeito às garantias 

constitucionais antes abordadas. Essencialmente quanto à matéria ora examinada, a vinculação também se dá 

como forma de obediência à Carta, que estabelece os órgãos competentes (STJ e STF) às interpretações em 
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O que se vê, portanto, é uma inequívoca harmonia entre os instrumentos alusivos aos 

padrões decisórios que formam os precedentes objeto desta pesquisa, incluindo, nesse rol, as 

súmulas, principalmente nas matérias previstas no inciso IV do artigo 927. Há um sistema de 

precedentes e um microssistema de formação e superação de precedentes qualificados, 

capitaneado, essencialmente, por um Estatuto novo e moderno, embora tenha sido aprovado 

em tempo demasiadamente curto, segundo os padrões históricos para estatutos semelhantes. 

Esse legislador de 2015, defende-se, envia à sociedade um aviso importante: essas sínteses de 

razões de decidir permanecem úteis, a despeito de tantos outros instrumentos vinculantes, 

alguns deles até mesmo bastante inovadores (como, por exemplo, o incidente de resolução de 

demandas repetitivas).  

Além disso, sempre que se verifique que essa lógica de confronto entre maior e menor 

relevância e respectivas funções é falha, nada impede que se instaure um dos instrumentos 

repetitivos, ou seja, aquele que mais se adequar à situação. Da mesma forma, ainda que haja 

menor formalidade, o que, aparentemente, pode contribuir para alguma fragilidade das 

rationes correspondentes aos enunciados, é importante lembrar que, da mesma forma, torna-

se mais simples superá-la, por meio das práticas de overruling, assunto apresentado no  quarto 

capítulo desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
questão (a respeito de direito federal-infraconstitucional e da própria Carta de 1988). O que se defende é que a 

lei — e a própria jurisdição — deve ser submetida à hierarquia constitucional, “garantindo-se, assim, os direitos 

fundamentais nela consagrados” (CÁRCOVA, Carlos Maria. Los juices en la encrucijada: entre el decicionismo 

y la hermeneutica controlada. Revista Ajuris, Porto Alegre, n. 68, pp. 313-327, 1996, p. 317).  
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4. PROPOSTAS QUANTO AOS FUNDAMENTOS/MEIOS PRÓPRIOS À 

SUPERAÇÃO DOS PRECEDENTES QUALIFICADOS E ALGUMAS 

REPERCUSSÕES DE SEUS SISTEMAS 

 

4.1 A busca por coerência e integridade jurisprudencial por meio dos padrões 

procedimentais de formação/superação dos precedentes 

 

Retorna-se à abordagem das características de “coerência” e “integridade”, 

mencionadas no artigo 926 do Código de Processo Civil de 2015. Com alguma dose, por 

vezes indesejada, de subjetividade, a ciência, especialmente por meio de entendimentos 

doutrinários, prontifica-se a interpretá-las. O que se quer, neste início do quarto e último 

capítulo, é imprimir um exame um pouco mais aprofundado desses elementos essenciais do 

aludido dispositivo, vinculando-os à sistematização exposta no capítulo anterior e integrando, 

sob vias em comum, a formação e a superação dos precedentes qualificados. 

Como se vem dizendo, os instrumentos objetivos aqui denominados como precedentes 

qualificados contribuem, de forma decisiva, para a necessária orientação à coletividade, 

incluindo os próprios sujeitos processuais, o que se reputa como essencial em um país 

pertencente à família da civil law, em que a vinculação natural, típica do stare decisis, não se 

faz presente. Não basta tentar seguir a jurisprudência dominante ou pacificada, pois não é 

fácil identificá-la em si mesma ou mesmo alcançá-la. É necessário contar, verdadeiramente, 

com orientações objetivas e vinculantes, justamente com o propósito de sustentar essa 

jurisprudência de forma estável, coerente e íntegra. 

No entanto, existe um obstáculo: o sistema não pode estar pela metade. É exatamente 

isso que se quer demonstrar com o exame mais aprofundado dos fundamentos . Compreender, 

por meio deles, que, atualmente, no Brasil, há um meio-sistema de precedentes. Meio-sistema 

que, sem dúvida, contradiz toda a lógica que se queira adotar em prol da proteção da 

confiança, da isonomia e da segurança jurídica, sob o risco de tornar morta a letra do artigo 

926 do CPC.  Não basta construir, periódica e eventualmente, a coerência e a estabilidade 

jurisprudencial; a jurisprudência precisa ser mantida, e um primeiro passo nesse sentido foi 

dado pelo legislador brasileiro: ele estabeleceu instrumentos normativo-vinculantes com o 

claro propósito de evitar a dispersão e a desorganização nas construções jurisdicionais. É 

preciso, porém, que todos a quem essa jurisdição se destina compreendam tal passo. Mas isso 

não basta, volta-se a dizer, explicando por que meio-sistema. Não basta conseguir formar o 

precedente. É necessário contar com os meios essenciais à sua modificação, quando os fatores 
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e fundamentos, de fato e/ou de direito, estiverem presentes e, com isso, completar-se a outra 

metade do sistema. 

Sem essa metade, a integridade e a coerência ficam seriamente comprometidas, como 

se passa a demonstrar. Manter um precedente sem sustentação fático-jurídica que o faça 

merecer respeito compromete todo o sistema ora sob estudo. A sequência de decisões torna-

se, conforme o caso, incoerente e/ou não íntegra, na medida em que se verifica uma ruptura na 

linha do tempo (em razão de determinada modificação jurídica, por exemplo), que esteja 

sendo ignorada pelas autoridades jurisdicionais, talvez até mesmo pela ausência dos meios 

necessários ao exercício das técnicas de overruling, de que se trata neste capítulo. O que se vê 

a seguir é que decisões coerentes exigem paridade de referências. Por exemplo, se estas se 

alteram, e as decisões, não, a incoerência é o resultado inevitável, assim como a própria 

integridade pode ser atingida, na medida em que o conjunto da ordem jurídica em questão 

pode estar relevantemente comprometido. Não se pode, certamente, prosseguir em obediência 

a determinado precedente (já) distanciado da realidade fática e/ou jurídica em que foi 

concebido, sob pena, pois, de se trazer, como consequência, uma jurisprudência incoerente e 

não íntegra. Isso, contudo, não significa que, em qualquer processo, independentemente da 

instância e dos mecanismos processuais sob análise, seja possível proceder à revisão: é 

justamente isso que se desenvolve neste capítulo.  

Diga-se, então, que a fixação de instrumentos efetivamente aptos à superação do 

precedente qualificado, quando necessária, consolida a outra metade do sistema, cuja 

ausência atinge frontalmente a coerência e a integridade, assunto em que ora se aprofunda. É 

necessário conhecê-las, como forma de reforçar a sustentação à instauração/à aceitação dos 

sistemas (sistema e microssistema) ora evidenciados. 

Vera Karam de Chueri e Joanna Maria de Araújo Sampaio,429 em excelente exposição 

a esse respeito, defendem que, apesar de Ronald Dworkin voltar-se à coerência e à 

integridade, “coloca a integridade no centro”, utilizando-a especialmente como elemento de 

sustentação à adequada construção das decisões jurisdicionais. Já Klaus Günther, por 

exemplo, “de maneira aproximada, enfatiza a coerência”.  

De qualquer forma, para Dworkin e Günther, as decisões jurisdicionais devem 

corresponder a uma compreensão do direito, de modo que, com ele, sejam coerentes ou 

                                                 
429 CHUERI, Vera Karam; SAMPAIO, Joana Maria de Araújo. Coerência, integridade e decisões judiciais. 

Revista de Estudos Jurídicos, 1.16, n. 23, pp. 367-389, 2012, p. 380. Também Alexandre Freire assevera que, 

“embora com diferenças importantes, as dimensões da integridade podem ser pensadas, na teoria da 

argumentação de Klauss Gunther, respectivamente, como discursos de justificação e de aplicação” (FREIRE, op. 

cit., p. 72). 
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íntegras. Ao juiz, cabe proferir a melhor resposta de acordo com a integridade dos princípios 

(que são normas) compartilhados pela comunidade. Há um inequívoco foco de opção pelo 

melhor discurso-argumentativo no fundamento da atividade de aplicação da norma jurídica 

(distinto do plano de validade da norma, sem dúvida), cujas interpretação/justificação, como 

também defende Dworkin, não podem ocorrer isoladamente.430  

De fato, a teoria das decisões jurídicas de Dworkin complementa-se com a teoria da 

argumentação jurídica de Klaus Günther, na medida em que as normas jurídicas apresentam 

dois planos: validade e adequação, um momento de criação normativa e outro de aplicação de 

normas pressupostamente válidas, mas pendentes de concretização. E essa concretização 

ocorre, justamente, nos seguintes termos: 

 

 

O juiz dificilmente irá demonstrar independência em relação às demais decisões; ele 

normalmente irá buscar coerência entre a sua decisão e as decisões anteriores. A 

forma gravitacional do precedente se dá devido à equidade em tratar os casos 

semelhantes da mesma maneira. O precedente não se limita pela forma linguística 

que ele contém e sim à extensão dos seus argumentos de princípio — uma decisão 

anterior baseada num argumento de política não possui força gravitacional alguma. 

Não basta que Hércules utilize um precedente análogo ao caso que seja embasado 

num argumento de princípio. Hércules deve descobrir um esquema de princípios que 

se ajusta não só ao precedente específico, mas a todas as outras decisões da sua 

jurisdição e às decisões constitucionais e legislativas.
431

  

 

Assim, a medida exata da coerência, tal como aqui se quer defender, considerando-a 

nos termos apontados, é aquela segundo a qual a justificação das decisões judiciais abranja o 

plano horizontal, ou seja, as decisões de um nível devem ser consistentes com as outras 

decisões do mesmo nível, e também o plano vertical, considerando, evidentemente, as 

decisões dos tribunais que lhe são superiores.432  

A propósito, existem pontos de interseção até mesmo entre as próprias expressões e 

características principais de que ora se trata, ou seja, frequentemente a distinção entre 

                                                 
430 Avançando um pouco mais, é relevante trazer a interpretação que Salomão fez (quanto a Günther ): “Para 

Günther, em uma hipótese de aplicação normativa, a visualização das normas em conflito com um dado juízo 

particular irá depender da deliberação acerca das características que foram objeto de seleção por parte de nossa 

compreensão normativa. No entanto, levando em conta que o restante as normas do sistema integra nossa 

interpretação do caso concreto a ser aplicado, sempre teremos uma pré-compreensão das hipóteses relevantes 

para a interpretação jurídica. Dessa forma, para que inexista uma decisão arbitrária sobre as características da 

hipótese fática, a adequação de uma norma exige que interpretação eleita seja justificada por meio dos discursos 

de aplicação. Coerente é a interpretação que preenche o pressuposto da justificação da seletividade no discurso 

de aplicação. No tocante a uma eventual colisão normativa, a interpretação coerente forneceria a melhor teoria 

dos princípios aplicáveis, apresentando-se esta como um esgotamento do significado jurídico dos princípios, 

levando em conta todas as circunstâncias” (LEITE, George Salomão. Coerência e integridade como critério de 

justificação de sentenças no NCPC. In: STRECK, Luiz Lenio et al. (orgs.). Hermenêutica e jurisprudência no 

novo código de processo civil: coerência e integridade. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 118 e 119). 
431 CHUERI; SAMPAIO, op. cit., p. 381. 
432 Como defendido, também, em: CHUERI, Vera Karam; SAMPAIO, Joana Maria de Araújo. Idem. 
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coerência e integridade não é assim tão simples. Também é verdade que a convergência entre 

Günther e Dworkin repete-se, em certo grau, com este e MacCormick, principalmente quanto 

a este último, ao tratar de conceitos mais amplos de coerência e integridade, associados aos 

princípios e à possibilidade de conferir um sentido de conjunto às normas jurídicas, a partir da 

justificação das decisões judiciais em contexto geral de unidade do direito. O autor aproveita, 

inclusive, a oportunidade para tratar também da estabilidade, característica menos afeta a esta 

pesquisa: 

 

Estabilidade significa dizer não alteração, pelo menos tendencial, ou seja, não 

alteração frequente. A estabilidade é o dever de seguir os próprios precedentes, a 

presunção a favor dos precedentes já estabelecidos pelo tribunal, resultante da 

vinculação horizontal, ou seja, do stare decisis. A coerência (em sentido estrito) (...) 

quer dizer consistência, dever de não contradição, na linguagem de MacCormick. A 

consistência/coerência em sentido estrito é o dever de não contradição da decisão em 

relação aos precedentes anteriores. A integridade/coerência é mais ampla, visa à 

integração da decisão com o ordenamento e a tradição jurídica como um todo 

(MacCormick), é mais que uma simples não contradição, revela a harmonia do 

precedente com os princípios mais gerais do direito em determinado ordenamento 

jurídico, extraídos dos precedentes anteriores, da unidade do ordenamento jurídico, 

da unidade da Constituição, no que poderíamos chamar de normatividade 

conglobante.433 

 

A integridade, pois, existirá, em especial, mediante a fixação de entendimentos 

jurisprudenciais de forma não isolada, quando considerado todo o ordenamento jurídico. 

Como já se disse em doutrina, “um caso judicial só se pode resolver pela totalidade do 

ordenamento jurídico, e não por uma só de duas partes, tal como o peso todo de uma esfera 

gravita sobre a superfície em que jaz, embora seja só um o ponto em que toma contato”,434 

exigindo-se do intérprete o relacionamento entre a parte e o todo mediante o emprego das 

categorias de ordem e de unidade.435 Rosado de Aguiar Junior, mesmo sem chamar o conceito 

de integridade, aplica-o, afirmando que “o juiz não é um servo da lei, nem escravo de sua 

vontade, mas submetido ao ordenamento jurídico, que é um sistema aberto afeiçoado aos fins 

e valores que a sociedade quer atingir e preservar, no pressuposto indeclinável de que essa 

ordem aspira à justiça”.436  

                                                 
433 ZANETTI JR, Hermes; COPETTI NETO, Alfredo. Os deveres da coerência e integridade: a mesma face da 

medalha? A convergência de conteúdo entre Dworkin e MacCormick na teoria dos precedentes judiciais 

normativos formalmente vinculantes. In: STRECK, Luiz Lenio et al. (orgs.). Hermenêutica e jurisprudência no 

novo código de processo civil: coerência e integridade. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 150 e 151. 
434 BORGES, José Souto Maior. O contraditório no processo judicial (uma visão dialética). São Paulo: 

Malheiros Ed., 1996, p. 91. 
435 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 12 ed. São 

Paulo: Malheiros, 2011, p. 136. 
436 AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado de. Interpretação. Revista Ajures, Porto Alegre, n. 45, pp. 7-20, 1989. p. 17. 
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O que se está dizendo (e se prosseguirá afirmando) diz respeito às características 

essenciais à defesa de um sistema de precedentes justo e pleno, com evidente força vinculante 

junto aos poderes legitimamente constituídos e à própria coletividade. Todavia, não se pode 

apenas preocupar-se com sua formação, originariamente; deve-se também mantê-los 

consoante as necessárias coerência e integridade, para o que as técnicas de superação se 

mostram essenciais. 

E, diante da inequívoca insuficiência do positivismo clássico, construções 

principiológicas como as de Dworkin e outros pontos relevantes por ele defendidos tornam-se 

essenciais. Não se pode admitir uma aplicação cega da norma posta, como também não pode 

haver arbitrariedade e tirania, revestidas de uma discricionariedade que, verdadeiramente, é 

bem mais limitada do que se vê em muitos julgados oriundos de autoridades judiciárias 

brasileiras. Como defende Dworkin, as regras são normas aplicáveis na forma do “ou tudo ou 

nada”, já que são empregadas apenas quando surgem as condições que elas próprias fixam. Os 

princípios, por sua vez, são normas que não firmam uma consequência jurídica precisa diante 

de uma circunstância igualmente precisa; eles expressam considerações de justiça, equidade 

ou outras dimensões da moralidade, ou seja, os princípios não estabelecem uma solução 

unívoca para as controvérsias em que são aplicáveis, de tal modo que diferem das regras em 

sua operacionalidade lógica.437 Por tal razão, as regras devem ser consideradas, 

principalmente, na construção (e reconstrução) das decisões jurisdicionais que servirão de 

referência para os casos futuros, sobretudo pela importância fundamental de que se revestem 

(justamente pela consulta que será feita a partir de então, no caso de decisões futuras). 

O devido estudo do caso e a adequada interpretação das normas revelam-se essenciais. 

Mas não as normas em seu sentido estrito (limitado), porque o direito não é formado apenas 

por elas (pelas “regras promulgadas”, como afirma Dworkin) ou por regras com pedigree, 

mas também pelos princípios que as justificam.438 Lembra-se também que o direito, ao 

contrário da moral, é “feito pelos seres humanos, por meio de diversos tipos de decisões e 

práticas contingentes”,439 o que, neste espaço, ressalta-se exatamente para defender a 

relevância da devida reflexão de cada um dos seres humanos nas interpretações que façam, na 

construção dos provimentos objeto do presente estudo. 

                                                 
437 SGARBI, op. cit., p. 151. 
438 DWORKIN, Ronald. A raposa e o porco-espinho: justiça e valor. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 616. A 

respeito da interpretação e do próprio significado de “regras” e “princípios”, o autor concede-lhes ampla atenção. 

Afirma que “os princípios possuem uma dimensão que as regras não têm — a dimensão do peso ou importância. 

Quando os princípios se entrecruzam (...), aquele que vai resolver o conflito tem de levar em conta a força 

relativa de cada um” (DWORKIN, Ronald, op. cit., 2002, p. 26). 
439 Ibidem, p. 19. 
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Dessa forma, as lacunas, a sustentação das decisões jurisdicionais e, enfim, o que mais 

interessa aqui, as construções (e reconstruções) de precedentes, não podem ocorrer senão por 

meio de fundamentos sólidos, afastando-se de uma discricionariedade ampla e desenfreada 

por parte do magistrado. Em crítica ao positivismo, sobre esse aspecto, Dworkin lembra que a 

Teoria de Kelsen fornece uma ideia (equivocada) para os casos difíceis: quando uma ação 

judicial específica não pode ser submetida a uma regra de direito clara, estabelecida de 

antemão por alguma instituição, o juiz teria o “poder discricionário” para decidir, livremente, 

o caso de uma maneira ou de outra.440 Sua defesa é justamente o inverso, ou seja, mesmo nos 

“casos difíceis”, o juiz tem de descobrir o único direito adequado àquela solução. E, para 

tanto, “os juízes devem sopesar os princípios  (...) e decidir a favor da parte à qual 

determinado princípio pesa mais no caso”.441 Nesse sentido, Dworkin “está atacando a 

posição defendida pelo positivismo hartiano, de não haver uma resposta única, sobretudo nos 

casos difíceis”.442 

Enxergue-se também que, da mesma forma, não havendo mecanismos processuais 

sólidos que permitam a reconstrução do precedente, quando este deva ser superado, pode-se 

recair na mesma discricionariedade e na mesma arbitrariedade.  

Um magistrado, por exemplo, que desconheça as formas que lhe permitem ultrapassar 

o precedente consoante as boas técnicas agirá, consoante sua exclusiva convicção, no sentido 

de adotar o entendimento que lhe pareça mais adequado, sem respeito a qualquer mecanismo, 

diante da insuficiência de orientação da própria ordem jurídica, por conta de um sistema de 

precedentes pela metade. A propósito, como destaca o próprio Dworkin, a veracidade ou a 

falsidade das proposições de direito dependem tanto das decisões judiciais do passado como 

das leis aprovadas pelo Legislativo.443 E essa construção do Direito (e, portanto, das próprias 

decisões jurisdicionais capazes de se tornar precedentes, como aqui se defende) perpassa os 

valores de legalidade e do estado de direito, cedendo amplo espaço ao ideal de integridade 

política, ou seja, ao princípio de que o Estado deve tentar, na medida do possível, governar 

por meio de um conjunto coerente de princípios políticos cujos benefícios se estendam a todos 

os cidadãos. Na opinião dele, reconhecer essas dimensões — e lutar por elas — é essencial 

para a legitimação do poder coercitivo do Estado. 

                                                 
440 DWORKIN, op. cit., 2002, p. 127. 
441 SGARBI, op. cit., p. 161. 
442 Ibidem. 
443 DWORKIN, Ronald. A justiça de toga. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 12. 
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É necessário, portanto, conhecer a fragilidade do sistema — fragilidade que conduz às 

críticas e propostas ora apresentadas. Caso contrário, a própria figura do juiz fica 

enfraquecida, refém de um microssistema insuperável.444 

A esta altura, cumpre estabelecer uma relação entre a frágil previsão de superação de 

precedentes na ordem jurídico-processual brasileira e o que Dworkin chamava teia 

inconsútil,445 formada por 

 

um esquema de princípios abstratos e concretos que forneça uma justificação 

coerente a todos os precedentes do direito costumeiro e, na medida em que estes 

devem ser justificados por princípios, também um esquema que justifique as 

disposições constitucionais e legislativas.446 

 

A aplicação desse sistema deve ocorrer por meio de uma “interpretação construtiva”, o 

que significa considerar o resultado coletivo das interações de diversas práticas ou elementos, 

formando um todo “íntegro” e “coerente”. Especificamente, Dworkin sustenta que o juiz, 

principalmente quando está diante de um “caso difícil”, deve valer-se do critério de coerência 

textual ou consistência narrativa, aplicando uma conjugação de diversos autores (legisladores 

e juízes): deve-se optar pela “melhor leitura da cadeia de precedentes que deve ser continuada. 

Assim como o último romancista da cadeia, o juiz não deve simplesmente reproduzir 

decisões, muito menos criar decisões a partir do nada; ele deve ser consciencioso da unidade 

na qual sua tarefa está inserida”.447 

Trazendo isso para a realidade brasileira, defende-se que, da forma como se encontram 

(ou não se encontram) as técnicas de superação de precedentes vinculantes no Direito 

                                                 
444 Dworkin, a propósito, vale-se da figura do “juiz Hércules” e justamente de sua atuação em consonância com o 

ora suscitado, ou seja, agindo em conformidade com a coerência e a integridade. Ele criou, portanto, um 

personagem fictício, um “juiz-filosófico” de capacidade, sabedoria, paciência e sagacidade sobre-humanas, tal 

como ele próprio descreve: “Eu suponho que Hercules seja juiz de alguma jurisdição norte-americana 

representativa. Considero que ele aceita as principais regras não controversas que constituem e regem o direito 

em sua jurisdição. Em outras palavras, ele aceita que as leis têm o poder geral de criar e extinguir direitos 

jurídicos, e que os juízes têm o dever geral de seguir as decisões anteriores de seu tribunal ou dos tribunais 

superiores cujo fundamento racional, como dizem os juristas, aplica-se ao caso em juízo” (DWORKIN, op. cit., 

2002, p. 165). 
445 Cada romancista da cadeia (da obra que está sendo escrita) interpreta os capítulos recebidos para escrever um 

novo capítulo, o qual, então, é acrescentado ao que o romancista seguinte recebe, e assim sucessivamente. Cada 

um deve escrever seu capítulo de modo a criar da melhor maneira possível o romance em elaboração. 

(DWORKIN, Ronald. O império do Direito. Trad. de Gildo Rios. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 276). 

Enfatiza, então, que os legisladores devem criar “um direito que seja coerente com a estrutura dos princípios que 

fundamentam a existência desta pratica social” e por sua vez, que “os juízes, ao decidirem, não percam de vista 

que suas decisões devem fazer desse todo coerente”, tudo isso porque “os membros de uma sociedade”, que 

Dworkin denomina de “sociedade de princípios”, compreendem que seus direitos e deveres políticos “não se 

esgotam nas decisões particulares tomadas por suas instituições políticas, mas dependem, em termos mais gerais, 

do sistema de princípios que essas decisões pressupõem e endossam” (ibid., p. 254). 
446 DWORKIN, op. cit., 2002, p. 181. 
447 SGARBI, op. cit., p. 184. 
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Processual Civil brasileiro, recai-se, justamente, na situação narrada por Ronald Dworkin. Se 

ele não houvesse morrido em 14 de fevereiro de 2013 e estivesse, aqui no Brasil, analisando o 

sistema de precedentes ora evidenciado (de forma literal, ou seja, sem fazer o esforço 

interpretativo que se apresenta nas próximas seções deste capítulo), certamente diria que a teia 

encontra-se rasgada ou o romance está prestes a ser interrompido, a qualquer instante.  Uma 

vez ocorrendo, por exemplo, uma situação que exija uma nova interpretação sistêmica da 

ordem jurídica vigente ou um conjunto de fatos que alterem a realidade socioeconômica 

(enfim, situações que demandem a superação de precedentes), a única forma de se manterem 

a teia e o romance de forma organizada e sistematicamente coerente é por meio do overruling.  

Manter precedentes que já não devem mais produzir seus efeitos significa, 

inexoravelmente, fomentar incongruências e inconsistências, afastando-se, portanto, dos 

ensinamentos ora trazidos. A propósito, há uma última questão a responder. 

Não obstante toda a importância atribuída à atividade do juiz,  Dworkin, porém, não se 

afasta da natureza declaratória da jurisdição. Mesmo nos “casos difíceis”, ele sustentava que o 

juiz deve continuar tentando “(...) descobrir quais são os direitos das partes, e não inventar 

novos direitos retroativamente”.448 De fato, ele apresentava um temor inequívoco em atribuir 

caráter positivo-formal aos precedentes, fato que poderia ensejar um empoderamento criativo 

à atividade jurisdicional, com o potencial de afrontar os demais Poderes e suas respectivas 

competências.  

Verifica-se, portanto, sob certa medida, um paradoxo a ser enfrentado neste momento, 

na presente tese. Concorda-se com o fato de que é possível estabelecer uma relação entre 

integridade e coerência do artigo 926 do CPC e as expressões sinônimas que fazem parte das 

teorias dworkinianas, o que valoriza o microssistema de solução de questões repetitivas 

defendido, consoante tudo o que se tem exposto. Por outro lado, Dworkin não admite a força 

normativa desses mesmos precedentes, pelas razões que se vem apresentando, ou seja, por 

tudo que o leva a discordar de Hart e dos normativistas clássicos, exatamente pelo desejo (e a 

defesa) constante de Dworkin no sentido de abolir os engessamentos (e as consequentes fortes 

discricionariedades) que as teorias positivistas gerariam. 

É essencial responder como esse paradoxo se reflete na presente pesquisa. Ora, 

defendem-se a existência e a valorização de uma teoria de precedentes (inclusive como fonte 

de direito), e, simultaneamente, tem-se como marco teórico um autor que não lhe concede a 

força positiva correspondente. É importante deixar bem claro, nesta tese, como se responde a 

                                                 
448 DWORKIN, Ronald. Taking rights seriously. Trad. de Nelson Boeira. Levando os direitos a sério, São Paulo: 

Martins Fontes, 2002, p. 81. 



175 

 

  

essa indagação. Diga-se, então, que a defesa ora realizada, no que se refere às inspirações 

dworkinianas, está relacionada à formação (construção) dos precedentes, da jurisprudência e 

das decisões jurisdicionais em geral. Não se está dizendo, portanto, que o Autor estaria de 

acordo com a força vinculante (em caráter até mesmo positivo), que parece decorrer (como se 

defende nesta pesquisa) do artigo 927 do Estatuto Processual de 2015. Todavia, não se vê essa 

defesa como algo inviável, por tudo que se expõe neste trabalho. 

Entende-se que, na construção das decisões jurisdicionais, deve-se atentar para a 

formação de uma jurisprudência íntegra e coerente, segundo as lições de Ronald Dworkin. 

Este, porém, não abordaria a vinculação de que trata o dispositivo brasileiro (o art. 927), 

seguinte ao artigo inspirado em suas teorias (art. 926), até mesmo porque se trata de um 

contexto mais afeto à realidade da civil law, particularmente necessária a um país de 

dimensões continentais, com mais de 200 milhões de habitantes e uma notável diversidade 

cultural e econômica. Não trataria, também, porque, em uma realidade de common law, a 

força dos precedentes foi construída ao longo dos últimos séculos, fazendo-se presente, nos 

dias atuais, naquele contexto, de uma forma bem natural.449 Dessa forma, enfatiza-se a notável 

relevância da integridade e da coerência dworkinianas, sem que isso comprometa, de alguma 

forma, a igual defesa que se faz, nesta pesquisa, da força vinculante das rationes presentes, 

por exemplo e especialmente, no aludido artigo 927. Mesmo que, daqui, chegue-se à eventual 

conclusão de defesa da natureza criativa da atividade jurisdicional brasileira — o que, 

certamente, entraria em rota de colisão com a defesa do Autor, entende-se viável a utilização 

da integridade e da coerência como marcos da presente tese.  Isso porque, crê-se, em especial, 

que a defesa meramente declaratória (da atividade jurisdicional) de Dworkin não afeta em 

nada o caráter vinculante dela decorrente, que existe independentemente da dogmática 

conceitual que lhe seja subjacente.  

Além disso, a própria natureza da jurisdição não se mostra com tamanha relevância, a 

ponto de comprometer as conclusões às quais se chega aqui. Margaret Kniffin,450 por 

exemplo, defende que, independentemente das distinções entre as teorias declaratória e 

constitutiva do direto, tanto o respeito como, em caso de necessidade, a reforma ou a 

superação de precedentes são admitidos como essenciais à segurança e à estabilidade jurídica. 

                                                 
449 Como bem explica Guido Soares, na tradição da common law, buscam-se, justamente, em primeiro lugar, os 

cases e, a partir da constatação de uma lacuna, vai-se à lei escrita. “Na verdade, tal atitude reflete a mentalidade 

de que o case law é a regra e o statute é o direito de exceção, portanto integrativo”. Assevera, enfim, o autor, 

adicionalmente, que o sistema norte-americano, por exemplo, ainda que “misto”, “entre a common law e civil 

law”, “permanece o traço característico do sistema: o judge-made law” (SOARES, Guido Fernando Silva. 

Common law: introdução ao direito dos EUA. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 39). 
450 KNIFFIN, Margaret N. Overruling Supreme Court precedents: anticipatory action by United States courts of 

appeals. Fordham Law Review, 1982, p. 66. 
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Kniffin ressalta, ao apreciar se o stare decisis permite o overruling antecipatório, a questão da 

natureza do direito. Deve-se saber se as Cortes, ao decidirem casos, “descobrem” o direito que 

sempre existiu ou se elas o “criam”. Se as Cortes descobrem o direito, uma Corte de 

Apelação, ao prever uma ação da Suprema Corte e tomar uma atitude sem esperar que a Corte 

Suprema o faça, chega, antes da Suprema Corte, a um ponto já existente. Se, por outro lado, a 

Suprema Corte cria o direito quando revoga um precedente, uma Corte de Apelação, 

antecipando, desenha o que acredita que a Corte Superior gostaria de criar. A tentativa de 

escolher entre esses dois conceitos pode gerar confusão desnecessária. Cada um desses 

conceitos pode ser considerado um olhar diferente sobre um mesmo objeto. 

Independentemente de se saber se a Corte descobre ou cria o direito, esse só tem efeito após a 

decisão. Após a edição do precedente pela Corte, sua tese (holding) é direito até ser revogada, 

também independentemente de a Corte haver descoberto ou criado o direito.  

E, sem dúvida, voltando-se exclusivamente à realidade brasileira, o Poder Judiciário 

mostrou-se bastante útil à ordem jurídica como um todo nos últimos trinta anos, ou seja, nas 

três décadas posteriores à Carta de 1988, que tanto propiciou esse fortalecimento da atividade 

jurisdicional e a cujas decisões não se pode atribuir caráter exclusivamente declaratório. Há, 

sim, em solo brasileiro, contornos de natureza jurisdicional-criativa, que vai depender, na 

realidade, da matéria sob apreciação jurisdicional e do conjunto de fontes normativas 

referentes à matéria.451 É certo que, independentemente disso, as decisões correspondentes 

sempre devem atender ao devido padrão decisório, ligado por uma “teia inconsútil” 

(coerência), e sempre tomar como ponto de partida um sistema jurídico (de raízes inflexíveis, 

como, por exemplo, os direitos fundamentais e as cláusulas constitucionais pétreas) que 

considere o todo em que as decisões estão inseridas e a que se deve obediência (integridade).  

Veja-se, por exemplo, o que ocorreu no reconhecimento das relações homoafetivas, no 

estabelecimento do direito à indenização por danos morais há algumas décadas e em tantos 

outros casos. Não se pode dizer que já houvesse, de forma estrita e convencional, um “direito 

preexistente” ao reconhecimento em questão, a partir da previsão originária constitucional. Na 

realidade, construções desse tipo — a que se denominou, acima, de atividade criativa 

moderada — ocorrem em uma realidade eventualmente distinta do contexto em que Dworkin 

estava inserido.  

                                                 
451 Concorda-se com a ideia de Pierluigi Chiassoni, segundo a qual a atividade jurisdicional seria essencialmente 

declaratória quando a norma legal for suficientemente densa para a solução da questão a ela submetida, ou 

criativa (ou originária) quando, por meio da atividade judicante, aplica-se determinada técnica interpretativo-

hermenêutica por meio da qual uma nova norma jurídica acabando por ser criada (CHIASSONI, Pierluigi. La 

giurisprudenza civil e metodi dínterpretazione e tecniche argomentative. Millano: Giuffré, 1999, p. 176). 
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A ordem jurídica brasileira deve atender a uma mutabilidade muito maior, como fruto 

de uma atividade em conjunto de seus três Poderes, colocados constitucionalmente à 

disposição de uma sociedade marcadamente plural e de dimensões continentais, com uma 

quase exclusiva diversidade étnica, cultural e econômica. Além disso, Dworkin pouco se 

preocupava com eventuais repercussões não vinculativas de sua defesa não positivista do 

precedente, por conta da tradição de vinculação natural, marcante da common law, na qual 

suas teorias se inseriram. Sua preocupação maior residia no campo da não discricionariedade, 

para o que uma defesa não criativa lhe caía muito bem.  

Existe, destarte, um conjunto de valores (preexistentes) a ser percebido (e aplicado) 

pelo que Dworkin chama de “atores”, como já mencionado, o que pode (e deve) ser 

aproveitado por um país que adota um sistema de precedentes que se defende tenha o Brasil 

adotado no seguinte aspecto: é possível identificar uma linha de fundamentos essenciais a 

respeito de determinada matéria exposta nos casos levados aos órgãos jurisdicionais, os quais 

não podem ser considerados de forma fragmentada, mas de forma integrada com todo um 

sistema do qual aqueles fatos, certamente, fazem parte, e aplicá-los de forma sequencial e 

coerente, por todo o Judiciário. Reafirme-se, pois, que a coerência refere-se à consistência 

lógica que o julgamento de casos semelhantes deve guardar entre si, enquanto a integridade 

refere-se à exigência de que os juízes construam seus argumentos de forma integrada ao 

conjunto do Direito. A integridade, portanto, consiste em um freio ao estabelecimento de dois 

pesos e duas medidas nas decisões judiciais, representando ma garantia contra as 

arbitrariedades interpretativas, vale dizer, e colocando freios efetivos às atitudes solipsistas-

voluntaristas.452, 453 

Decisões que não reflitam, enfim, um indesejado solipsismo revelam-se essenciais. 

Portanto, a vinculação454 aos precedentes e sua superação,455 sempre que necessária, por tudo 

                                                 
452 STRECK, Lenio Luiz (org.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1.186 e 

1.187. 
453 E permanece dizendo que “a igualdade política exige que coerência e integridade sejam faces da mesma 

moeda. (...) Exigir coerência e integridade quer dizer que o aplicador não pode dar um drible hermenêutico na 

causa ou no recurso, do tipo “segundo minha consciência, decido de outro modo” (ibid.). 
454 Cita-se, por exemplo, Aluisio Mendes, que especificamente a respeito da vinculação, faz severa crítica ao 

artigo 1.041 do CPC, salientando que, embora a norma esteja voltada à sistemática dos recursos repetitivos, 

trouxe previsão semelhante à contida no CPC revogado, aparentemente autorizando o tribunal a quo, diante da 

tese fixada, a manter seu entendimento. Essa “interpretação literal do dispositivo estaria em contradição com 

todas as demais normas que estabelecem expressamente o efeito vinculativo ainda que sob denominações 

diversas”. O melhor entendimento, portanto, para se efetuar uma interpretação coerente deve ser o de que a 

possibilidade de manutenção do acórdão pelo tribunal a quo somente estará autorizada se houve: “(a) o 

reconhecimento da distinção entre o caso concreto e a tese firmada pelo tribunal superior” ou “(b) a superação da 

tese, em razão da formulação ao acolhimento de fundamentos jurídicos não enfrentados pelo tribunal superior 

quando do julgamento da questão de direito” (MENDES, op. cit., p. 247-248).  
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que foi exposto, são de absoluta importância, contribuindo, claramente, para a devida e mais 

ampla efetividade ao artigo 926 do CPC. 

 

4.2 Técnicas de superação (overruling), os limites de sua realização incidentemente e a 

relevância das práticas de sinalização e antecipação de superação (signaling e 

antecipatory overruling): críticas e proposta 

 

Avança-se para a segunda seção deste último capítulo, fazendo-se necessário tratar das 

técnicas de superação dos precedentes, ainda antes de abordar os fatos e fundamentos 

autorizadores. Tem-se como objetivo a análise da superação do precedente propriamente dito, 

e não, especificamente, da jurisprudência. Evidentemente, a modificação daquele pode (e até 

deve) gerar a alteração desta,456 diante da força vinculante que se vem defendendo, o que não 

significa, porém, que se tenha de tratar, quanto aos aspectos conceituais e sistematizados, de 

ambos.457 

É certo que rupturas arbitrárias de entendimentos jurisprudenciais (e na própria ordem 

jurídica) não são bem-vindas.458 Porém, as alterações na sociedade, em seus aspectos 

socioeconômicos e no próprio Direito, exigem mudanças correspondentes nos precedentes, 

especialmente se forem vinculantes, como ora se propõe. Exatamente por isso, os Tribunais, 

caso pretendam desviar-se de determinado precedente, ainda que oriundo dele próprio, devem 

ter em conta a confiança459 nele depositada (principalmente se for vinculante) e, dessa forma, 

exercer adequadamente as práticas ora suscitadas, de superação de precedentes. 

                                                                                                                                                         
455 SGARBI, op. cit, p. 264. Dworkin afirma, em outra passagem, que, não obstante a firmeza do direito como 

integridade, disso também faz parte que não deve ser governado pelos mesmos objetivos e estratégias políticas 

em todas as ocasiões. Não se insiste em que um Legislativo que hoje promulga um conjunto de regras sobre a 

indenização, para tornar mais rica a comunidade, comprometa-se de alguma maneira com esse mesmo objetivo 

político amanhã. A integridade, portanto, não desaprova a diversidade. 
456 Acredita-se, a propósito, que a melhor forma de se referir a isso, ao se tratar dos possíveis efeitos de um 

entendimento jurisdicional, ou seja, um precedente (mesmo já) transitado em julgado, é quanto à potencialidade 

de modificação de jurisprudência, e não sua existência, propriamente dita, a qual dependerá de uma modificação 

efetivamente coletiva, entre os julgados e órgãos jurisdicionais competentes à respectiva matéria.  
457 “É preciso ter claro, porém, que não só em relação a precedentes se deve cogitar de superação. Também é 

legítimo falar da superação da jurisprudência constante (ou dominante, para empregar a expressão encontrada 

no texto normativo do CPC de 2015). Pois o § 2° do art. 927 do CPC de 2015 expressamente prevê a 

possibilidade de ‘alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula’. E não poderia mesmo ser 

diferente. O fato de se ter identificado uma linha de jurisprudência constante não pode ser um empecilho à 

evolução do Direito, sendo perfeitamente possível que a tese jurídica consolidada em um enunciado de súmula 

venha a ser posteriormente superada” (CÂMARA, op. cit., p. 112).  
458 O próprio Dworkin, inclusive, assevera a necessidade de tal estabilidade, afirmando que, na atividade 

jurisdicional ou na elaboração de novos enunciados legais, é importante considerar o direito em seu todo como 

algo que “continua” (SGARBI, op. cit., p. 188). 
459 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 3 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. Trad. 

de José Lamego, p. 618:  “Quando esta confiança exista em considerável medida, só se desviarão na medida em 

que o desvio se lhes afigure indubitavelmente como obrigatório”. 
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Nos países de família common law, emprega-se o conhecido overruling, significando o 

dever de se deixar de aplicar o precedente até então respeitado, por estar obsoleto ou mesmo 

por um equívoco que se tenha reconhecido apenas posteriormente, consoante razões 

abordadas a seguir.460 

Como se sabe, o overruling461 foi instituído na Inglaterra, por meio do Practice  

Statement de 1966, significando, como já dito, a permissão de determinada Corte para rever 

seu posicionamento anterior,462 por fundamentos específicos e mediante elevado ônus 

argumentativo. O que ocorreu foi que, no século XIX, especificamente em 1898, a House of 

Lords, cujo entendimento era pela não vinculação aos seus precedentes, o alterou no célebre 

caso London Tramways v. London County Council, em que restou entendido que a Corte 

estava, ao contrário do que decidira anteriormente, vinculada aos  próprios precedentes.463 Em 

1966, como explicado por Neil Suxbury,464 a House of Lords reconheceu que, mediante 

determinadas circunstâncias, poderia  realizar o overruling em relação às suas próprias 

decisões. O Statement afirmou que a House of Lords poderia decidir de forma diferente de 

suas anteriores manifestações quando isso lhe parecesse correto.465 Antes disso, a House 

estava absolutamente vinculada às suas decisões prévias, mesmo quando se via convicta de 

que, em determinados casos, ao reiterá-las, estaria perpetuando uma decisão injusta.  

Trata-se, de fato, de prática fundamental e relacionada, como se sustenta nesta tese, 

aos mesmos fundamentos que formam a base da existência de um sistema de precedentes 

vinculantes: proteção da confiança, isonomia e segurança, especialmente. Não por acaso, é 

relativamente expressivo o número de superações, por exemplo, na Suprema Corte norte-

                                                 
460 Não se deve confundi-la, obviamente, com a distinção, conceituada por José Rogério Cruz e Tucci, como o 

método “pelo qual o juiz verifica se o caso em julgamento pode ou não ser considerado análogo ao paradigma” 

(CRUZ E TUCCI, José Rogério. Precedente judicial como fonte do direito. São Paulo: RT, 2004, p. 174). Ana 

Beatriz Rebello, por sua vez, assim conceitua a técnica em questão, para, em seguida distingui-la do overruling: 

“Distinguishing: Análise da situação fática do caso concreto e do precedente utilizado como parâmetro para 

averiguar sua adequação e a consequente possibilidade de utilizá-lo naquele caso. Em sendo diversa a situação, o 

juiz não precisará aplicar o precedente, devendo realizar o julgamento de acordo com a situação que lhe foi 

apresentada. É certo, entretanto, que a fundamentação deverá ser robusta, no sentido de deixar clara a 

diferenciação do caso concreto e do precedente afastado (...) O distinguishing, nessa perspectiva, seria a 

percepção de que o ambiente é diverso, ou que o clima daquele determinado local inviabiliza a utilização do 

projeto elaborado. Já o overruling, pode ser representado pela descoberta de um novo material, ou pela 

constatação de que o projeto poderia ser elaborado de maneira a comportar um novo equipamento eletrônico que 

foi desenvolvido depois do projeto original, ou pela atribuição de uma nova cor aos módulos, mais adequada aos 

padrões atuais, dentre inúmeras outras possibilidades” (PRESGRAVE, op. cit., p. 162-163). 
461 “Overruling, like distinguishing, changes a common law ruling established by a precedent. By 

comparison, however, it is a bolder and more explicit act of law-making: whereas distinguishing a 

precedent means modifying its ratio, overruling means repealing it” (DUXBURY, Neil. The nature and 

authority of precedent. Cambridge: Cambridge, 2008. p. 27). 
462 Ibid., p. 126. 
463 Ibid., p. 42. 
464 Ibid., p. 126. 
465 Depart from a previous decision when it appears right to do so. 
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americana até 2004: em 133 casos, foram 208 precedentes reformados, tendo sido o primeiro 

já por volta de 1808, em Hudson v. Guestier.466 

Aluisio Mendes observa que os precedentes podem ser superados pela alteração das 

condições em que foram proferidos, como, por exemplo, pela mudança constitucional ou legal 

superveniente, tal como no caso Regina v. Shivpuri, bem como pelo reconhecimento de um 

erro cometido, ou ainda por não mais se enquadrar na esfera dos valores supervenientemente 

assumidos pela sociedade. Nesse último contexto, destaca, a história aponta inúmeros 

exemplos, como as alterações de paradigmas em relação à escravidão no Poder Judiciário 

norte-americano, ou mesmo em casos de segregação, como Brown v. Board of Education. Na 

experiência brasileira, cita-se, por exemplo, a aceitação da relação de casamento e união 

estável entre pessoas do mesmo sexo, nas mais várias esferas.467 Diga-se, contudo, que, mais 

adiante, abordam-se, com maior profundidade, os fundamentos de fato e/ou de direito. 

As técnicas de superação realmente são essenciais à oxigenação jurisprudencial e de 

todo o sistema de precedentes. Inclusive, como exposto até este último capítulo e traçando um 

paralelo entre os efeitos danosos das regras intransponíveis (independentemente do Poder de 

que emane), a relação entre lei (no sentido positivista-normativo) e juiz, no sentido de 

subordinação, começou a se desestabilizar durante o século XIX. Passa-se a entender como 

insustentável a premissa de estrita vinculação até então existente,468 mediante a elaboração 

das leis com tanto rigor. Dessa forma, os tribunais se foram libertando: “Começou a pensar-se 

ser lícito desembaraçá-los também das andas da lei, a fim de eles disporem daquela liberdade 

de decisão de que precisam para dominar a vida na pluraridade das suas formas e na sua 

imprevisibilidade”.469   

Realmente deve-se fazer a superação de precedentes, buscando-se a correta norma, 

em um novo contexto fático/jurídico que se dispõe, agora, em uma realidade construída sobre 

novos limites no tempo e no espaço. Não se deve, sabe-se muito bem, confundir texto com 

norma, como bem explica Friedrich Müller.470 A busca contínua pela “norma jurídica” mais 

                                                 
466 Como explicado por Michael Gerhardt (GERHARDT, op. cit., p. 10): “From 1789 through the end of the 

2004 term, the Court, in 133 cases, expressly overruled 208 precedents. These cases are the instances in which 

the Court declared in so many words that it was overruling constitutional precedents.” Quanto ao primeiro caso 

superado, esclarece (p. 27): To be sure, the first instance in which the Court overruled itself, Hudson v. Guestier, 

appears undertheorized: By a 4–1 vote, with Justice Brockholst Livingston delivering the majority opinion and 

Chief Justice John Marshall the sole dissenter, the Court overruled Marshall’s two-year-old decision in Rose v. 

Himley.   
467 MENDES, op. cit., 2017, p. 83-86. 
468 Como bem frisado em: ENGLISH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. 6 ed. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1977, p. 206-207. 
469 Idem. 
470 MÜLLER, Friedrich. El derecho de creación judicial. Trad. de Luís-Quintín Villacorta Mancebo. Revista 
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apropriada, “composta do resultado da interpretação dos dados semântico”, é uma atividade 

contínua e árdua também por parte do magistrado, a quem cabe atentar continuamente às 

novas realidades, a fim de proceder às construções jurisdicionais com a necessária segurança 

jurídica. Mesmo porque, se o trilho teve seu caminho alterado, o trem deve seguir por ele, ou 

seja, pelo novo caminho. Se há novas condições fático-jurídicas (trilho), o precedente (trem) 

deve retomar sua história e adequar-se. Isso também está intimamente relacionado ao ato de 

se afastar da resposta tornada errada, a fim de se alcançar aquela que, agora, é a certa.  

Defende-se, portanto, a busca da solução correta para determinado caso, entendida, 

como tal, a que melhor atenda à ordem jurídica em vigor, considerada (esta) resultado, em 

equilíbrio, da aplicação de todas as fontes de direito relevantes ao caso, o que inclui, 

certamente, os precedentes.471 Nem se pode aceitar que se diga que, em razão das 

peculiaridades e da complexidade do caso concreto, não haveria apenas uma solução, ou 

mesmo que há determinadas situações de discricionariedade jurisdicional, o que é dito 

principalmente quando há relevância, para a solução do caso concreto, de conceitos jurídicos 

indeterminados. Com defendido em relevante doutrina brasileira, “se determinado 

ordenamento jurídico contém os princípios da legalidade, da isonomia, preza a previsibilidade 

e a segurança jurídica, não há como sustentar-se que o juiz deve decidir segundo as 

peculiaridades dos casos concretos e que não há um caso igual ao outro”, 472 mesmo que, na 

lide sob análise, verifiquem-se termos abstratos como “lesão grave e de difícil reparação”, 

“dignidade da pessoa humana”, “boa-fé”, “função social”, “família”, entre tantos outros.  

Relacionadas ao overruling, a propósito, existem determinadas práticas que se fazem 

essenciais ao propósito da presente pesquisa, conforme relação que se passa a fazer. 

Fale-se, então, da chamada prática de sinalização (signaling), exercida quando ocorre 

a identificação de uma inconsistência sistêmica ou de algum fundamento de equivalente 

densidade (que serão tratados a seguir, na parte voltada aos fundamentos do overruling) a 

evidenciar certa fragilidade do precedente vinculante, cuja vulnerabilidade, portanto, atraia as 

atenções para si, quanto a eventual necessidade da superação. Segundo essa técnica, portanto, 

percebe-se que o precedente, eventualmente, já não mais deve subsistir; porém, especialmente 

em razão da segurança jurídica e da confiança nele depositada, o entendimento vinculante 

                                                                                                                                                         
Brasileira de Direito Constitucional, v. 20, p. 16, 2012. 
471 Por todos, cite-se Tereza Arruda, que concorda com o ora exposto (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Cada 

caso comporta uma única solução correta? In: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro et al. (orgs.). Direito 

jurisprudencial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, v. II, 2014, p. 1228). Conclui, a propósito, que “nos 

países de civil law, havendo reiteradas decisões em determinado sentido, ou até mesmo havendo uma só, de 

tribunal superior, esta será a tese correta e equivocadamente decidirá o juiz que não considerar” dessa forma.  
472 WAMBIER, op. cit., p. 1.234.  



182 

 

  

ainda não foi ultrapassado pela Corte de que emanou, tampouco deu sinais de que isso vai 

ocorrer ou de que existem elementos absolutamente objetivos nesse sentido. Assim, embora 

não ocorra overruling, é essencial comunicar que o precedente, “que, até então, orientava a 

atividade dos jurisdicionados e a estratégia dos advogados, será revogado, evitando-se, com 

isso, que alguém atue em conformidade com a ordem estatal e, ainda assim ou por isso 

mesmo, seja prejudicado em seus negócios ou afazeres”.473 

Esse é um bom exemplo de uma prática que deve ser incorporada à realidade 

brasileira. O que se tem buscado nesta pesquisa é justamente demonstrar que, em uma 

realidade de precedentes vinculantes que se tem instaurado no sistema jurídico brasileiro 

desde o final da década de 1990, não se admite que as práticas a eles pertinentes sejam 

aplicadas pela metade, sob pena de se permanecer no meio-sistema, como já assinalado. 

Destarte, faz-se essencial sinalizar à sociedade quando se está diante de fortes elementos 

fático-jurídicos que imponham a superação, até mesmo para que se confira a necessária 

efetividade ao artigo 10 do, CPC, ou seja, o princípio da não surpresa. 

Na denominação desta seção, chamou-se a atenção para a “relevância da prática de 

sinalização” por uma questão que se passa, agora, a anunciar. Como já registrado, a proteção 

da confiança e o respeito à segurança jurídica já se apresentam como fatores essenciais para 

que o próprio Tribunal, autorizado à realização da superação, venha a praticá-la.  

Outra utilidade, contudo, existe e se faz bastante útil aos propósitos da presente 

pesquisa. É a sinalização como forma de ressalva pelo juízo vinculado (especialmente de 

instâncias inferiores),474 indicando, objetivamente, as razões da fragilidade do precedente em 

questão. Isso significa que o órgão jurisdicional, no caso concreto, diante da impossibilidade 

de proceder à revisão,475 por causa da vinculação (vertical) a que está submetido, sinaliza 

quanto aos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a eventual vulnerabilidade do 

precedente. Consoante defende-se nesta pesquisa, não é suficiente a compreensão individual 

                                                 
473 MARINONI, op. cit. p. 74. 
474 Mas não necessariamente: poderia ser, por exemplo, um desembargador nos Tribunais de segunda instância, 

ou um ministro de Tribunal Superior, que, isoladamente, também deve respeito ao precedente vinculante. 
475 Importante ressaltar que, mesmo quando a questão jurídica fora definida, inicialmente, por órgãos de segunda 

instância, esse não é o competente para revisá-la quando, daquela definição, tiver sido interposto recurso 

devidamente admitido e com mérito julgado, na(s) instância(s) superior(es), uma vez que, neste caso, o 

precedente, efetivamente, passar a ser deste, e não daquela instância inferior. Aluisio Mendes também aborda a 

matéria, frisando que a ideia (de que, nesse caso, a segunda instância, poderia rever, formalmente, a tese fixada 

pela instância superior) parece confrontar o artigo 986, CPC: “(...) Basta pensar na hipótese (...) em que o órgão 

judicial de segundo grau tenha julgado o incidente e contra esta decisão também tenham sido interpostos, 

conhecidos e julgados os recursos especial e extraordinário, com manifestação, portanto, do STJ e STF sobre a 

tese fixada. Poderia o tribunal estadual ou regional efetuar a revisão da tese? (...) Por um lado, pareceria, de certo 

modo, democrático e saudável esta possibilidade de oxigenação advinda de tribunais que tenham firmado na 

origem a tese a ser revista. Mas, por outro, a ideia parece colidir com algumas disposições do próprio CPC, 

especialmente o mencionado art. 986” (MENDES, op. cit., 2017, p. 244). 
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do magistrado quanto a eventual equívoco do precedente, segundo sua concepção, para se 

afastar a ratio decidindi.476 Mais ao final do capítulo, serão feitas as considerações necessárias 

quanto às repercussões da eficácia vinculante dos precedentes, mas, desde logo, é possível 

evidenciar a impossibilidade de desprendimento apenas por eventual discordância. Já na 

próxima seção, porém, serão observados os fundamentos admitidos para que se exerça a 

superação, bem como aqueles que possam fazê-la, concluindo-se que, em determinadas 

situações, o magistrado (mesmo de primeira instância, por exemplo) encontra-se autorizado a 

efetuar, no caso concreto, o afastamento do precedente; porém, a superação propriamente dita 

cabe ao órgão jurisdicional do qual emanou a ratio vinculante. 

Observa-se, portanto, a relevância da prática do signaling: é o que melhor resta a ser 

feito pelo magistrado a quem não compete proceder à superação em situações tais. Outra 

prática distinta que não se confunde com esta é a da superação antecipada (antecipatory 

overruling), sobretudo pelo fato de os requisitos serem distintos, como adiante se vai 

demonstrar. Quanto à sinalização, portanto, trata-se do ato a ser praticado por um juiz 

verticalmente vinculado a determinado entendimento, diante da fraqueza do precedente, 

anunciada pelo próprio magistrado.477 Evidentemente, o juiz, no caso concreto, consegue 

proferir a decisão que reputar mais adequada, seja no sistema da civil law, seja no da common 

law. Isso, contudo, não significa que esteja correto,478 diante do sistema jurídico-processual a 

ser obtido dos sistemas ora anunciados nesta pesquisa.479  

Não por acaso, inclusive, existem fartos sistemas de controle ao cumprimento desses 

precedentes vinculantes, como se percebe em artigos como 332 e 932, ambos do CPC. Como 

já visto, o microssistema de formação e superação de precedentes deve exercer forte efeito na 

jurisdição brasileira, cabendo a todos (dos jurisdicionados aos próprios magistrados) a 

conscientização de que, diante desse sistema vinculativo (equiparável ao stare decisis, porém 

                                                 
476 No mesmo sentido: MACÊDO, Lucas Buril de. O transplante jurídico de técnicas para aplicação de 

precedents – análise específica da transformação (transformation), sinalização (signaling) e superação 

antecipada (antecipatory overruling). In: NUNES, Dierle et al. A nova aplicação da jurisprudência e 

precedentes no Código de Processo Civil/2015: estudos em homenagem à professora Tereza Arruda Alvim. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 685. 
477 Melvin Eisenberg destaca a confiança depositada no precedente, por parte da sociedade, mesmo diante da 

fragilidade em questão. Especialmente pela dificuldade que se tem, em muitos casos, de perceber claramente o 

aludido desgaste do precedente até então vigorosamente aplicado (EISENBERG, Melvin Aron. The nature of the 

common law. Cambridge: Harvard University Press, 1991, p. 120). 
478 No mesmo sentido do texto: ZANETI JUNIOR, op. cit, p. 338, que se manifesta da seguinte forma: “A 

melhor solução para o juiz que não se conforma com o precedente será sempre” aplicá-lo “com a ressalva do 

entendimento pessoal”. 
479 Importante repetir que, como já dito, há situações em que o juiz, diretamente, no caso concreto, pode apontar 

o equívoco do precedente, porém essas são situações das quais se tratará mais adiante. Por exemplo: mudanças 

evidentes do Direito em que se baseava o precedente ou equívocos graves cometidos em sua construção, ou seja, 

de natureza processual, conforme sustentado em seguida. Ainda há, é oportuno destacar desde logo, a superação 

antecipada, também útil à quebra da excessiva rigidez ora defendida. 
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adaptável a um país de civil law), a construção dos entendimentos deve levar em conta a 

coletividade e a universalidade das decisões, para o que os procedimentos concentrados 

colocados, nesta tese, sob grande luminosidade fazem-se essenciais. 

Isso leva à conclusão de que os juízos dos quais não decorreu o precedente 

contribuirão, sim, para o aprimoramento/a superação da ratio decidendi vinculante, mas de 

modo a privilegiar o debate coletivo, fazendo os mais aprofundados apontamentos, por 

exemplo, quanto a eventual nova circunstância fática e/ou à necessidade de novas 

interpretações sistêmicas relativas à questão jurídica a ser solucionada, porém no campo da 

sinalização, e não no da superação. Assim agirá, por exemplo, o magistrado de determinado 

juízo singular, na primeira instância, ao proferir sua sentença (ou mesmo suas decisões 

interlocutórias), em cuja fundamentação, nada obstante a sinalização, respeitará o precedente 

até que o órgão competente a superá-lo o faça ou até que se possa realizar o chamado 

antecipatory overruling, tema abordado a seguir.  

Assim como não se pode concordar com argumentos segundos os quais a 

independência dos magistrados estaria afastada ou prejudicada por causa do caráter vinculante 

defendido em relação à formação do precedente, originariamente,480 a mesma compreensão 

deve ser aplicada ao precedente (re)construído, a partir do procedimento concentrado de 

revisão. Permitir que o próprio magistrado refaça a nova ratio decidendi nas situações em que 

o precedente mereça rediscussão significaria levar a uma proliferação de decisões 

desencontradas, com o comprometimento do sistema de precedentes, que demandou 

aproximadamente vinte anos para ser construído no Direito brasileiro.481 

E, como já dizia Barbosa Moreira,482 o processo deve dispor de instrumentos de tutela 

adequados a todos os direitos, presentes nesses tempos difíceis, de modo que seu resultado 

assegure à parte vitoriosa (não sucumbente) o pleno gozo da utilidade prevista no 

ordenamento, e que tal resultado seja alcançado com o mínimo dispêndio de tempo e energia. 

Se, por exemplo, inexistem instrumentos adequados de controle e manutenção da coerência e 

da integridade jurisprudencial, bem como da necessária superação (quando se fizer 

necessário), ou se eles se apresentam de forma muito embaraçosa, complexa ou mesmo 

                                                 
480 MENDES, op. cit., p.95. 
481 Como dito por Geraldo Ataliba, o Direito “assegura a governantes e governados os recíprocos direitos e 

deveres, tornando viável a vida social” (ATALIBA, Geraldo. República e constituição. 3 ed. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2011, p. 181). Como ele muito bem ressalta: “seguras as pessoas que têm certeza de que o 

Direito é objetivamente um e que os comportamentos do Estado ou dos demais cidadãos dele não discreparão”.  
482 MOREIRA, José Carlos Barbosa.  Notas sobre o problema da “efetividade” do processo. In: GRINOVER, 

Ada Pellegrini et al. Estudos de direito processual em homenagem a José Frederico Marques no seu 70º 

aniversário. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 203 e 204. 
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inatingível, haverá um engessamento não digno da segurança e da efetividade perseguidas em 

termos constitucionais e infraconstitucionais. 

Existe um fundamento contrário ao que ora se expõe, segundo o qual o artigo 489, em 

seu parágrafo 1º, inciso V, estaria autorizando, indiretamente, deixar de lado o precedente 

vinculante na hipótese de demonstrar “a existência” de “superação do entendimento”. Em 

sentido semelhante, estaria o artigo 271-G do Regimento Interno do Superior Tribunal de 

Justiça, segundo o qual ocorrerá a vinculação a “Turmas e Ministros”, “exceto se houver 

revisão de tese”.  

Nesta tese, interpreta-se da seguinte forma. 

Em primeiro lugar, a autorização em questão dá-se segundo os limites ora 

estabelecidos, ou seja, o magistrado, no caso concreto, desde que presentes os requisitos 

específicos, exercendo a técnica do antecipatory overruling, de que se trata mais adiante.483 

Em segundo lugar, a interpretação acima trazida (de que o dispositivo em questão 

estaria autorizando que o juiz, no caso concreto, a proceder à superação) não é a única 

possível. Os dispositivos em questão, sejam do Código de 2015, sejam do Regimento Interno 

do Superior Tribunal de Justiça, podem estar referindo-se à superação já realizada. Essa é a 

interpretação defendida na presente pesquisa. Não se quer acreditar que o Estatuto, após toda 

a consolidação de um sistema de precedentes formalmente vinculantes, tenha admitido que 

todo magistrado, no caso concreto, ao argumento da superação, poderia deixar de aplicá-lo. 

Utilize-se, comparativamente, o respeito obrigatório às súmulas constitucionalmente 

vinculantes, mencionadas, por exemplo, no artigo 927, II, CPC. Não se concorda, por 

exemplo, que o juiz, no caso concreto, possa exercer, isoladamente, o overruling, exceto na 

hipótese de eventual incidência de sinalização ou de superação antecipada, se, por exemplo, a 

Suprema Corte a estiver desrespeitando. Somente por quórum qualificado de dois terços dos 

membros do Supremo Tribunal Federal é possível modificá-la, não se permitindo, por 

exemplo, que, por mudanças socioeconômicas relevantes ou necessidade de novas 

interpretações sistêmicas, por mais acertadas que sejam, o juiz, no caso concreto, possa 

descumpri-la. Considerando-se, portanto, que se criaram mecanismos adequados (como os 

                                                 
483 Até mesmo Barbosa Moreira, outras vezes citado nesta pesquisa, afirma ser “claro que” devemos “levar em 

conta a súmula, ou seja, não devemos divergir dela sem que haja motivos muito sérios”, ainda que afirme, na 

mesma passagem, que súmula não é lei, e que tampouco o magistrado deve ater-se apenas a ela. Ele não falou da 

superação de precedentes, mas essa seria, justamente, uma hipótese (ou, na verdade, um conjunto delas) do que 

ele denominou como “motivos muito sérios”, tais como mudança do direito, alterações socioeconômicas ou 

mesmo o afastamento, pura e simplesmente, do precedente, por vício formal em sua construção (MOREIRA, 

José Carlos Barbosa. O que deve e o que não deve figurar na sentença. Revista da EMERJ, v. 2, n. 8, p. 49-50, 

1999), 
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incidentes de resolução de demandas repetitivas e assunção de competência), cada qual com 

sua função específica, porém todos vinculantes, o raciocínio deve ser o mesmo. 

Como mencionado no parágrafo 4º do artigo 927, fala-se em segurança jurídica — à 

qual, de fato, muito se deve ater — como mais um fundamento à vinculação ora defendida. 

Essa segurança apresenta-se como base do ordenamento brasileiro, cuja Carta de 1988 prevê, 

em seu preâmbulo, que os constituintes, “representantes do povo brasileiro, reunidos em 

Assembleia Nacional Constituinte”, estavam instituindo “um Estado Democrático, destinado 

a assegurar o exercício de direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança (...)”. 

Igualmente, no caput do artigo 5º, estabelece-se que “todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade” e “à segurança”. Isso 

portanto, constitui-se não apenas em um princípio, mas em um princípio fundamental, como 

cláusula geral que compreende, certamente, a segurança do (e no) Direito.484  Representa, até 

mesmo, elemento de sustentação do próprio Estado Democrático de Direito,485 previsto, na 

mesma Carta de 1988, nos artigos 1º, 5º, XLIV; 17, caput; 34, VII, “a”; 91, caput e §1º, IV; 

127, caput; 194, parágrafo único, VII. Nesse sentido, há farta menção jurisprudencial.486   

Concorda-se com afirmações na ciência processual (e na ciência do Direito, de forma 

mais ampla) segundo as quais a estabilidade e a uniformização jurisprudencial se revelam 

essenciais, o que reconduz o Direito (formalmente) positivado a uma unidade essencial,487 a 

partir do desejo de manutenção constante da própria ordem jurídica, considerada, em suas 

melhores interpretações, um corpo sólido e único, de modo a regular, com o máximo de 

eficiência possível, as relações jurídicas às quais se direciona.  

Não se pode permitir, portanto, a liberdade de se discordar dos precedentes 

qualificados, e, por conseguinte, decidir-se de forma distinta. Isso, todavia, não encerra a 

questão, sobretudo porque existem as técnicas ora trazidas (signalling e antecipatory 

overruling). As instâncias inferiores podem (e até mesmo devem), conforme o caso, proceder 

                                                 
484SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia do direito fundamental à segurança jurídica: dignidade da pessoa 

humana, direitos fundamentais e proibição do retrocesso social no direito constitucional brasileiro. In: ROCHA: 

Cármen Lúcia Antunes (org.), Constituição e segurança jurídica: direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa 

julgada. Estudos em homenagem a José Paulo Sepúlveda Pertence. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 88. 
485 Conforme, por exemplo: BARROSO, Luis Roberto. Em algum lugar do passado: segurança jurídica, direito 

intertemporal e o novo Código Civil, In: ROCHA: Cármen Lúcia Antunes (org.). Constituição e segurança 

jurídica: direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Estudos em homenagem a José Paulo Sepúlveda 

Pertence. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 140. 
486 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AgR no RE n. 348.364 - RJ. Relator: Ministro Eros Grau. Disponível 

em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2027614>. Acesso em: 20 mar. 2019 
487 ALVIM, Arruda. Notas a respeito dos aspectos legais e fundamentais da existência dos recursos – direito 

brasileiro. Revista de Processo, v. 48, p. 9. 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2027614
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às críticas necessárias, de modo que ocorram eventuais modificações do procedente 

correspondente. Mas que ocorram como um movimento o mais uniforme possível, e não por 

meio de decisões isoladas e destoantes, que apenas contribuem para um desejado solipsismo, 

transformando, por vezes, a sucumbência ou não do jurisdicionado em determinado processo 

em um exercício de sorte. E, quando as partes contestam determinado entendimento e os 

juízos, eventualmente também exercendo, por exemplo, a prática do signalling (daí sua 

grande importância), o debate permanece, contribuindo para a esperada segurança jurídica da 

atividade jurisdicional. A jurisprudência estável, coerente e íntegra, alcançada por meio de 

determinado precedente vinculante (em especial), deve ser encarada como uma grande massa, 

que deve caminhar em bloco e também ser debatida em bloco. Os precedente podem, sim, ser 

superados, porém de forma adequada, tal como se vem expondo na pesquisa.  

É preciso apropriar-se, de certa forma, da estabilidade característica do stare decisis e 

entender que o precedente não é o fim da história; na  verdade, é o meio. É uma referência 

obrigatória, mas passível de crítica, de contestação, em sua “observação” (termo empregado 

pelo caput do artigo 927 do CPC). Os juízes inferiores podem (e devem) dialogar com essas 

referências, de modo a torná-las cada vez mais seguras. Podem, inclusive, aprimorá-las — 

avançando sobre matérias que não tenham constituído a ratio, mas, de forma simples e direta, 

desobedecer a elas, isso não.  No máximo, consoante fundamentos adiante apresentados, é 

possível exercer, além do sinaling, o antecipatory overruling, mediante, contudo, os 

requisitos específicos a serem apresentados. Acredita-se que, somente pelo respeito às 

referências em questão, haverá o cumprimento não apenas do disposto no artigo 926 do CPC, 

mas também de todas as garantias ou princípios constitucionais tratados anteriormente, em 

prol da proteção da confiança e da segurança jurídica.  

Assim, o que ora se propõe é a solução adequada para se evitar que os magistrados, 

regional ou nacionalmente (conforme a matéria/lide), possam, a pretexto do exercício do 

overruling, afastar-se indevidamente dos precedentes a que estão vinculados, desrespeitando-

os de diferentes formas, como, por exemplo, pela prática da transformação. Na 

transformation, diga-se, oportunamente, camufla-se a realização da superação, sem que esta 

seja realizada transparente e formalmente. Como bem explica Eisenberg, trata-se de uma 

superação disfarçada, porque o tribunal, ainda que afirme estar aplicando o precedente, acaba 

reconstruindo-o de tal forma que cria uma nova norma, com razões de decidir distintas da 

original, sem porém, evidenciar, suficientemente, o overruling realizado.488  

                                                 
488 EISENBERG, Melvin Aron. The nature of the common law. Cambridge: Harvard University Press, 1991, p. 

53. Existe neste caso, portanto, uma transformação efetiva do entendimento vinculante anterior, desprendendo-se 
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Pode, contudo, ocorrer, dentro certos limites, a superação antecipada, a qual se 

apresenta como uma situação bastante excepcional, mas amenizadora da fortaleza (pela 

barreira dos precedentes vinculantes) acima defendida. E diz-se excepcional justamente para 

não incorrer no mesmo erro já apontado.  

A técnica em questão é relativamente nova na história da common law norte-

americana. Como assinalado por Marinoni, em 1981 passou-se a admitir o antecipatory 

overruling489 nos Estados Unidos,490 consistindo, objetivamente, no desrespeito ao precedente 

(sem ter havido sua superação formal), porém em situações específicas. Diga-se, então, que, 

para se permitir que determinado magistrado, em tais circunstâncias, deixe de aplicar o 

precedente, é preciso que se encontre em situações específicas, que revelem a mais concreta e 

“provável revogação” (e, portanto, iminente)491 pela Corte que o elaborou (como feito em 

Rowe v. Peyton,492 por conta da erosão e da antiguidade do precedente). 

Existem, portanto, segundo a construção jurisprudencial norte-americana, alguns 

fatores autorizadores493 da superação antecipada, justamente para se evitar que cada juiz, 

segundo suas próprias convicções, realize-a, descaracterizando-se o próprio stare decisis. São 

fatores como a evidente erosão do precedente, que pode ocorrer especialmente “pela 

modificação de normas correlatadas ou que compartilhem dos mesmos fundamentos, 

retirando a consistência sistêmica da ratio decidendi, ou por mudanças sociais que a tornem 

incongruente”,494 bem como a inconsistência a que se chegue porque o próprio Tribunal (do 

qual emanou o precedente) o venha desrespeitando, seja expressamente, seja por meio de um 

conjunto de outras decisões em que se verifique que a adesão ao entendimento até então 

vinculante já não está mais presente. 

Os juízes e tribunais, portanto, devem ter grande cuidado na calibração das técnicas 

em questão. Conforme o pensamento de cada autor, na vasta doutrina a respeito dos 

precedentes, haverá maior ou menor aceitação da superação antecipada, justamente em 

                                                                                                                                                         
indevidamente do precedente, por não se construir o adequado ônus argumentativo, tampouco anunciar-se a 

superação verdadeiramente existente. 
489 KNIFFIN, Margaret N. Overruling Supreme Court precedents: anticipatory action by United States courts of 

appeals, Fordham Law Review, 1982, p. 66. 
490 MARINONI, op. cit., p. 29. 
491 MARINONI, op. cit., p. 260. 
492 “This Court, of course, must follow the Supreme Court, but there are ocasional situations in wich subsequent 

Supreme Court opinions have so eroded an older case, without explicity overruling it, as to warrant a subordinate 

court in pursuing what it conceives to be a clearly defined new lead from the Supreme Court to a conclusion 

inconsistente wich an older Supreme Court case” (MACÊDO, op. cit., p. 689). 
493 KNIFFIN, op. cit., p. 67. 
494 No mesmo sentido: MACÊDO, op. cit., p. 705. 
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consonância com o grau de vinculação defendido. Macêdo,495 por exemplo, afirma que é 

importante que os magistrados possam evitar os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e 

do Supremo Tribunal Federal “nos casos em que eles se apresentem objetivamente 

desgastados”. No entanto, ressalta que, admitida tal hipótese no Direito Processual brasileiro, 

é preciso que seja aplicada “com contenção, sob pena de descaracterizar o sistema de 

precedentes”. 

Essa é a questão a se ponderar, de fato. Nesta pesquisa, defende-se a vinculação 

efetiva, por se tratar de precedentes de respeito obrigatório.496 A superação pode ocorrer, 

porém não no caso concreto, pelo magistrado; ela deve ocorrer pela via formal, pelo órgão em 

que se construiu o precedente, salvo, verdadeiramente, situações específicas. A aplicação 

adaptada ao civil law que se deve fazer, a partir da experiência norte-americana, exige, para 

formar e para superar precedentes, os procedimentos concentrados. Impõe-se a conclusão de 

que a superação antecipada somente pode ocorrer na presença de fatores absolutamente 

objetivos, em razão dos quais, na realidade, não se está propriamente superando, mas, sim, 

afastando sua incidência, em situação análoga à distinção. Quanto ao afastamento em 

questão, será mais discutido no próximo item. Por ora, o que se quer demonstrar é que, em 

determinadas situações, como, por exemplo, a mudança evidente do direito, o precedente 

torna-se tão equivocado que continuar aplicando-o gera muito mais insegurança e falta de 

economia processual do que proceder ao imediato afastamento de sua incidência, o que acaba 

se revelando a medida mais correta, em prol desses próprios princípios. 

Assim, conclua-se que, entre a sinalização e a antecipação, há inequívoco 

distanciamento, pois, segundo interpretação aqui defendida, ambas são potencialmente 

exercidas consoante fundamentos distintos, tornando-se necessário adequá-las à realidade 

brasileira. O signalling será exercido mediante certa fragilidade, porém em situações em que 

não houve superação formal pelo órgão competente, na ausência de elementos objetivos 

suficientes a que (já) se proceda, por exemplo, a antecipação. A antecipatory overruling, por 

sua vez, somente poderá ocorrer mediante (esses) elementos objetivos suficientes, de modo 

que não se esteja apenas diante de um caso de eventual vulnerabilidade, mas, sim, de 

completa erosão, preferencialmente por múltiplos fatores cumulativos, porém, por alguma 

                                                 
495 Ibid., p. 689. 
496 A força vinculante e do próprio sistema de precedentes é ressaltada, também, por Aluisio Mendes, ao tratar da 

eventual possibilidade de o tribunal de segunda instância manter-se em confronto com a tese já definida, por 

parte do Superior Tribunal de Justiça (não se retratando, por exemplo): “A interpretação literal, de que o tribunal 

poderia simplesmente não aceitar a tese, descumprindo a observância determinada no art. 927, colocaria por terra 

toda a construção formulada em torno do sistema de precedentes qualificados pelo efeito vinculativo no Código 

de Processo Civil brasileiro” (MENDES. op. cit., p. 244). 
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razão, ainda não houve a superação formal pelo respectivo órgão competente.   

 

 

4.3 Críticas e propostas quanto aos fundamentos que autorizam a superação ou o 

afastamento de precedentes qualificados e sua relevância à eventual modulação dos 

efeitos da alteração 

 

Vistos determinados aspectos conceituais em relação à superação de precedentes e 

práticas adjacentes, é necessário avançar para as razões que autorizadoras. Michael 

Gerhardt497 bem frisa a força dos precedentes e o cuidado que se deve ter caso se queira dele 

desprender-se (até mesmo para que haja o mesmo respeito em relação às suas próprias 

decisões), cujos fundamentos, portanto, devem ser cuidadosamente construídos, com árduo 

ônus argumentativo. O próprio Código de 2015 deixa bem claro: o artigo 489, em seu 

parágrafo 1º, inciso VI, estabelece o dever de demonstrar (fundamentadamente, como impõe o 

inciso V do mesmo parágrafo, e, ainda, o inciso II do próprio artigo) a existência da distinção 

ou “a superação do entendimento”. Também os parágrafos 2º a 4º do artigo 927 do CPC 

tratam da superação de precedentes, ressaltando este último que se deve fundamentar, 

adequada e especificamente, a modificação dos precedentes qualificados abordados nesta 

pesquisa, “considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da 

isonomia”. 

Observa-se, pois, em primeiro lugar, que, no Direito brasileiro, não se admite a 

superação implícita. Não apenas se exige que seja expressa, como também especificamente 

fundamentada. Logo, seja no exercício do overruling, seja no exercício do antecipatory 

overruling, faz-se essencial a mais transparente fundamentação, uma das situações jurídico-

processuais que se passa a abordar. 

Há certa complexidade na enumeração que se passa a fazer, sobretudo decorrente das 

possibilidades de categorização dos fundamentos de fato e/ou de direito ora apontados, ou 

seja, se seriam, todos, casos de superação ou se, em determinadas hipóteses, se enquadrariam 

em classificações/conceitos distintos, ou até mesmo em situações de distinguishing. 

Independentemente da categorização, porém, essas possibilidades serão abordadas, por se 

mostrarem relevantes aos propósitos de sistematização que se vem realizando. 

                                                 
497 “On my view, an essential dynamic in constitutional law is what I call the golden rule of precedent: Justices 

(and, as we will see in the next chapter, other public officials) generally know from experience, training, and 

temperament they cannot be too disdainful of precedents or else they risk having other justices show the same, or 

even more, disdain for their preferred precedents” (GERHARDT, op. cit., p. 92). 
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Digam-se, então, quais são os fundamentos possivelmente relacionados à não 

utilização de determinado precedente, sejam aqueles usualmente já trazidos em relevantes 

doutrinas, sejam também outros cujo apontamento se passa fazer. São eles: a) em hipótese de 

erro do Tribunal, na construção do precedente, mas não propriamente de um erro processual 

na formação do precedente, mas, sim, de interpretação do direito má ou inadequada (erro, 

portanto, em sentido material, na própria definição da questão jurídica); b) mudanças 

relevantes de fato e/ou sociais, ou seja, alterações em sentido cultural, econômico e/ou outras 

novas situações fáticas com eventual relevância jurídica; c) novas interpretações sistêmicas, 

reconstruindo a própria norma de que se constitua o precedente, por um conjunto de 

elementos fáticos-jurídicos a partir dos quais se visualiza uma nova interpretação jurídica ao 

caso sob análise; d) mudanças objetivas no direito positivado, que evidenciam, normalmente, 

a imediata necessidade de revisão dos precedentes construídos sob sua égide; e) fundamentos 

não apreciados que sejam autonomamente capazes de alterar a interpretação antes realizada 

(por ocasião da construção originária do precedente) a respeito dos (mesmos) fatos (agora) 

sob nova apreciação jurisdicional; f) erro formal na construção do precedente, ou seja, erro 

procedimental, significando que, na formação do precedente, que deveria ter ocorrido, por 

exemplo, por um procedimento concentrado (como o incidente de resolução de demandas 

repetitivas), mas se deu ignorando determinados atos que lhe eram essenciais, como, por 

exemplo, a competência diferenciada (por exemplo, de um órgão fracionário do Tribunal). 

Como se observa nesta tese, está-se procurando, da forma mais objetiva possível, 

enumerar, em primeiro lugar, quais seriam as seis razões pelas quais é possível superar ou 

afastar determinado precedente para, em seguida, se apurarem as repercussões desse rol. 

Também é preciso explicar a opção desta pesquisa quanto aos termos superação ou 

afastamento, o que se fará mais abaixo. 

Usualmente, fala-se apenas de dois fundamentos ao overruling: “revogação ou 

modificação da norma em que se fundou a decisão” ou “alteração econômica, política ou 

social referente à matéria decidida”.498 É possível, porém, promover uma extensão dessa 

síntese de possíveis fatos geradores da superação de precedentes.  

                                                 
498SANCHES, Sidney. O juiz e os valores dominantes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p. 238. Esse 

autor, em sentido semelhante, fala em novas concepções sociológicas, e em recentes movimentos e/ou realidade 

social distinta daquela em que se firmou o precedente. E ressalta que o juiz, ao interpretar o direito, deverá 

entender a moral da época em que deverá aplicá-lo, em busca de uma solução que se mostre compatível com as 

novas circunstâncias, sem fugir à inspiração da norma que interpreta. 
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Patrícia Perrone,499 embora, inicialmente, resuma as hipóteses em duas, faz o devido 

desmembramento. De pronto, sintetiza-as em incongruência social ou sistêmica, para, em 

seguida, melhor desenvolver. Explica que a incongruência social alude a uma relação de 

incompatibilidade entre as normas jurídicas e os standards sociais, enquanto a consistência 

sistêmica envolve a ideia de harmonia entre as diversas fontes de direito, especialmente entre 

suas regras. Em seu desmembramento, Perrone traz à baila o que chama de “precedentes 

contraditórios”, os obsoletos em virtude de “mutações sociais” e os obsoletos por “mutações 

jurídicas”. Por derradeiro, menciona os “precedentes errados”, dando o exemplo de Bowers v. 

Hardwich, por ter havido uma decisão realmente equivocada na origem.500  

Celso de Albuquerque Silva também traz as hipóteses mais comuns de superação do 

precedente, quais sejam, ter-se tornado (o precedente) obsoleto e desfigurado, por ser injusto 

(ou incorreto), inclusive quando se revelar inexequível na prática.501 

É necessário aprofundar-se no rol das causas envolvidas na superação de precedentes, 

aplicando-o à sistemática dos precedentes qualificados, de que se tratou anteriormente. 

São mencionadas, com mais frequência, as mudanças relevantes de fato, como as 

alterações socioeconômicas e/ou culturais; a necessidade de nova interpretação sistêmica, 

reconstruindo a norma de que se constitua o precedente; e ainda a situação em que tenha 

ocorrido erro do Tribunal na construção do precedente — não propriamente um equívoco 

processual na formação do precedente, mas, sim, uma má ou inadequada interpretação do 

direito (erro, portanto, em sentido material, na própria definição da questão jurídica, como 

acima descrito, em Bowers v. Hardwich). Essas são, de fato, as mais complexas a serem 

verificadas, enquadrando-se nas verdadeiras hipóteses de superação de precedente, segundo a 

concepção da pesquisa. Quanto às duas primeiras, são situações em que há reconstrução da 

norma a partir de um conjunto de novos elementos fático-jurídicos, criando-se uma nova ratio 

decidendi para a solução ou a definição da mesma questão jurídica. Já na situação em que 

                                                 
499 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: o desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 

contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 237. 
500 Como reconhecido pela Suprema Corte, posteriormente, a abordagem original da questao suscitada, como 

pertinente ao direito dos homossexuais de praticar a sodomia, distorcia o tema tratado, desviando-se do debate 

correto, que, efetivamente, alinhava-se ao direito de decidir, livremente, sobre seus relacionamentos e condutas 

sexuais. EISENBERG, Melvin Aron, The nature of the common law. London: Harvard University Press, 1998, p. 

104: Eisenberg ressalta que, no common law, há uma devida ponderação e grande cuidado no “abandono” ao 

precedente, com ponderação entre as razões de justiça e as razões de segurança jurídica. Também Gerhardt 

ressalta a força do precedentes, falando de suas múltiplas funções e o respeito a eles: “the multiple functions of 

precedents show how public authorities understand their and other branches’ respective powers” (GERHARDT, 

op. cit., p. 60).    
501 SILVA, Celso de Albuquerque. Do efeito vinculante: sua legitimação e aplicação. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2005, p. 266. 
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possa haver “precedentes errados”,502 há, em certa dose, subjetividade que mereça novas 

provocações (ou o estabelecimento, de ofício, pelo Tribunal, em resposta aos novos processos 

que a questão retome), de modo a se proceder à adequada reanálise da matéria.   

Faz-se importante destacar o cuidado que se enxerga no sistema de common law, o 

qual deve ser transportado para a realidade brasileira, e sempre dispondo de todo o ônus 

argumentativo na fundamentação específica, voltada à demonstração apropriada dos 

elementos acima identificados. Nesse sentido, tratando-se as hipóteses em questão de 

superação de precedentes, em seu melhor sentido técnico, somente o Tribunal que concebeu o 

precedente pode exercer o aludido ônus argumentativo e de fundamentação apropriada, não 

cabendo, por exemplo, a um juiz de primeira instância ou a outro magistrado, por decisão 

monocrática, fazê-lo. Igualmente, não pode um Tribunal vinculado, pela organização 

hierárquico-jurisdicional, àquele do qual o precedente vinculante, como o é, por exemplo, o 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em relação às decisões proferidas pelo 

Superior Tribunal de Justiça, no caso das matérias trazidas no artigo 105, III, CRFB/88.  

Quanto às modificações em contexto social, cultural, econômico ou político — como 

se costuma mencionar, está-se tratando, de fato, de alterações sensíveis, que podem conduzir à 

superação de entendimentos jurisdicionais anteriores, por se tornarem obsoletos, exigindo, 

assim, sua alteração, com o propósito de que uma (mesma) norma jurídica possa acompanhar 

a evolução da sociedade. Thomas Bustamante503 bem lembra que as fontes são as razões que 

determinam o conteúdo do Direito positivo. Essa concepção é ampla o suficiente para abarcar 

tanto os fatos sociais, políticos e econômicos que influenciam a produção do Direito como as 

ideias e os valores que constituem motivos para a legislação, como justiça, equidade e 

segurança.504  

Realmente, mediante uma acentuada modificação nos valores sociais, que pode 

ocorrer por diversos fatores, inclusive evolução tecnológica, passa a haver um contexto 

objetivamente distinto daquele em que foi constituído o precedente. Observe-se, a propósito, 

que o parágrafo 3º do artigo 927 do CPC faz alusão a “interesse social”, parecendo evidenciar 

                                                 
502 MELLO, op. cit., p. 249. 
503 BUSTAMANTE, op.cit, p. 287.  
504 Oportuno lembrar o que, já há certo tempo, vem-se denominando mutação constitucional. De acordo com 

Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento, “as Constituições não mudam apenas por meio de processos 

formais, que envolvam a modificação do seu texto. Há também as mudanças que atingem a Constituição sem 

alteração dos seus preceitos, que são conhecidas como mutações constitucionais. A mutação constitucional 

consiste em processo informal de mudança da Constituição, que ocorre quando surgem modificações 

significativas nos valores sociais ou no quadro empírico subjacente ao texto constitucional, que provocam a 

necessidade de adoção de uma nova leitura da Constituição ou de algum dos seus dispositivos” (SOUZA NETO, 

Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. Belo 

Horizonte: Fórum, 2012, p. 339). 
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esse elemento como fundamento para a “alteração de jurisprudência”, de que o parágrafo trata 

especificamente. 

Outra situação antes levantada foram mudanças objetivas no Direito positivado que 

repercutam, de plano, no precedente a ele atrelado. Nesse caso, aplicando-se o sentido 

adequado, deve-se destacá-la e dispensar-lhe tratamento distinto das anteriores, a ponto de se 

autorizar seu afastamento, considerando-se a desnecessidade de uma densa atividade 

interpretativa. O sentido adequado é, portanto, aquele segundo o qual tenha ocorrido 

determinada alteração de regra (e não de princípio ou valor, temas abordados, de certa forma, 

nesta pesquisa) que repercuta, objetiva e diretamente, na ratio decidendi construída sob a 

vigência de outra(s) regra(s), sendo possível ao magistrado, sem uma densa atividade de 

interpretação, proceder à sua pronta identificação. Nessa hipótese, a situação é análoga à 

distinção, merecendo, portanto, o mesmo tratamento: o juiz, no caso concreto, mediante 

fundamentação apropriada, na forma do artigo 489, §1º, VI, expõe a nova regra e afasta o 

precedente. Enfim, a superação de precedentes, em seu sentido devido, faz-se presente 

segundo referências corretas. No caso, a referência correta é o conjunto normativo presente 

por ocasião da construção do precedente a ser, eventualmente, modificado.  

Por exemplo, regras de direito tributário ou mesmo processuais, que dizem respeito à 

competência, são, usualmente, bastante objetivas, como ocorreu, quanto a estas, por meio da 

Emenda Constitucional nº 45/2004, em relação ao artigo 105, I, “i”, referente à alteração do 

órgão competente para homologação de sentenças estrangeiras, que passou a ser do Superior 

Tribunal de Justiça. Com o Código de Processo Civil de 2015, ocorreu o mesmo. Mudanças 

bastante objetivas fizeram-se presentes, como, por exemplo, quanto à classificação dos títulos 

executivos. O crédito em favor dos peritos, por exemplo, passou a se constituir de títulos 

executivos judiciais (artigo 515, V), e não mais extrajudiciais, como previsto no artigo 585, 

IV, do CPC/73. Ora, automaticamente, quaisquer precedentes ou entendimentos relativos a 

essa matéria serão, objetiva e prontamente, alterados, por causa das novas regras. Veja-se, 

também, a questão do parcelamento em execuções. Havia, inclusive, alguma divergência 

quanto às modalidades (de títulos executivos) em que ele seria admitido: se, por exemplo, em 

ambas as execuções, por título judicial e por título extrajudicial ou apenas em uma delas. 

Atualmente, a matéria encontra-se exclusivamente tratada no artigo 916 do CPC, ou seja, 

exclusivamente para o caso de execuções por títulos executivos extrajudiciais, tendo sido o 

legislador claríssimo, inclusive quanto ao parágrafo 7º do aludido artigo: “o disposto neste 

artigo não se aplica ao cumprimento de sentença”. 
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Não será, todavia, sempre assim. Existem alterações em determinadas regras cuja 

objetividade não é suficiente para que, automaticamente, seja possível afastar o precedente 

construído sob a batuta das normas anteriores. Como amplamente tratado nos dois primeiros 

capítulos, as teorias da norma apresentam certa complexidade, e o Direito é composto por 

fontes múltiplas, muito além, portanto, das regras. Não é incomum que regras sejam 

alteradas, mas não necessariamente o direito (ou a norma correspondente) também o seja. Em 

situações tais, é preciso acompanhar as apreciações jurisdicionais subsequentes à modificação 

das regras, especialmente dos órgãos de que emanou o precedente sobre a matéria, a fim de se 

verificar se, de fato, está-se tratando de mudança simples, em que se aplique o dito no 

parágrafo anterior. 

Há, ademais, a situação em que o precedente foi inadequadamente construído, sob 

uma perspectiva formal, de relevância notável nesta pesquisa, em que se tem como um dos 

propósitos demonstrar quão úteis podem ser os mecanismos de produção concentrada dos 

precedentes. Consoante se vem evidenciando ao longo do trabalho e se concluirá com este 

quarto capítulo, tanto a formação como a superação de precedentes devem ser feitas em um 

modelo concentrado de atos, como a ampliação do contraditório participativo, a competência 

qualificada e o quórum diferenciado. Assim dispõem, por exemplo, as Leis nº 11.417 e nº 

11.418, ambas de 2006.  

A defesa que se faz nesta pesquisa, portanto, é aquela segundo a qual, havendo 

irregularidade nessa construção, como, por exemplo, a desobediência aos ritos em questão, o 

juiz deve, no caso concreto, mais do que sinalizar; ele deve também afastar a incidência do 

precedente, cuja eficácia depende, certamente, de sua construção adequada. Assim como um 

magistrado deve recusar a aplicação de determinada norma inconstitucional no controle difuso 

que lhe é permitido (e ao tribunal, aplicando-se a reserva de plenário prevista no artigo 97 da 

CRFB/88), também deve fazê-lo no caso do precedente malformado (no sentido processual). 

Tal comparação não pode ocorrer, contudo, com os erros e as inconsistências sociais e/ou 

sistêmicas existentes, ou seja, como antes dito, o magistrado não pode, no caso concreto, 

afastar o precedente mediante em situações tais, seguindo-se o mesmo raciocínio e 

comparação em relação ao controle difuso que lhe é permitido. Isso porque, nessas situações, 

houve uma reconstrução das regras, em uma base principiológica, a partir da qual se revelou 

determinada norma, reconstruída por meio da decisão de determinado caso concreto.  

A união desse conjunto fático-jurídico, se contar com uma formulação 

processualmente correta (sob a forma adequada), somente pode ser refeita ou quebrada pelo 

próprio órgão responsável por ela, sob pena de se comprometer todo o sistema ora 
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demonstrado nesta pesquisa. É fundamental compreender, portanto e ainda seguindo a 

comparação acima, que, ao se deixar de aplicar determinado dispositivo de lei, o magistrado 

afasta um enunciado normativo cujas características são a generalidade e a abstração, ou seja, 

não houve aplicação, por um órgão judicial superior, ao caso concreto. Por isso, um juiz que 

se encontre em ambas as situações ora suscitadas fica efetivamente vinculado ao precedente, 

no qual (já) houve a efetiva construção da norma (leia-se: direito) a partir do caso concreto, e 

não ao próprio direito positivo, cujas características ainda estão no plano das teses a respeito 

de suas melhor interpretação.  

A propósito, a instrumentalidade do processo, nesse aspecto, não pode ser aproveitada, 

tendo em vista o resguardo aos próprios princípios que sustentam o sistema de precedentes, 

especialmente a segurança jurídica que se espera da ratio decidendi vinculante, além das 

garantias constitucionais fundamentais, como, por exemplo, o já lembrado contraditório 

participativo e também a ampla defesa e o devido processo legal, cujo cumprimento se faz 

essencial para que se possa dizer ter havido a chamada representatividade adequada, sem a 

qual o poder vinculante fica claramente comprometido. Não se está aqui, obviamente, 

tratando da eficácia da decisão (da qual se retirou o precedente) em relação ao próprio caso 

concreto solucionado, por ocasião de sua formação. Não se pode confundir eficácia da decisão 

em que houve a solução da questão jurídica quanto ao caso concreto com a eficácia vinculante 

do precedente dali obtido. É esta que fica comprometida, como ora se anuncia.505  

A outra questão também relacionada às práticas do overruling é a eventual existência 

de fundamentos não apreciados, o que, na verdade, poderia até mesmo ser enquadrado na 

hipótese acima apreciada, mas, por sua notável relevância, destaca-se a seguir. 

Como já apontado outras vezes nesta tese, essencialmente em relação aos precedentes 

qualificados, deve haver uma preocupação mais intensa em suas respectivas fundamentações, 

de modo que a ratio decidendi correspondente seja capaz, de fato, de orientar, 

adequadamente, as decisões proferidas a partir dela. Assim, por exemplo, o parágrafo 3º do 

artigo 1.038 e o artigo 984, §2º, ambos do Código de Processo Civil, bem como o artigo 104-

A do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, todos já citados, podem servir de 

modelo para se construir, adequadamente, o precedente.  

                                                 
505 Um bom exemplo é trazido por Patrícia Perrone, ao destacar a eventual existência de precedentes 

contraditórios que venham a gerar o comprometimento ora especificado. Manifesta-se assim: “um precedente 

pode se revelar obscuro, por exemplo, quando houver uma dispersão de votos, e a corte não alcançar uma 

opinião majoritária no que respeito aos fundamentos que embasam a sua adoção. Nesta hipótese, embora o 

julgado seja capaz de decidir o caso concreto, através de seu dispositivo, a controvérsia instaurado quanto à sua 

rationale tornará incerto o comando atribuído ao holding” (MELLO, op. cit. p. 249). 
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Como dito naquela oportunidade, não se pode admitir, como parte do precedente, 

fundamento que não tenha sido adequadamente abordado no momento de sua construção, para 

efeito de vinculação a futuras decisões.506 Portanto, se um magistrado se encontra diante da 

mesma questão jurídica, porém com fundamentos que, de forma autônoma, são capazes de 

alterar o entendimento antes firmado, ainda que sob o regime de precedente vinculante, 

deverá afastar sua incidência, assim como em citadas situações anteriores, em que se disse, 

inclusive, tratar-se de hipóteses análogas a distinguishing. Como sustentado no capítulo 

terceiro, esses fundamentos relevantes não apresentados formam o que se denomina de 

dedutível — e somente podem ser relevantes no regime da coisa julgada e em relação às 

partes entre as quais se operou.  

Uma última questão diz respeito à eventual influência da alteração da composição da 

Corte na realização da superação dos precedentes. É verdade que a composição do colegiado 

pode ser fundamental para o estabelecimento desse ou daquele entendimento, principalmente 

no Brasil, ao se tratar, nos últimos tempos, da composição do Supremo Tribunal Federal. Mas 

a defesa que aqui se faz é sempre pela busca da maior objetividade possível, em relação às 

apreciações jurisdicionais de que a sociedade necessita. A propósito, Gerhardt, ao tratar da 

Suprema Corte norte-americana, revela, de fato, a importância da composição do Tribunal, 

aproveitando, porém, para enfatizar que a duração média dos precedentes chega a quase trinta 

anos, tempo superior, inclusive, ao de permanência dos juízes na Corte.507  

Não se concorda, portanto, que esse seja um fator a ser considerado como fundamento 

à superação de precedentes, diante da subjetividade de que uma causa dessa natureza se 

revestiria, o que se mostraria incompatível com a integridade e a coerência defendidas nesta 

tese, como elementos de sustentação da segurança jurídica e do devido processo legal.  

Admite-se, obviamente, como já dito, a interferência existente. No entanto, não se aceita, 

nesta pesquisa, que isso possa, de forma correta e tecnicamente admissível, ser admitido como 

                                                 
506 Veja-se, a propósito exposição de Aluisio Mendes: (...) “não haverá enquadramento e, portanto, efeito 

vinculativo, se o tribunal que julgar a questão (...) não houver enfrentado e se pronunciado sobre fundamento 

existente no caso concreto. Neste caso, o magistrado poderá se afastar da tese fixada se adotar fundamento não 

analisado no incidente” (...) O melhor entendimento (...) parece ser o de que a possibilidade de manutenção do 

acórdão pelo tribunal a quo (...) somente estará autorizada se houve (a) o reconhecimento da distinção entre o 

caso concreto e a tese firmada pelo tribunal superior ou (b) a superação da tese, em razão da formulação ao 

acolhimento de fundamentos jurídicos não enfrentados pelo tribunal superior quando do julgamento da questão 

de direito” (MENDES. op. cit., p. 244 e 249). 
507 “Yet another arguably relevant factor is the rarity of the Court’s overturning a precedent without a change in 

membership. The average life span of an overruled precedent is 29,2 years, which exceeds the average length of 

service of a justice on the Court. Indeed, 29,2 years exceeds the tenures of all chief justices, with the exception 

of the great Chief Justice, John Marshall.7 Only four precedents have been reversed with no changes in 

composition. In the remaining 149 cases, the overruling Court has had at least one different justice than the 

overruled Court” (GERHARDT, op. cit., p. 23). 
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um fundamento à superação de precedentes. Os magistrados, pessoalmente considerados, 

devem ser tratados como instrumentos em favor da segura construção e da eventual superação 

dos precedentes, jamais se revelando um fim em si mesmos. Seu pensamento não deve ser o 

fundamento para a superação; devem-se levar em conta, sim, os demais aspectos objetivos 

(antes tratados), que serão utilizados pelos componentes do órgão jurisdicional para a 

modificação do entendimento anterior. Retorne-se, a propósito, à questão da única resposta 

certa e às teorias dworkinianas a esse respeito, lembrança bastante útil ao que ora se defende: 

os juízes não devem construir e materializar teses jurídicas segundo convicções próprias, 

dignas de um solipsismo indesejável, quiçá seja esse um fator ao overruling.  

Os magistrados devem valer-se, sim, na medida do máximo possível, de elementos 

objetivos captados em um ordenamento jurídico prévio (de que os precedentes fazem parte, 

lembre-se), ainda que, eventualmente, possam complementá-lo ou mesmo reconstruí-lo, a fim 

de obter a melhor resposta jurisdicional — tida como ideal segundo um dado sistema, com 

suas respectivas regras e princípios (inclusive, mantendo-se os precedentes, como, por 

exemplo, impõe o stare decisis norte-americano, ou mesmo sua versão brasileira, a partir do 

sistema e do microssistema abordados). Dessa forma, seguindo esse pensamento, os membros 

do colegiado jurisdicional devem agir e construir suas decisões independentemente de quem 

esteja, naquele momento, dele participando. Como ensina Ana Paula Barcellos,508 as fontes de 

direito (essencialmente, as regras) devem ser respeitadas; igualmente, o próprio confronto 

entre elas e determinados princípios a que possam estar relacionadas deve ser realizado com 

muito cuidado, sob pena de o juiz estar conferindo a estes (os princípios) uma concepção 

pessoal, conferindo-lhe “maior importância do que à concepção majoritária, apurada pelos 

órgãos legitimados para tanto”. 

Importante ressaltar, antes de se concluir, a notável influência que esses fundamentos 

podem ter na modulação dos efeitos da superação dos precedentes, prevista no parágrafo 3º do 

artigo 927 do CPC.  

Foram apontadas, como razões para a não aplicação do precedente, mudanças 

objetivas no direito positivado, fundamentos não apreciados que sejam autonomamente 

                                                 
508 BARCELLOS, Ana Paula. A jurisprudência e as regras jurídicas. A suposta supremacia dos princípios e o art. 

97 da Constituição. In: NUNES, Dierle et al. A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no Código de 

Processo Civil/2015: estudos em homenagem à professora Tereza Arruda Alvim. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2017, p. 137. Nessa mesma oportunidade, a autora ainda acrescenta: “A situação é ainda mais grave 

se a regra envolvida consta da Constituição. Nesse caso, o intérprete estará afastando a incidência de uma regra 

elaborada pelo poder constituinte e que, como padrão, veicula consensos básicos do Estado organizado pela 

Constituição. Por fim, como a solução do caso baseou-se na percepção individual do intérprete, muito 

frequentemente ela não se repetirá em circunstâncias idênticas, ensejando violações do princípio da isonomia” 

(ibid.) 
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capazes de alterar a interpretação anteriormente realizada e erro formal na construção do 

precedente, ou seja, erro procedimental. Essas são situações em que não há necessidade, a 

princípio, de se proteger a confiança nele depositada para efeito de modulação, considerando-

se as situações específicas ou mesmo as  irregularidades existentes quanto aos fundamentos 

em questão. Em geral, o jurisdicionado deve estar atento, por exemplo, às modificações de 

Direito, esperando-se que, uma vez ocorridas, o precedente construído sob sua égide, seja, 

consequente e igualmente modificado. 

Já quanto às demais hipóteses, como novas interpretações sistêmicas ou alterações 

socioeconômicas, é bastante crível que o jurisdicionado que paute suas atitudes no precedente 

firmado não seja tomado de surpresa, com alterações abruptas. Assim, conforme o caso, o 

Tribunal competente deve apurar, procedimento concentrado a procedimento concentrado, 

precedente a precedente, a confiança neles depositada, com vistas a aquilatar a necessidade de 

se modularem ou não os efeitos em determinada situação. 

Ravi Peixoto,509 por exemplo, ressalta a relevância da proteção da confiança, como 

parte da garantia da segurança jurídica. Peixoto aponta os seguintes elementos que devem ser 

considerados pelo Judiciário na decisão de modulação de efeitos: a) demonstração de que o 

novo precedente é capaz de surpreender os jurisdicionados; b) demonstração de prejuízo pela 

parte que teve o precedente favorável revogado; c) possibilidade da atuação de algum direito 

fundamental apto a moldar a eficácia temporal do novo precedente, seja de forma retroativa, 

seja de forma prospectiva; d) possibilidade de que a moldagem de situações de transição seja 

feita pelo Poder Legislativo. 

Esses elementos, portanto, devem ser considerados, frisando-se fazer sentido que o 

seja, quanto às causas em que haja verdadeira superação de precedentes, como antes 

delineadas. 

 

4.4 Instauração de Proposta de Rediscussão de Precedente Qualificado como 

procedimento concentrado, próprio à (eventual) superação, em proteção à segurança 

jurídica, à confiança e à isonomia: propostas 

 

4.4.1 Instauração do procedimento concentrado e sua mais ampla divulgação/comunicação 

 

                                                 
509 PEIXOTO, Ravi. A modulação da eficácia temporal na revogação de precedentes: uma análise a partir da 

segurança jurídica e da confiança legítima. Dissertação de Mestrado. Recife: UFPE, 2015. 



200 

 

  

Dá-se início, nesta seção, a outro ponto fundamental aos propósitos da presente 

pesquisa: a adequada identificação do meio segundo o qual é possível fazer a superação 

formal dos precedentes qualificados, especificamente aqueles presentes no artigo 927, III a V, 

do CPC. 

Neste momento, é preciso lembrar a organização, ou a sistematização, antes realizada. 

Consoante entendimentos doutrinários diversos, há uma série de fundamentos relacionados à 

superação. Com a proposta de melhor organizá-los, foram classificadas determinadas 

hipóteses em que há afastamento do precedente e outras em que há, no melhor sentido, sua 

superação. A classificação obedeceu a esse critério porque, quando o juiz ou o tribunal afasta, 

não se está no novo processo, a respeito da mesma questão jurídica (e seu conjunto de 

elementos de fato e de direito), reconstruindo a própria norma a ela aplicável. Por outro lado, 

quando se supera, de fato, um precedente, reconstrói-se a norma aplicável àquela (mesma) 

questão jurídica outrora decidida. É uma situação bem mais complexa, merecendo, por 

conseguinte, que o próprio órgão do qual emanou o precedente assim o faça, e não o juiz, no 

caso concreto; o juiz pode (e deve), sim, fazer o afastamento. 

Assim, nas hipóteses de mudança objetiva no direito positivado, como também na 

situação em que houver fundamentos não apreciados que sejam autonomamente capazes de 

alterar a interpretação anteriormente realizada e, por fim, se tiver ocorrido erro formal na 

construção do precedente (ou seja, erro procedimental, em sua própria construção), defende-

se que os juízes e os tribunais não estejam vinculados, devendo, nos casos concretos 

apreciados, afastar sua incidência, fazendo-o, porém, de modo especificamente 

fundamentado, como, por exemplo, se faz no procedimento da distinção. 

Por outro lado, nas hipóteses de mudança relevante de fato e/ou de natureza social, ou 

seja, alterações em sentido cultural, econômico e/ou outras novas situações fáticas com 

relevância jurídica, e também quando houver necessidade de novas (e complexas) 

interpretações sistêmicas, ou, ainda, em caso de erro do Tribunal na construção do precedente 

(não um erro processual na formação do precedente, mas uma má interpretação do direito), 

em todas essas situações, a superação é o único caminho — e sua realização deve ocorrer de 

forma concentrada, na medida em que a ratio decidendi vinculante, dessa forma, tiver sido 

construída. Cabe ao magistrado, no caso concreto, promover a sinalização (signalling), 

apresentando, em sua(s) decisão(ões), os fundamentos pelos quais entende que a superação 

deva ocorrer. Sua conclusão ao final, todavia, deve ser a solução da questão jurídica 

rigorosamente de acordo com o precedente.  
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Apenas deixe-se a ressalva quanto ao antecipatory overruling, como também 

esclarecido oportunamente. Juízes e tribunais vinculados na forma do caput do artigo 927 do 

CPC podem (e devem) exercê-lo nas situações expostas, ou seja, quando, em síntese, já 

houver evidente erosão do precedente, como, por exemplo, quando ocorre uma inconsistência 

porque o próprio Tribunal (do qual emanou o precedente) vem, sistematicamente, 

desrespeitando o precedente. 

Portanto, o respeito ao precedente é a regra, exceto, é claro, quando demandar 

superação, o que deve ocorrer, como se vem afirmando, de forma concentrada.510 Como bem 

frisa Robert Alexy,511 o “fundamento do uso dos precedentes é constituído pelo princípio da 

universalidade, a existência que é própria a toda concepção de justiça, enquanto concepção 

formal, de tratar de igual maneira ao igual”. Havendo a necessidade de se reconstruir a 

definição da questão jurídica, a regra deve ser levá-la à Corte que a definiu originariamente. 

Permitir que os magistrados, por todo o país (considerando-se, evidentemente, uma matéria de 

âmbito nacional), possam, além de sinalizar e antecipar a superação (quando, de forma 

absolutamente excepcional, isso for possível), proceder também a essa superação 

propriamente dita, colocaria em risco todo o sistema e o microssistema que se vêm 

formulando nos últimos vinte anos, conforme histórico traçado nesta pesquisa. 

Dito isso, é preciso identificar o procedimento concentrado512 por meio do qual deva 

ocorrer a superação dos precedentes qualificados, especialmente aqueles que constituem o 

objeto desta pesquisa, quais sejam, os incidentes de resolução de demandas repetitivas e 

assunção de competência, os recursos repetitivos, o conjunto de rationes decidendi que 

tenham dado ensejo à formulação concentrada de enunciado de súmula e eventual hipótese 

que se enquadre, por alguma questão regimental, por exemplo, no artigo 927, V, CPC. Na 

realidade, no capítulo anterior, já se estabeleceu um procedimento-modelo de formação e 

superação de precedentes, parte que é do próprio microssistema antes tratado.  

                                                 
510 Odilon Neto, em sua tese de doutorado, ressalta a relevância dos procedimentos concentrados: “(...) a 

formação dos precedentes no direito brasileiro tem adotado um caminho diverso do trilhado pelos países de 

common law, eis que, entre nós o sistema de precedentes vem sendo introduzido predominantemente por 

reformas processuais e não pela consolidação de uma verdadeira cultura de precedentes. No common law, 

decisões são vistas como precedentes em razão de um longo processo de amadurecimento cultural; no Brasil, 

diversamente, caminha-se para o desenvolvimento de mecanismos preordenados à elaboração de decisões vistas 

e aceitas como precedentes. (...) Consideradas as finalidades que orientaram a criação desses novos mecanismos 

processuais, em sede infraconstitucional e constitucional, há de se reconhecer aos precedentes neles formados a 

aptidão para se qualificar como base da confiança (...)” (ROMANO NETO, op. cit., p. 314-315). 
511 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso racional como teoria da 

fundamentação jurídica. Trad. de Zilda Hutchinsonshild Silva. 2 ed. São Paulo: Landy, 2005, p. 265. 
512  Frise-se, oportunamente, que, no caso de definição de questões jurídicas (rationes decidendi) que tenham 

sido consolidadas em enunciados de súmula, por exemplo, o próprio Código parece ter exigido a observância de 

um procedimento específico para a alteração, como se conclui do parágrafo 2º do art. 927 do Estatuto. 
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Assim, em relação ao conjunto de atos naquele momento traçado, desde a instauração 

até sua conclusão, com a formação (diga-se, agora, reconstrução) do precedente, aplica-se, 

igualmente, à sua superação, sobretudo por uma natural paridade decorrente até mesmo da 

essência do ato praticado em ambas as situações. Ora, nesse caso, superar é também formar 

um novo precedente, por meio da reconstrução da ratio decidendi anterior, razão pela qual, 

inclusive, não se admite, nesta pesquisa, que não seja o mesmo colegiado a fazê-lo. A 

paridade, de fato, é bastante bem-vinda, na medida em que a normatização especificamente 

voltada à superação é bem insuficiente. Assim, o artigo 986 do CPC nem mesmo mencionou, 

para a superação, os mesmos legitimados à instauração do incidente de resolução de 

demandas repetitivas. Também no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se 

pode fazer uma interpretação literal de seu artigo 256-S, por exemplo. 

Dessa forma, é preciso estabelecer, com exatidão, a sequência dos atos envolvidos, no 

que diz respeito ao que ainda não foi tratado no capítulo anterior. 

Viu-se, portanto, que, verificada a necessidade de formar o precedente, dá-se início a 

uma possível afetação, a fim de se destacar determinado processo que apresente uma questão 

jurídica cuja solução possa se dar por meio de uma ratio decidendi vinculante. O mesmo 

procedimento deve ser adotado em relação à superação de precedente, considerando-se, por 

ora, a instauração do procedimento concentrado de ofício por determinado magistrado que, 

segundo a hipótese de que se esteja tratando, possa fazê-lo.513 A possibilidade de haver outros 

legitimados será examinada mais adiante. Dessa forma, como previsto no artigo 986 do CPC, 

por exemplo, a revisão pode ocorrer por provocação do próprio tribunal,514 o que é comum a 

todo o microssistema de precedentes ora tratado.  

Veja-se que também o artigo 256-S do Regimento Interno do Superior Tribunal de 

Justiça prevê que é cabível a provocação em prol de eventual revisão de “tema repetitivo”, por 

“Ministro integrante do respectivo órgão julgador”. Esse dispositivo, porém, não deve ser 

interpretado isoladamente. Os artigos 125 e 126 do mesmo Regimento, (a princípio) tratando 

(apenas) das súmulas, também abordam a edição e a reedição de enunciados de súmula, 

ratificando que qualquer ministro poderá provocá-la. Além disso, o parágrafo segundo do 

referido artigo 126 autoriza que, naquilo em que couber, apliquem-se os artigos “271-B e 

                                                 
513 Por exemplo, um juiz de primeira instância não pode propor a remessa de determinado processo sob sua 

apreciação para que nele se instaure um controle difuso de constitucionalidade, por absoluta desnecessidade, 

considerando-se que, como se sabe, a reserva de plenário prevista no artigo 97 da CRFB/88 recai sobre os 

tribunais, em seu sentido técnico (não direcionada, portanto, à primeira instância). 
514 Sem dúvida, ao se falar “tribunal”, não estariam incluídos os juízes de primeira instância. Não se quer tratar 

agora, porém, dos problemas do artigo 986. Mais adiante, far-se-á proposta que se reputa adequada, a seu 

respeito, segundo o qual, diga-se desde já, o juiz de primeira instância também estaria incluído nesse rol. 



203 

 

  

seguintes deste Regimento”, os quais se referem a outro precedente qualificado, qual seja, o 

incidente de assunção de competência. Ele próprio (o art. 271-B) alude ao Capítulo II-B (que 

se inicia com o artigo 257) do Título IX, da Parte 1 do mesmo Regimento. O Capítulo II-A, 

enfim, trata de recursos repetitivos, de modo a evidenciar, de fato, que, nos precedentes 

qualificados em geral, os magistrados (especialmente em segunda instância e no Superior 

Tribunal de Justiça, dependendo do caso) estão autorizados a provocar a superação de 

precedentes.  

A necessidade de fazer toda essa interpretação harmoniosa é consolidada pelo próprio 

artigo 104-A do Regimento. Segundo esse dispositivo, “os acórdãos proferidos em 

julgamento de incidente de assunção de competência e de recursos especiais repetitivos, bem 

como os enunciados de súmulas do Superior Tribunal de Justiça constituem, segundo o art. 

927 do Código de Processo Civil, precedentes qualificados de estrita observância pelos Juízes 

e Tribunais”, de modo a se demonstrar que, em face de uma questão jurídica que, 

eventualmente, mereça redefinição, deve-se afetá-la, ou seja, destacá-la, como, por exemplo, 

dispõem os artigos 256-I e 257 (em especial), ambos do Regimento Interno do Superior 

Tribunal de Justiça, combinados com os acima mencionados, com vistas ao procedimento 

modelo concentrado em questão (de superação), de que se prossegue tratando a seguir.515 

Nesses termos, portanto, inicia-se, de ofício, a superação concentrada de precedentes, 

lembrando que, das demais hipóteses de provocação, trata-se mais adiante. Aqui, não serão 

examinadas, especificamente, as competências internas de cada Tribunal, tendo em vista que 

o propósito da pesquisa é demonstrar que pode existir um procedimento-modelo cujos atos 

possam ser utilizados padronizadamente na superação de precedentes em geral. É certo, pois, 

que caberá ao órgão competente, segundo o respectivo Tribunal, acatar (ou não) a proposta de 

revisão de entendimento em questão. Aceita a proposta, inicia-se, efetivamente, o 

procedimento concentrado em questão, devendo-se proceder como se estivesse construindo 

um novo precedente, como se vem afirmando nesta pesquisa. Não se podem admitir, por 

                                                 
515 Ocorreu exatamente dessa forma em proposta de revisão de jurisprudência pacificada, no Recurso Especial n. 

1.656.322-SC, apresentada pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, a respeito dos parâmetros de fixação de 

honorários de advogados indicados para atuar como defensores dativos no âmbito penal. Narrou-se que havia 

uma multiplicidade de hipóteses semelhantes amiúde retratadas no Recurso e que se deveria estar atento “aos 

princípios da confiança e da não surpresa, do contraditório substancial e da segurança jurídica”, alertando que se 

deveria fazer um cuidadoso exame do tema, “sobretudo em virtude da relevante modificação na realidade 

econômica dos estados e do surgimento de novos argumentos jurídicos e dados fáticos”, podendo ensejar a 

“modificação (overruling) da orientação até então pacificada no âmbito” daquela Corte. A proposta, portanto, foi 

votada e, por maioria, acolhida pelo colegiado competente (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. ProAfR no 

REsp n. 1.656.322 - SC. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1646476&num_re

gistro=201700413300&data=20171122&formato=PDF>. Acesso em: 20 mar. 2019). 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1646476&num_registro=201700413300&data=20171122&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1646476&num_registro=201700413300&data=20171122&formato=PDF
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exemplo, mitigações quanto à ampliação do contraditório, somente porque se trata de revisão, 

e não da prolação originária da ratio decidendi ou do procedimento de edição (originária) de 

enunciado de súmula. 

Prosseguindo-se no procedimento modelo, ao ser acolhida a proposta (para uma 

reapreciação da questão jurídica objeto do precedente), deve-se avançar para os mecanismos 

de ampliação do contraditório participativo, dos quais se trata a seguir. Antes, porém, é 

preciso abordar um primeiro ponto imediatamente após a instauração. Trata-se da necessária 

divulgação quanto à instauração do mecanismo concentrado de superação de precedentes, 

como já mencionado no terceiro capítulo. Também nesse momento de superação, deve-se 

promovê-la de forma que toda a coletividade eventualmente interessada possa acompanhar o 

procedimento por inteiro, por meio do qual a definição da questão jurídica (com seus 

fundamentos determinantes) pode vir a ser modificada, não havendo, portanto, surpresa em 

momento posterior. Trata-se de uma medida de alta relevância em favor dos princípios que 

guarnecem o microssistema de formação e superação de precedentes, nesse caso, 

especialmente a garantia da não surpresa (art. 10 do CPC) e a proteção da confiança (art. 927, 

§4º, CPC). 

Nesse passo, avance-se para os demais atos relativos ao procedimento modelo em 

questão. 

 

4.4.2 Legitimidade, (possível) suspensão de múltiplos processos com a mesma questão 

(repetitiva) e duração do procedimento concentrado 

 

Ainda em relação à instauração do procedimento, há de se destacar a possibilidade de 

que a revisão516, 517 ocorra incidentemente a determinado processo ou de forma autônoma, 

como se extrai, por exemplo, dos artigos 125 e 256-S, §1º, ambos do Regimento Interno do 

Superior Tribunal de Justiça. E, sendo incidente, é possível que se suspenda o processo em 

que a revisão se instaurou,518 o que é comum, de fato, nos procedimentos de deslocamento de 

competência (como, por exemplo, no controle difuso de constitucionalidade). É preciso 

abordar outra suspensão, esta mais complexa: a eventual suspensão dos processos em curso, 

                                                 
516 Importante evidenciar que se vale, nesta parte relevante da pesquisa, sobretudo do Regimento Interno do 

Superior Tribunal de Justiça, seja porque dele advém boa parte dos precedentes qualificados ora sob estudo, seja  

por ter sido atualizado após o Código de 2015, fato não ocorrido em relação ao Supremo Tribunal Federal. 
517 Conforme parágrafo 1º do artigo 256-S do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça: “A revisão 

ocorrerá nos próprios autos do processo julgado sob o rito dos recursos repetitivos, caso ainda esteja em 

tramitação, ou será objeto de questão de ordem, independentemente de processo a ela vinculado”. 
518 É o que se extrai do parágrafo 1º do artigo 125 do Regimento Interno do STJ: “Qualquer dos Ministros poderá 

propor, em novos feitos, a revisão da jurisprudência (...), sobrestando-se o julgamento, se necessário”.  
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na hipótese de questões repetitivas, em múltiplos feitos, que, usualmente, dão ensejo a 

incidente de resolução de demandas repetitivas ou recursos repetitivos. Como se sabe, o 

Código de 2015 prevê a suspensão por ocasião da instauração do incidente de resolução de 

demandas repetitivas e de recursos repetitivos (arts. 982 e 1.036), por exemplo.  

O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça parece ir além, admitindo a 

correspondente previsão já na própria superação. Observa-se que o procedimento de revisão 

encontra-se em seus artigos 256-S a 256-V (Seção V), com previsão expressa, no parágrafo 

único do artigo 256-U, que se observem os artigos 256-N e 256-R. Nestes, por sua vez, há 

menção aos recursos eventualmente suspensos, como nos parágrafos 4º e 5º do artigo 256-N, 

fato repetido no artigo 256-R, III.  É verdade que, na própria Seção (V) a respeito da revisão 

de entendimento firmado em tema repetitivo, não há menção específica à possibilidade de 

suspensão trazida no Código de Processo Civil, porém defende-se a interpretação sistemática 

a partir desse conjunto de dispositivos (reputado como harmônico), a fim de se obter uma 

gestão de processos melhor e mais efetiva, não apenas nos estados, mas em todo o território 

nacional, mediante a economia processual (e isonomia) gerada ao se evitar o prosseguimento 

(e o julgamento) das questões jurídicas ligadas a determinado precedente que, em breve, 

poderá ser superado. 

Realmente, trata-se de questão de notável relevância, ou seja, a possibilidade de 

suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, considerando-se a 

expectativa de alteração, em alguma medida, do precedente ao qual esses processos se 

refiram. Entende-se que a suspensão em foco alinha-se com a lógica de garantia da 

uniformidade na aplicação do Direito, preservando princípios como os sustentados nesta 

pesquisa (como isonomia e proteção da confiança), não obstante a existência de críticas em 

sentido contrário.  

Considerando-se ainda todos os fundamentos já aduzidos nesta tese, a respeito dos 

benefícios da padronização de formação e superação de precedentes, incluindo a sustentação 

principiológica abordada, defende-se a eventual possibilidade de suspensão dos processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no estado ou na região, conforme o caso, 

utilizando-se como modelo o previsto no artigo 982 do CPC, aplicável, portanto, aos 

precedentes qualificados, objeto da presente pesquisa (art. 927, III a V, CPC), os  trazidos no 

artigo 927, III, CPC. De fato, não há como aplicar esse raciocínio ao procedimento 

concentrado de edição de enunciado de súmula (art. 927, IV, CPC) não apenas por não se 

tratar de um instrumento de caráter repetitivo por excelência, como também por sua própria 

essência subsidiária, como examinado no terceiro capítulo. Lembre-se da recomendação ali 
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trazida segundo a qual, caso se esteja diante de situações de grande complexidade e notável 

repercussão em uma coletividade (ou mesmo na sociedade, de forma ampla), deve-se 

escolher, consoante a existência de múltiplos processos ou não, entre um dos três incidentes 

previstos no artigo 927, III, CPC; ou, na existência de uma situação que se encaixe no inciso 

V desse mesmo artigo (como, por exemplo, controle difuso de constitucionalidade), seja esse 

o escolhido. Aos enunciados de súmula (não constitucionalmente vinculantes), restam outras 

situações também relevantes, porém elas dizem respeito a questões eventualmente deixadas 

para segundo plano e, como tal, geram tanto risco que ensejam a necessidade de suspensão, 

seja em sua formação, seja na correspondente superação. 

É importante abordar ainda duas outras questões: a questão da legitimidade para a 

propositura do mecanismo em questão e o tempo que esse instrumento deve durar.  

Como já se sabe, dá-se início ao mecanismo de ofício ou por provocação,  por meio de 

afetação de determinado processo, como ocorrido, por exemplo, no Recurso Especial nº 

1.656.322-SC (antes citado); também é possível que se dê início de forma autônoma, ou seja, 

independentemente de vinculação específica a determinado processo (em curso), como, por 

exemplo, o previsto no artigo 256-S, §1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de 

Justiça, caso em que, em se tratando desse Regimento, um de seus ministros provoca a 

instauração do mecanismo de revisão, por uma “questão de ordem”. 

É certo, contudo, que outros legitimados também devem estar autorizados a provocar a 

revisão por esse mecanismo concentrado de superação de precedente qualificado. Por 

exemplo, o artigo 986 do CPC, ainda que de modo defeituoso, faz menção ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública. Também o Regimento citado, no mesmo artigo já referido 

(256-S, caput), traz a previsão do Ministério Público como legitimado. Consoante 

interpretação sistemática antes apontada, os dispositivos desse Regimento, quanto aos 

precedentes qualificados, por força, inclusive, de seu artigo 121-A,519 devem ser interpretados 

em conjunto520, salvo, evidentemente, na hipótese de uma situação específica (como, por 

exemplo, a suspensão de processos, pertencente, apenas, aos instrumentos de caráter 

repetitivo). Portanto, ainda no que diz respeito ao Regimento em questão, o artigo 256-S deve 

ser interpretado em conjunto, quanto ao aspecto da legitimidade, com o artigo 271-B, em que 

a Defensoria Pública também é mencionada, pertinente a todos os precedentes em questão. 

Com certeza, o panorama não poderia ser diferente, até porque também o artigo 986 a 

                                                 
519 Seu título, a propósito, é “Do Registro e da Formação dos Precedentes Qualificados”. 
520 Em sentido semelhante, a respeito da extensão da aplicação do artigo 986 CPC ao microssistema, registre-se a 

defesa realizada por importantes manualistas brasileiros (DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo 

Carneiro. Curso de direito processual civil. Salvador: Juspodium, 2016, v. 3, p. 614 e 615. 
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menciona. Veja-se, portanto, que, no mínimo, além da revisão de ofício, o Ministério Público 

e a Defensoria Pública, sem dúvida alguma, devem ser legitimados a provocar o mecanismo 

relativo à superação em questão, de forma incidente ou autônoma, com o propósito de 

reanálise do conjunto fático-jurídico, objeto do precedente qualificado.  

Examinando-se especificamente o artigo 986 do CPC, verifica-se, de fato, uma 

situação complexa: esse dispositivo deveria ter incluído todos os legitimados à formação, ou 

seja, todos os presentes no artigo 977, em seus respectivos incisos. Relevante destacar que se 

trata de um artigo expressamente voltado ao incidente de resolução de demanda repetitiva, 

porém, pelo microssistema, é (também) aplicado aos demais precedentes, como o incidente de 

assunção de competência e os recursos repetitivos, de modo que eventual restrição indevida 

desse dispositivo atingiria todo o conjunto de precedentes qualificados.     

Ora, os legitimados à apresentação da proposta de rediscussão deveriam ser todos 

aqueles com interesse na revisão em questão, inclusive, em se tratando de proposta incidente, 

as próprias partes. E, diante do efeito vinculativo presente no microssistema de formação e 

superação de precedentes, e de todas as regras já vistas e que lhe dizem respeito, não se pode 

deixar de sustentar que, no mínimo, todos os legitimados a provocar a formação podem 

também provocar a superação.  

Não por outra razão, as partes, por exemplo, tinham sua legitimidade declarada no 

texto efetivamente aprovado pelo Senado Federal. Conforme constava na redação do relatório 

apresentado pelo Senador Vital do Rêgo e aprovada no Senado,521 o artigo 977 continha, tão 

somente, dois incisos. No inciso II, constavam as partes, o Ministério Público e a Defensoria 

Pública. Entretanto, no texto que foi submetido à sanção presidencial, meses depois, a título 

de modificação de redação, houve o desmembramento do antigo inciso II nos incisos II e III, 

como supramencionado. No inciso II, as partes; e, no inciso III, o Ministério Público e a 

Defensoria Pública. Essa alteração repercutiu diretamente no artigo 986, que passou a fazer 

referência apenas ao inciso III como os legitimados para o pedido de revisão da tese. 

Defende-se, nesta pesquisa, por conseguinte, que a interpretação do dispositivo em questão 

deve ser no sentido de se levar em consideração o texto inicialmente aprovado, até porque a 

alteração posteriormente realizada exorbitou a simples organização da redação e terminou por 

comprometer, seriamente, o alcance dos legitimados à provocação do overruling em 

questão.522 

                                                 
521 MENDES, op. cit., p. 249-250. 
522 Nesses mesmos termos, defende Aluisio Mendes (idem). 
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Por todo o exposto, não apenas quanto à inconstitucionalidade formal ora destacada, 

mas também retomando a existência do próprio microssistema anteriormente traçado, todos os 

legitimados do artigo 977 do CPC devem ser considerados para efeito de Proposta de 

Rediscussão, ressaltando-se que, em relação às partes e ao juiz (em sentido estrito, ou seja, 

magistrado de primeira instância), previstos no inciso I do artigo 977, CPC, eles somente 

podem fazê-lo incidentemente, ou seja, vinculados a determinado processo em que se 

verifique a questão fático-jurídica objeto do precedente a ser eventualmente revisto. É 

perfeitamente admissível que um desembargador (em segunda instância), ou um ministro (em 

Tribunal Superior), como parte do tribunal verdadeiramente competente à superação, recorra 

ao que já está disposto, por exemplo, no parágrafo 1º do artigo 256-S do Regimento Interno 

do Superior Tribunal de Justiça, dispositivo segundo o qual a revisão, independentemente de 

processo a ela vinculado, será proposta por “questão de ordem”.  

Acredita-se que, no que diz respeito ao juiz de primeira instância, haveria uma quebra 

profunda da inércia jurisdicional se, de forma autônoma (ou seja, independentemente de 

qualquer processo), pudesse apresentar a Proposta (de Rediscussão) em questão. O 

magistrado membro do Tribunal tem como justificativa, para a quebra desse princípio tão 

relevante (a propósito, atrelado à própria imparcialidade e, consequentemente, à garantia do 

juiz natural), fazer parte do tribunal competente à superação e, como tal, a Proposta em 

questão pode ser considerada uma antecipação de sua própria judicatura, um ato preparatório 

para o exercício da atividade jurisdicional que sua investidura exige, até porque, de fato, a 

qualquer momento, o desembargador ou o ministro pode ser instado a participar de 

julgamento para apreciar essa eventual necessidade, pelos fundamentos outrora apresentados 

(já neste quarto capítulo), de superação de um dos precedentes qualificados. 

A parte se encontra em situação semelhante: faz algum sentido processual sua 

legitimidade para a provocação da superação, de forma incidente, norma que se extrai do 

próprio artigo 977, II, CPC. Naturalmente, fala-se em “partes”, e não em “cidadão”, como 

previsto na Lei de Ação Popular (nº 4.717/65). Também não menciona pessoa física capaz, 

como o faz a Lei nº 9.099/95. Isso porque o dispositivo refere-se, obviamente, a legitimados 

que já são sujeitos processuais, seja autor ou réu e, ainda, eventualmente, a algum outro 

sujeito em situação análoga a essas partes, como um interveniente de terceiro (como, por 

exemplo, chamado ou denunciado). Esses, portanto, também podem apresentar a proposta de 

rediscussão, por procedimento concentrado, em questão. 

Uma última questão, pertinente à legitimidade de que ora se trata, envolve reflexão já 

trazida no terceiro capítulo: a permissão de outros legitimados à formação (e agora, à 
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superação de precedentes), além daqueles previstos no CPC e no Regimento Interno do 

Superior Tribunal de Justiça. Aqui, ao contrário do procedimento de formação, torna-se 

absolutamente viável considerar uma ampliação do rol dos legitimados já existentes. 

O próprio artigo 927 do CPC, em seus parágrafos 2º e 3º, já reflete o cuidado que se 

teve com a superação de precedentes, autorizando-se, por exemplo, a modulação de efeitos e a 

ampliação do contraditório participativo, com a realização de “audiências públicas” e a 

“participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da 

tese” . Era necessário, de fato, conferir tal importância ao procedimento pelo qual se aplica, 

eventualmente, a técnica de superação de precedentes. Estranho, a propósito, que essa mesma 

relevância não tenha sido suficiente para regulamentar, devidamente, os mecanismos de 

revisão das rationes decidendi vinculantes exteriorizadas pelo artigo 927 do CPC. De 

qualquer forma, os parágrafos citados já são o suficiente para se demonstrar a devida atenção 

que se deve dispensar ao fenômeno da superação. 

A mudança de jurisprudência ou de precedentes, como bem ressalta Câmara, é algo 

que deve ser visto, sentido e praticado da forma o mais solene possível. Deve haver a 

consciência de que se está mudando a regra — a pauta de conduta considerada correta —, e 

isso não pode acontecer a cada semana, nem mesmo a cada mês.523 Por outro lado, a 

permanência de precedentes vinculantes inconsistentes pode gerar danos gigantescos à 

coletividade, até mesmo mais intensos do que a própria formação (pela primeira vez) 

equivocada. É preciso ressaltar que, uma vez formado o precedente, especialmente aquele 

com efeito vinculativo, passa a recair sobre ele uma medida de confiança por vezes até 

superior àquela depositada na própria norma formalmente positivada. Isso decorre da  relação 

que aquele (precedente) mantém com os próprios fatos a que ela (norma) se destina, ou seja, 

já houve a interpretação e a correspondente criação de determinada ratio decidendi, de modo 

a orientar os eventuais interessados em suas respectivas formas de agir em relação àquela 

matéria. 

Assim, enquanto, no capítulo terceiro, alertou-se para o risco, ao menos nestes anos 

iniciais de vigência de um sistema de precedentes no Direito brasileiro, de haver muitos 

legitimados à propositura da formação (original) do precedente e eventual relação com a 

própria ampliação desmedida dessa vinculativa, agora, no que se refere à superação, pensa-se 

o inverso. Como já ressaltado, deve-se evitar, pelos meios adequados, a permanência de uma 

                                                 
523  Câmara assevera, como aqui frisado, que o tribunal não poderia, por exemplo, em julgamento de 

determinado caso concreto, sem um procedimento específico a tanto, simplesmente superar o precedente 

(CÂMARA, op. cit., p. 113). 
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norma equivocada ou ultrapassada, principalmente decorrente de um precedente com eficácia 

vinculante. E, até mesmo para manter a necessária coerência com a afirmação anterior, quanto 

à necessidade de se instaurar um procedimento concentrado de formação e superação de 

precedentes, os meios devem ser bastante amplos, sob pena de se correr o risco de 

perpetuações indevidas dessas rationes decidendi vinculantes.   

Dessa forma, a existência de outros legitimados certamente contribuiria para se evitar 

perpetuação indevida, como, por exemplo, incluindo, nesse rol, os substitutos processuais 

trazidos no artigo 82 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), 

consoante proposta de Luiz Guilherme Marinoni,524 justamente os legitimados para a tutela 

dos interesses coletivos em sentido amplo. Concorda-se, de fato, com essa proposta, levando-

se em conta a necessidade de ampliar, ao máximo, o debate a respeito dos precedentes, 

considerado o efeito vinculativo que lhe é peculiar. 

Uma última questão debruça-se sobre o tempo de duração do procedimento em 

questão, qual seja, a Proposta de Rediscussão em prol da (eventual) Superação de Precedente 

Qualificado. Consoante previsto no artigo 980 do CPC, o incidente será julgado no prazo de 1 

(um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, com as ressalvas de praxe. Verifica-se, 

portanto, que, além de todo o exposto, atender à tempestividade da tutela jurisdicional é fator 

essencial também no procedimento em questão, como parte, inclusive, do próprio 

microssistema de formação e superação dos precedentes em questão. Como destacado por 

Aluisio Mendes,525 uma preocupação, de fato, é o próprio tempo que os Tribunais levam para 

o estabelecimento da tese. Ressalta, ainda, que os precedentes devem ser firmados dentro de 

um tempo razoável, o que significa que, especialmente nos casos repetitivos, deve haver o 

devido amadurecimento das causas, procurando-se ter o domínio das teses e argumentações 

formuladas em um conjunto de processos, para que se possa chegar melhor ao precedente.  

 

4.4.3 Necessidade da ampliação do contraditório participativo, (possível) exigência de 

quórum qualificado, ampla divulgação/comunicação do resultado e repercussão do 

                                                 
524 MARINONI, Luiz Guilherme. Da rediscussão da questão que foi decidida no incidente de resolução. In: 

NUNES, Dierle et al. A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no Código de Processo Civil/2015: 

estudos em homenagem à professora Tereza Arruda Alvim. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 714. 
525 “O julgamento tardio, assim como precoce, pode ser deletério para o sistema jurídico. A demora no 

julgamento produz, naturalmente, incerteza e acumula de demandas, diante da falta de definição sobre a questão 

em aberto. O pronunciamento precoce, assim entendido como o preferido em momento em que o órgão julgador 

ainda não equacionou devida, ampla e profundamente todas as teses e argumentos pertinentes, pode tornar a 

fundamentação menos sólida e qualificada, motivo de enfraquecimento para o precedente, causando maior 

probabilidade de modificação” (MENDES. op. cit., p. 87).   
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procedimento concentrado quanto à desistência de ação que verse sobre questão alusiva ao 

precedente 

 

Em conclusão ao procedimento concentrado de rediscussão de precedente de que se 

vem tratando, importante exaltar a necessidade absoluta de mecanismos em prol da ampliação 

do contraditório participativo, entre outras questões igualmente relevantes, como se passa a 

observar. 

Diga-se, então, que, instaurado o procedimento concentrado de rediscussão do 

precedente qualificado e consideradas todas as questões já expostas, deve-se, em seguida, 

promover o mecanismo de ampliação do contraditório participativo, como previsto no 

parágrafo 2º do artigo 927 do CPC e, ainda, em consonância com todo o microssistema, 

também previsto nos artigos 950, 982, 983 e 1.038, todos do CPC, e artigo 271-D do 

Regimento Interno do STJ, como esclarecido no terceiro capítulo. 

Portanto, também na superação, assim como na formação (originariamente) dos 

precedentes, os atos devem ser praticados com a mais alta representatividade que se possa 

alcançar: a) permitir (ou mesmo solicitar) a manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com 

interesse na controvérsia, considerando-se a relevância da matéria; b) fixar data para, em 

audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria; 

c) nas situações em que o procedimento tramitar em tribunais superiores, requisitar 

informações aos tribunais inferiores a respeito da controvérsia e, cumprida a diligência, 

intimar o Ministério Público para se manifestar, assim como, a propósito, deve fazer no curso 

de todos os atos aqui enumerados; d) por ocasião do julgamento (não aplicáveis às súmulas, 

evidentemente), deve-se seguir a ordem estabelecida no artigo 984 do CPC. 

Ao final, ao precedente e à súmula (com a necessária identificação dos precedentes 

que lhes deram causa), tenham sido mantidos ou alterados, deve-se dar a mais ampla 

publicidade, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os na rede mundial de 

computadores, como previsto no parágrafo 5º do artigo 927 do CPC, já insistentemente 

destacado nesta tese. 

É certo que a providência em tela não deve ocorrer apenas em caso de modificação 

dos precedentes, mas também nas situações em que tenham sido mantidos. Se, após a regular 

instauração do procedimento, o entendimento for mantido, isso significa que, travado o debate 

necessário, entendeu-se pela inexistência de equívoco por ocasião da formação originária do 

precedente e/ou não há novos elementos (seja quanto ao direito positivado, seja quanto a 

questões fáticas, mas com relevância jurídica, como socioeconômicas e/ou culturais) a serem 
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considerados a ponto de se alterar o entendimento vinculante outrora firmado. É importante, 

pois, dar ciência à sociedade e à coletividade interessada, bem como ao próprio Estado (em 

sentido amplo, ou seja, considerando-se todos os Poderes, além da própria administração 

pública, direta ou indireta), de que a ratio decidendi construída encontra-se forte e, como tal, 

deve ser respeitada.  

Em prosseguimento aos mecanismos processuais relevantes, é preciso lembrar a 

possível necessidade de haver quórum qualificados, especialmente por ocasião de eventual 

superação de precedentes, além de exigi-los, eventualmente, na própria formação originária 

da ratio decidendi vinculante.  

A Constituição de 1988, por exemplo, na cláusula de reserva de plenário, prevista no 

artigo 97, exige a “maioria absoluta” dos membros do Tribunal ou “do respectivo órgão 

especial” para o reconhecimento da inconstitucionalidade, em controle difuso. Também o 

parágrafo terceiro do artigo 102 da Carta de 1988 estabelece quórum especial de, no mínimo, 

dois terços dos membros do Supremo Tribunal Federal, em favor da inexistência da 

repercussão geral, para que esta deixe de ser reconhecida. Nos mesmos termos, ou seja, sob 

idêntico quórum mínimo, ocorrem a aprovação ou a reforma de súmula vinculante, na forma 

do artigo 103-A da mesma Carta, regulamentado, quanto a esse aspecto, pelo artigo 2º, §3º, da 

Lei nº 11.417/06. Em ambas as situações, por exemplo, igual quórum deverá fazer-se presente 

na hipótese de eventual rediscussão da matéria, caso se queira reverter o entendimento 

anterior, em proteção direta à confiança e à segurança jurídica alusivas ao entendimento 

firmado, até então vinculante.   

Também o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça traz situações de 

quórum qualificado, como se vê, por exemplo, em seus artigos 125, §3º (“A alteração ou o 

cancelamento do enunciado da súmula serão deliberados na Corte Especial ou nas Seções, 

conforme o caso, por maioria absoluta dos seus membros, com a presença de, no mínimo, 

dois terços de seus componentes”), 126, §4º (“Proferido o julgamento, em decisão tomada 

pela maioria absoluta dos membros que integram o Órgão Julgador, o relator deverá redigir o 

projeto de súmula, a ser aprovado pelo Tribunal na mesma sessão ou na primeira sessão 

ordinária seguinte”) e artigo 271-E (“No julgamento do incidente de assunção de 

competência, a Corte Especial e as Seções se reunirão com o quórum mínimo de dois terços 

de seus membros”). 

Na hipótese de rediscussão em prol da eventual superação de precedente, acredita-se 

que, de fato, ainda que a Constituição ou a lei não exijam quórum qualificado, os regimentos 

internos dos Tribunais podem fazê-lo, desde que, evidentemente, não contrariem as normas de 
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natureza federal. Reputa-se relevante, inclusive, que o quórum exista, como parte das 

propostas desta pesquisa. A proteção da confiança, da isonomia e da segurança jurídica, 

lembra-se, está expressamente prevista no parágrafo 4º do artigo 927 do CPC, a demonstrar o 

cuidado sempre muito especial que se deve ter com a superação de precedentes e com a 

consequente possibilidade de modificação da jurisprudência. 

Assim, por exemplo, a previsão trazida no artigo 125, §3º, do Regimento Interno do 

Superior Tribunal de Justiça, determinando a necessidade de votação por maioria absoluta 

dos seus membros, com a presença de, no mínimo, dois terços de seus componentes, para 

alteração ou cancelamento do enunciado da súmula, deve ser um requisito para todos os 

precedentes qualificados de que trata o artigo 121 do mesmo Regimento, diante de todo o 

microssistema existente, na forma do defendido nesta tese. 

Há de se considerar, em prosseguimento, outra questão processual. 

A repercussão da instauração do procedimento concentrado em questão sobre eventual 

pretensão de desistência da ação, para a qual seja essencial redefinir a questão jurídica objeto 

do precedente. Como se sabe, o Código de 2015, em seu artigo 1.040, §§1º a 3º, do CPC, 

aborda essa questão, parecendo, inclusive, incentivar a desistência, dependendo do 

entendimento a que se chegue quanto ao precedente firmado, o que é, de fato, aconselhável, 

caso o resultado seja contrário às expectativas do jurisdicionado e de seu respectivo patrono. 

Quando o precedente firmado se mostra decisivo para eventual sucumbência do autor, caso 

sua demanda prossiga, o mais produtivo, no plano da economia processual e de sua própria 

(jurisdicionado), é desistir, frisando-se que, ocorrendo essa situação antes de proferida a 

sentença, independerá do consentimento da parte contrária, mesmo que já tenha apresentado 

contestação (art. 1.040, §3º, CPC).  

Tudo isso, portanto, é aplicável não apenas à formação, como também à superação do 

precedente. Pode ser que determinado autor tenha movido ação confiando na modificação do 

precedente, porém, ao longo do processo, depara com a expressa manutenção do 

entendimento firmado, por meio do procedimento concentrado sob estudo, justamente a 

hipótese em que lhe seria de grande utilidade promover a desistência em questão. 

Veja-se, a propósito, como a suspensão de múltiplos processos pode gerar bons frutos 

a respeito da questão (repetitiva) objeto do precedente com probabilidade de ser revisto: na 

situação exposta, os jurisdicionados permaneceriam aguardando e, oportunamente, após 

reapreciada a questão, poderiam, conforme o caso, desistir ou não da ação em curso (até 

então, suspensa). De forma semelhante, também ao réu podem ser úteis as hipóteses em tela, 

na medida em que, se o processo for suspenso e, ao final, houver entendimento que lhe seja 



214 

 

  

desfavorável, ele contará com elementos mais objetivos em relação ao seu comportamento no 

processo, podendo, por exemplo, aceitar alguma forma de autocomposição ou mesmo 

reconhecer a procedência do pedido, consoante os respectivos interesses.  

É fato que, uma vez reapreciada a matéria, a parte contra quem o precedente foi 

firmado já deverá ter entendido que prosseguir com base unicamente na litigiosidade, por sua 

exclusiva vontade, dificilmente lhe trará algum benefício, senão o de postergar indevidamente 

o feito e, ao final, correr o risco, inclusive, de ser condenado em litigância de má-fé, além de 

todos os demais ônus financeiros decorrentes de sua iminente sucumbência.    

Existem outras características e/ou efeitos do julgamento final no que se refere à 

reapreciação da questão jurídica pelo procedimento concentrado. São alguns mecanismos 

específicos ao conjunto normativo voltado aos instrumentos de caráter repetitivo, 

especialmente a resolução de demandas repetitivas e os recursos repetitivos. Está-se referindo, 

portanto, em primeiro lugar, à comunicação do resultado da rediscussão em questão aos 

órgãos prestadores de serviço público (1.040, IV, CPC) — comunicação que certamente 

deverá ocorrer, tenha ou não havido superação e, igualmente, tenha ou não havido suspensão 

dos processos múltiplos (previsão trazida nos artigos 1.036 e 982, CPC), diante da questão 

repetitiva. Também se fará presente o previsto no artigo 984, CPC, ainda que, da mesma 

forma, a suspensão dos processos não tenha ocorrido. 

No entanto, na hipótese de haver ocorrido a suspensão dos processos prevista nos 

artigos 1.036 e 982, ambos do Código de Processo Civil, há toda a repercussão trazida no 

Estatuto Processual daí decorrente, a qual se faz presente na formação originária do 

precedente e, de forma idêntica, no procedimento concentrado de superação. Assim, por 

exemplo, deverá aplicar-se o previsto nos artigos 985 e 987, bem como nos artigos 1.036 e 

1.037 e 1.039 a 1.041, além de tudo que já foi mencionado.526 

 

 

4.5 Propostas quanto à repercussão dos sistemas de precedentes qualificados, em relação 

aos instrumentos processuais incidentais de controle e respeito à sua aplicação (arts. 311, 

332, 932, 1.030 e 1.042, todos do CPC) 

 

Parece inesgotável a diversidade de dispositivos do Código de Processo Civil que 

impõem aos juízes e aos tribunais a aplicação dos precedentes formalmente vinculantes, uma 

                                                 
526 Por isso, por exemplo, não se falou do artigo 1.038, CPC, referente à ampliação do contraditório participativo, 

tema de que já se havia tratado anteriormente.  
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das razões, inclusive, para se ter afirmado, nesta pesquisa, a existência de um sistema e de um 

microssistema (de formação e superação) de precedentes. 

Veja-se, portanto: impõem-se o julgamento liminar de improcedência do pedido (art. 

332, CPC), o julgamento de processos em bloco (art. 12, §2º, II, CPC), a concessão de tutela 

de evidência (arts. 311, II, e art. 928, CPC), o afastamento da caução em hipótese de 

cumprimento provisório de sentença (art. 521, IV, CPC), o julgamento monocrático de 

recursos (art. 932, IV e V, CPC) e de conflito de competência (art. 955, parágrafo único, 

CPC) e, ainda, o não recebimento de recursos excepcionais (art. 1.030, I, “a” e “b”, CPC). 

Há de se lembrar, outrossim, de algumas consequências negativas advindas da não 

aplicação desses entendimentos vinculantes, como a reclamação (art. 988, IV, CPC),527 bem 

como a oposição de embargos de declaração (art. 1.022, parágrafo único, CPC), além da 

existência de eventual nulidade por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, V e VI, CPC), 

caso dessa forma permaneça.  

A partir de agora, concentra-se, especificamente, em duas consequências (ou 

repercussões). Ambas se referem ao artigo 332, I e IV, e ao artigo 932, IV e V, todos do CPC, 

cuja interpretação, para que seja harmoniosa e consoante os sistemas ora apresentados, deve 

considerar como norte o disposto no artigo 927 do CPC. 

Fala-se, especialmente, das rationes decidendi sintetizadas em enunciados de súmulas 

do STJ e STF, tal como mencionado nos artigos 332, I, e 932, IV e V, ambos do CPC, e de 

sua necessária relação com o artigo 927, IV, do mesmo estatuto. É certo que, como se trata de 

medida restritiva de direitos (ao acesso à justiça e ao contraditório participativo), deve-se 

fazê-lo nos estritos limites do dispositivo-referência em relação ao sistema e ao 

microssistema, qual seja, o artigo 927 do CPC — e, neste, refere-se às súmulas do STF em 

                                                 
527 Não se está tratando neste capítulo, ou mesmo na própria pesquisa, da Reclamação propriamente dita, por se 

cuidar, a princípio, de instrumento não diretamente relacionado à superação de precedentes. Ao contrário, sua 

utilização, essencialmente, dá-se em favor do cumprimento do precedente (e não para superá-lo). Portanto, não 

faz parte, propriamente, do microssistema de formação e superação dos precedentes qualificados. 

Evidentemente, é um dos diversos instrumentos existentes em favor do respeito ao precedente, como também o 

é, por exemplo, o recurso extraordinário, em proteção a precedente (violado) relacionado à interpretação de 

determinada matéria constitucional (art. 102, III, CRFB/88). Enfim, existem elementos que confluem para o 

sistema de precedentes, mas não necessariamente constituem-no. Diga-se também não ser efeito ou repercussão 

do microssistema alguma interpretação extensiva ou mesmo sistemática, de forma a ampliar o rol já existente no 

artigo 988, CPC. Não há como sustentar, por exemplo, o cabimento de Reclamação por desrespeito à súmulas 

não constitucionalmente vinculantes, ainda que as hipóteses previstas no artigo 927, IV, CPC também tenham 

seu efeito vinculativo. Isso porque, não necessariamente, cabe Reclamação em relação em favor de qualquer 

instrumento vinculante. A Reclamação não está diretamente relacionada aos princípios que formam a base do 

sistema de precedentes. Não por acaso, o artigo 988 do CPC traz uma série de hipóteses, e não apenas a proteção 

às rationes vinculantes. A regência da Reclamação dá-se não por conta da vinculação dos precedentes, mas, sim, 

pela autoridade dos tribunais. O precedente tem como foco direto a estabilidade, a segurança, a isonomia e a 

harmonização nas relações sociais. Já a Reclamação tem como foco direto a autoridade presente na estrutura 

Judiciária e a relação de obediência/respeito daí decorrente.  
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matéria constitucional, e do STJ, em matéria infraconstitucional. Devem-se interpretar os 

artigos 332 e 932, portanto, nesses termos, consoante a limitação existente no dispositivo 

principal (art. 927, CPC), sobretudo porque não está ali em vão, mas, sim, por uma questão 

constitucional, ou seja, a previsão dos artigos 102, III, e 105, III, da Carta de 1988, os quais, a 

propósito, também fazem parte do sistema maior.  

Outra questão relativa ao mesmo tema refere-se aos “enunciados de súmula de tribunal 

de justiça sobre direito local”, previstos como causa de “improcedência liminar do pedido”, na 

forma do artigo 332, IV, CPC. Também quanto a esse inciso, haveria eventual incongruência 

com o artigo 927, que é a referência para os precedentes qualificados, como se vem falando. 

Aqui, porém, não se vê quebra do microssistema em questão, pois se está referindo apenas a 

“direito local” e, como tal, deve ser interpretado em sentido estrito, de modo a jamais colidir 

com as competências direcionadas ao STJ e ao STF,528 tribunais que devem formar seus 

próprios enunciados, servindo de referência, como estabelecido no inciso I do artigo 332 do 

CPC (e não no inciso IV desse mesmo artigo), limitados ao inciso IV do artigo 927 do CPC. 

Tem-se, portanto, uma peculiaridade perfeitamente atribuível ao artigo 332 em questão, 

destinado, essencialmente, aos julgamentos em primeira instância cuja revisão, por 

conseguinte, seja da competência dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais. A 

incidência é vasta, de questões regionalizadas, envolvendo, por exemplo, leis municipais e 

outras matérias pertinentes tão somente àquela coletividade, cuja interpretação final caberá, de 

fato, aos “tribunais de justiça”, como mencionado no inciso IV do artigo 332, que, 

evidentemente, está aludindo aos tribunais de 2ª instância.  

Há de se tratar, outrossim, da repercussão no artigo 311, II, do mesmo estatuto. Sua 

interpretação deve ocorrer segundo a lógica do acima especificado. Esse dispositivo apresenta 

um texto extremamente limitado, referindo-se apenas à súmula vinculante, em vez de 

considerar todas as presentes no artigo 927, IV, CPC. Este, a propósito, é um belo exemplo da 

necessidade de se fazerem as devidas interpretações sistêmicas do Código de 2015, na 

organização dos precedentes. Observe-se a incongruência: segundo o artigo 332, I, CPC, 

todos os enunciados de súmula do STJ e do STJ seriam, em uma interpretação literal, capazes 

de fundamentar determinado juízo de mérito, portanto em cognição exauriente, típica da 

sentença que, em regra, constitui tal decisão. Todavia, para se proferir uma decisão 

                                                 
528 No mesmo sentido: “Há, aqui, uma “divisão de trabalho” entre o STF, o STJ e os Tribunais de Justiça. É que 

a cada um deles incumbe atuar como intérpretes constitucionalmente autorizados de certos tipos de textos 

normativos: ao STF incumbe a interpretação da Constituição da República; ao STJ, os atos normativos federais 

(como leis e medidas provisórias, por exemplo) e os tratados internacionais; aos Tribunais de Justiça, os atos 

normativos estaduais (ou distritais) e municipais. (...)” (CÂMARA, op. cit., p. 96). 
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interlocutória (longe, portanto, de um juízo de mérito realizado por sentença), é necessário 

que a tese a ser considerada esteja fundada em súmula constitucionalmente vinculante. 

Evidentemente, não pode ser assim, e justamente por situações desse tipo é que se deve fazer 

a uniformização sistêmica ora proposta, de modo que, quanto à situação em questão e ao 

microssistema de solução de questões repetitivas, por exemplo, as súmulas mencionadas no 

artigo 927, IV, sejam a única referência. 

Deve-se fazer a mesma interpretação em relação a outros dispositivos (todos do 

Código de Processo Civil), como o artigo 496, §4º; incisos IV e V, ambos do artigo 932; e 

parágrafo único do artigo 955. Em relação a todos, repita-se, não se pode admitir que qualquer 

súmula (ainda que do STJ ou do STF) possa servir de referência; consideram-se, pois, apenas 

as previstas no artigo 927 do CPC, como também deve ser considerado o inciso V do artigo 

927, nos limites, todavia, do já explicado. 

Uma última questão ainda envolvendo os artigos 332 e 932, ambos do CPC, há de ser 

tratada. Trata-se da ausência de menção a súmula vinculante, controle de constitucionalidade 

e repercussão geral nesses dispositivos, apontados, potencialmente, como auxiliares do artigo 

927. Também no artigo 1.030, CPC, ocorre praticamente o mesmo, já que, dos três, somente 

há menção à repercussão geral. Pode-se compreender que essa ausência ocorreu nas duas 

primeiras hipóteses por causa da vinculação evidenciada pela própria previsão constitucional, 

em relação a que também existe um forte instrumento de controle, qual seja, a Reclamação, 

trazida, igualmente, no Código, em seu artigo 988.  

Não seria inútil, de qualquer forma, a aludida menção, principalmente porque, nos três 

dispositivos citados do Estatuto (e, agora, quanto ao artigo 932, está se referindo apenas ao 

inciso IV), há certa imposição de rejeição e/ou negativa de seguimento de demanda e/ou 

recurso, por estar o instrumento processual em desacordo com o aludido precedente, 

situações, a propósito, em que a reclamação não faria, necessariamente, alguma diferença. 

Não é tão facilmente sustentável seu cabimento. Veja, pois, o caso de um juiz que tenha 

determinado a citação do réu em ação cuja tese encontre-se em confronto com matéria objeto 

de súmula vinculante ou na hipótese de não se haver negado seguimento a recurso especial, na 

mesma situação. Assim, como não se está tratando de julgamentos expressamente contrários 

aos precedentes em questão, o cabimento da Reclamação poderia estar prejudicado. De 

qualquer forma, por conta do sistema de precedentes em questão, defende-se, nesta pesquisa, 

que súmula vinculante, controle de constitucionalidade e repercussão geral devem ser tidos 

como hipóteses implicitamente incluídas nos artigos 332 e 932 do CPC, bem como que os 

dois primeiros casos (súmula vinculante e controle de constitucionalidade) estejam incluídos, 
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da mesma forma e pelos mesmos fundamentos, no artigo 1.030, I, do Código de 2015, sendo 

que, do artigo 1.030, I, CPC, trata-se melhor, mais abaixo. 

Avance-se, então, para algumas questões envolvendo o artigo 1.030 e para sua estreita 

relação com o artigo 1.042, ambos do CPC, cuja interpretação, agora, não pode seguir a 

mesma lógica do acima exposto. 

Veja-se, assim, o que esses dispositivos trazem, respectivamente: a) Na forma do 

artigo 1.030, I, CPC, deve-se negar seguimento a recursos (especial e/ou extraordinário, 

conforme o caso) cujas teses confrontem acórdãos proferidos em recursos repetitivos ou em 

regime de repercussão geral, bem como a respeito das quais já se tenha entendido não haver 

repercussão geral (o que deve ser compreendido não apenas como o disposto no art. 928 do 

CPC, mas também incluindo-se o incidente de assunção de competência, pelo evidente 

vínculo entre esse e os instrumentos previstos naquele artigo 928);529 b) e, em termos bastante 

próximos ao mencionado no item “a”, não cabe o recurso de agravo do artigo 1.042 do CPC 

quando o recurso excepcional não admitido confrontar os mesmos entendimentos nele 

contidos (item “a”).  

Esses dispositivos, portanto, trazem uma linha argumentativa semelhante, com o 

propósito de proteger os entendimentos alinhados. Dessa sorte, indaga-se se não deveriam 

constar nos artigos 1.030, I, e 1.042 (especificamente quanto ao obstáculo às instâncias 

inferiores) todos os precedentes qualificados. As súmulas, como se observa, não foram 

inclusas nos dispositivos em questão. A lógica sistêmica, aqui, não pode ser a mesma, não 

devendo incidir sobre os artigos em questão o que se disse anteriormente.  

Há notável distinção entre a aplicação de artigos como o 332 e o 932 do CPC, por um 

lado, e dos artigos 1.030, I, e 1.042, por outro lado, não se desconsiderando que existem 

alguns pontos de confluência, como também uma questão em comum, consistente na 

necessidade de se resolver o que deve ser feito quando a parte quiser provocar overruling e, 

com isso, evitar as rejeições liminares (ou negativa de seguimento de recursos) de que tratam 

tais dispositivos, cuja solução será apresentada mais adiante.  

Diga-se, pois, que, a despeito das semelhanças, há um ponto no qual muito se 

distanciam. Os artigos 332 e 932, ao aplicarem o precedente (ainda que equivocadamente), 

(quase) não criam óbice intransponível à apreciação jurisdicional, sobretudo em face do 

cabimento de recursos contra as respectivas decisões, apreciados por instância distinta (no 

                                                 
529 Chega-se a essa conclusão por causa de todo o sistema de precedentes que se vem narrando nesta pesquisa, 

ressaltando-se, a esse respeito, que os três precedentes em questão encontram-se no mesmo inciso (III) do artigo 

927 do CPC. 
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caso da improcedência liminar) ou, no mínimo, por um colegiado que, historicamente, tem 

forte atuação na reversão de decisões singulares (como ocorre com o recurso de agravo 

interno, em relação a determinada decisão monocrática). O que se pretende evidenciar é que, 

embora os quatro artigos em questão se refiram, de algum modo, à aplicação de precedentes 

qualificados (e tenham por objetivo o fortalecimento do sistema), há um distanciamento entre 

os dois grupos acima separados. Por exemplo: quando um magistrado se equivoca e julga 

liminarmente improcedente o pedido do autor, com base em precedente, em interpretação 

errônea, é possível corrigir isso de forma relativamente simples, por meio de embargos de 

declaração ou de recurso de apelação, com grande chance de êxito.  

O mesmo, porém, não pode ser dito em relação aos artigos 1.030, I, e 1.042, do 

mesmo Estatuto, no que se refere à negativa de seguimento de recursos excepcionais com 

base nos precedentes ali enumerados. A questão não é, exatamente, a negativa, o que, a 

princípio, decorreria do próprio fortalecimento do sistema de precedentes. A questão é o 

recurso cabível contra tal negativa, que cria um óbice praticamente intransponível a que se 

chegue aos Tribunais Superiores, como já se vai esclarecer. Portanto, aplicar o microssistema 

(e inserir mais precedentes nesses artigos) somente iria dificultar, ainda mais, a análise de 

eventuais equívocos das instâncias inferiores pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo 

Supremo Tribunal Federal. Por tudo isso, não se entende que, nos artigos em questão, devam 

ser inseridas as súmulas não constitucionalmente vinculantes, ou alguma outra situação que 

pudesse advir do inciso V do artigo 927, que lá já não esteja, como ocorre com a repercussão 

geral.  

Passe-se a explicar, portanto, essa questão recursal, em maiores detalhes. 

Conforme previsto no artigo 1.030, I, interposto o(s) recurso(s) excepcional(is), o 

Tribunal recorrido deverá, quanto à sua admissibilidade em questão, negar seguimento ao 

recurso se o STF já tiver deixado de reconhecer repercussão geral sobre a matéria ou se já se 

houver manifestado sobre a matéria em repercussão geral, de forma favorável ao 

entendimento do acórdão recorrido (art. 1.030, I, “a”, CPC), ou se esse mesmo acórdão 

recorrido estiver em consonância com entendimentos exarados em recursos repetitivos 

anteriormente (1.030, I, “b”, CPC). Aqui, a situação crítica não se refere, exatamente, à 

inadmissibilidade, já que isso faz parte da estabilidade e da coerência antes preconizadas. A 

questão problemática é quanto ao não cabimento de recurso diretamente aos Tribunais 

Superiores nessas hipóteses. Atualmente, o artigo 1.042 do CPC prevê restrição inédita (não 

existente no artigo correspondente, no Código de 1973) quanto a tal cabimento. Deixou-se 

claro nesse dispositivo, após a alteração trazida pela Lei nº 13.256/16, quanto ao não 
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cabimento desse recurso de agravo (previsto no art. 1.042, CPC), cabendo, portanto, nas 

situações em questão (do artigo 1.030, I, CPC, em especial), apenas recurso de agravo interno, 

de que trata o artigo 1.021 do CPC, recurso que, como se sabe, não será julgado pelo Tribunal 

Superior correspondente ao recurso excepcional interposto, mas, sim, pelo próprio Tribunal 

prolator da decisão recorrida.   

Realmente, não se pode admitir um sistema que se apresente de tal forma, impedindo o 

jurisdicionado de chegar aos Tribunais Superiores, exatamente o que decorre da aplicação dos 

citados artigos 1.030 e 1.042, ambos do Código de Processo Civil. É verdade que existe a 

possibilidade de se tentar o caminho do recurso de agravo interno, mas isso não se mostra 

suficiente no sentido de sustentar a não ocorrência de grave violação a garantias 

constitucionais relevantes do processo, como acesso à justiça, ampla defesa, segurança 

jurídica e, por conseguinte, ao maior princípio de todos, o devido processo legal. E ainda viola 

o artigo 926 do CPC, tendo em vista que a coerência e a integridade podem ser atingidas na 

medida em que duas ocorrências podem fazer-se presentes: i) a aplicação equivocada do 

precedente, por parte do tribunal de segunda instância, sendo certo que caberá a ele próprio 

decidir se agiu corretamente ou não; ii) a necessidade de se operar a superação do precedente, 

por parte do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, não conseguindo o 

jurisdicionado a eles chegar, em face da retenção inflexível na instância de origem.  

É preciso refletir, portanto, acerca de soluções possíveis para que a matéria seja levada 

aos Tribunais superiores, caso o referido recurso de agravo interno não seja provido. 

Evidentemente, na situação de aplicação errônea do precedente, desconsiderando-se, 

por exemplo, eventual distinção (distinguishing) existente, caberia Reclamação, na forma do 

artigo 988, III ou IV, CPC, conforme o precedente a que se refira. Também não há dúvida de 

que, contra o acórdão do aludido recurso de agravo interno (art. 1.021, CPC), como decisão 

de última instância (em sede de tribunal), caberiam, em tese, recurso especial e/ou 

extraordinário,530 na forma dos artigos 105, III, e 102, III, CRFB/88, respectivamente, sob o 

fundamento, por exemplo, no plano de lei federal, de violação aos artigos 926, 927, I a III 

(conforme o precedente mal aplicado), ou ainda aos próprios artigos 1.030 e 1042, justamente 

por se estar considerando um precedente como vinculante à situação para a qual ele não 

poderia estar sendo direcionado. Há ainda o parágrafo 1º, V ou VI, do artigo 489 do CPC, 

além do parágrafo primeiro do artigo 927, todos sob a guarda do Recurso Especial, os quais 

estariam sendo violados por causa da indevida insistência em trancar, indevidamente, o 

                                                 
530 Evidentemente, há de se considerar a eventual necessidade de se oporem embargos de declaração antes dos 

recursos em questão, inclusive para fins de prequestionamento, especialmente na forma do artigo 1.025 do CPC. 
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recurso excepcional originariamente interposto, porém não recebido. Também no plano 

constitucional, certamente haveria violação ao artigo 93, IX, da Carta de 1988, além de 

afronta às garantias constitucionais do processo. 

Destaca-se que, especialmente diante das propostas sistêmicas e vinculantes 

apresentadas nesta pesquisa, é essencial trilhar os caminhos necessários para se conferir 

efetividade à eventual necessidade de superação dos precedentes qualificados. A 

inflexibilidade decorrente dos artigos 1.030 e 1.042, ambos do CPC, atinge frontalmente os 

meios voltados à operação da superação. Ainda que os artigos e os mecanismos especificados 

possam, eventualmente, ser empregados também em eventual necessidade de aplicação do 

overruling, a dificuldade, nesse caso, ainda é maior, pois, nessa hipótese, o precedente que, a 

princípio, deveria ser seguido terá sido respeitado pelas instâncias inferiores. Nesse caso, 

portanto, sequer houve previsão legal expressa quanto a uma eventual solução para aquele 

jurisdicionado que pretenda provocar a superação do precedente oriundo de Tribunal 

Superior.  

Considere-se, por exemplo, a seguinte situação: um jurisdicionado teve, contra si, a 

aplicação de tese firmada anteriormente em incidente de recurso repetitivo (perante o Superior 

Tribunal de Justiça), por acórdão proferido por Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, exatamente como deveria ser, na forma do artigo 1.040, CPC. 

Considere ainda que tal entendimento merece ser superado por uma nova interpretação 

sistêmica, embora o Tribunal Superior do qual emanou o precedente não a tenha feito, nem 

mesmo sinalizado nesse sentido. Portanto, como já se defendeu, não se pode sequer colocar 

em prática o antecipatory overruling e, interposto o recurso especial por aquele 

jurisdicionado, o Tribunal de segunda instância aplicou o artigo 1.030, I, CPC. Perceba que, 

mesmo interpondo agravo interno contra a decisão, o mesmo Tribunal, caso aplique, 

literalmente, a lógica formal do sistema de precedentes (sem considerar a necessidade de 

superação), certamente não lhe daria provimento, e a possibilidade de se chegar ao Tribunal 

Superior estaria reduzida praticamente a nenhuma.  

Antes de se apresentar a proposta desta pesquisa, é preciso traçar um paralelo com a 

situação acima, com o que ocorre diante da incidência, em especial, dos artigos 332 e 932, IV 

e V, CPC. Evidentemente, mesmo que, como já dito, sejam cabíveis os recursos 

correspondentes, pode ser que, em ambas as situações, venha a se desaguar naquele artigo 

1.030 e, por conseguinte, no artigo 1.042, ambos do CPC. O que se quer demonstrar é que, 

também em relação aos artigos 332 e 932, IV e V, não se pode admitir uma interpretação 

literal segundo a qual se façam, tão somente, simples comparação ou subsunção entre a 
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questão objeto do processo e aquela existente no precedente vinculante. Ao menos não 

quando o jurisdicionado pretender demonstrar que o precedente merece ser superado. Isso 

porque, por simples comparação (ou subsunção), o jurisdicionado não terá o prosseguimento 

do processo, frustrando-se, assim, de conseguir justamente a eventual superação merecida.  

Dependendo do tribunal de que emane o precedente, podem existir duas soluções às 

situações em foco.  

A primeira seria algo já dito anteriormente, qual seja, o fato de a parte interessada 

poder requerer a instauração do que aqui vem sendo denominado como proposta de 

rediscussão do precedente qualificado. Evita-se, dessa forma, que o jurisdicionado se veja 

impedido de debater a própria pretensão de superação do precedente, viabilizando que ele 

possa dela se beneficiar — o que, porém, como dito, depende do Tribunal responsável pelo 

precedente. Em se tratando de precedente oriundo de um Tribunal de segunda instância, é 

possível à parte cujo processo esteja ali, em segunda instância, ou em primeira instância, 

consoante a proposta ora apresentada, requerer a instauração do procedimento concentrado 

em busca de eventual superação.  

Caso o precedente tenha sido constituído perante o Superior Tribunal de Justiça ou 

perante o Supremo Tribunal Federal, porém, a parte cujo processo esteja nas instâncias 

inferiores não dispõe de meios para requerer, diretamente, a instauração àquele Tribunal 

Superior. O pleito de instauração incidente, referido em capítulo anterior, deve ocorrer na 

jurisdição do Tribunal em que esteja a parte, sob pena de se transformar esse procedimento 

concentrado em instrumento semelhante à Reclamação — o que aqui, não se defende. 

Ademais, também se disse que, de forma autônoma, ou seja, independente de qualquer 

processo em curso, uma pessoa não tem legitimidade para o procedimento em questão, sob 

pena de transformá-lo em uma espécie de procedimento popular, o que, diga-se mais uma 

vez, aqui não se defende. Enfim, quanto a esse aspecto, poderia, sim, a parte (autora ou ré, por 

exemplo) requerer, incidentemente, a instauração de procedimento-modelo a um dos 

Tribunais Superiores em questão, desde que seu processo ali já estivesse tramitando. 

A segunda proposta de solução passa, por sua vez, pelo devido exercício do ônus 

argumentativo, por parte do jurisdicionado. A solução que se reputa como adequada para, por 

exemplo, não promover julgamento liminar de improcedência na hipótese de o jurisdicionado 

pretender eventual superação de precedente aplicável ao seu caso consiste em se considerar 

não o próprio mérito da superação, mas, sim, a pretensão de fazê-la. Em outras palavras, o que 
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se afirma é que se deve considerar o que se alega, e não o acerto ou o erro quanto à questão 

jurídica a ser, eventualmente, redefinida.531  

Aqui, duas situações jurídico-processuais podem ser consideradas e aplicáveis 

cumulativamente à presente proposta: a teoria da asserção e a razoabilidade (ou relevância) do 

direito. 

A teoria da asserção é utilizada, como se sabe, em relação à apreciação, pelo juiz, da 

presença das chamadas condições de ação (legitimidade ad causam e interesse de agir), o que 

significa que a existência dessas (condições) é considerada, ao menos na fase inicial do 

processo, não exatamente por sua presença efetiva, mas pela alegação de sua existência. Isso 

ocorre justamente para se evitar o cerceamento, em especial, ao acesso à justiça. A propósito, 

frequentemente essa existência confunde-se com o próprio mérito a ser resolvido no processo, 

de modo que, para se evitar significativa (e indevida) redução da fase cognitiva, torna-se 

salutar analisar as condições em questão segundo a assertiva da parte, e não propriamente 

levando-se em conta seu preenchimento. Outro fundamento relevante a ser considerado e 

intimamente relacionado a essa situação: o princípio da primazia do julgamento de mérito, 

que se mostra bastante exaltado no Código de Processo Civil de 2015, o que só faz elevar o 

fundamento de que ora se vale. Se o estatuto em questão demonstrou vontade inequívoca de 

valorizar as apreciações de mérito, evidencia-se correspondente pretensão de agir com a maior 

profundidade de julgamento possível, o que se coaduna com a proposta ora apresentada.  

Tudo isso posto, a aplicação que se quer fazer é aquela segundo a qual não se 

apliquem o artigo 332 e o artigo 932, IV ou V, ambos do CPC, no que se refere à 

improcedência liminar e aos julgamentos monocráticos dos recursos; igualmente, que não se 

apliquem os artigos 1.030, I, e 1.042, CPC, no que se refere à negativa de seguimento aos 

recursos excepcionais e à restrição (exclusiva) ao agravo interno contra essa negativa, desde 

que a parte interessada exerça adequado ônus argumentativo, no sentido de evidenciar, clara e 

fundamentadamente, sua pretensão quanto ao exercício do overruling. 

                                                 
531 Bem escreve Taruffo ao defender determinados requisitos como indispensáveis ao desenvolvimento eficiente 

e efetivo em favor da promoção da evolução do direito, um dos quais mais relevante à presente sustentação, qual 

seja: a necessidade de se garantir a possibilidade de recurso (de natureza essencialmente constitucional), por 

qualquer sujeito que apresente, mesmo que apenas alegadamente, a lesão (ou ameaça de lesão) a direito 

fundamental seu. Além disso, o autor ainda defende a liberdade de escolha dos recursos, frisando a garantia de 

abertura constante ao direito estrangeiro, ou seja, a percepção e a capacidade de recepção das teses 

desenvolvidas em outras cortes (principalmente, Supremas), em atenção à globalização (não só jurídica, mas em 

todos os aspectos), em que se vive atualmente (TARUFFO, Michele. Precedente e jurisprudência. Revista de 

processo, v. 199. p. 141-142, set. 2011). 
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A esse requisito, contudo, outro deve ser unido, qual seja, a razoabilidade da proposta 

apresentada em situação semelhante àquela exigida em tutela provisória, por exemplo, sem 

confundir, obviamente, os respectivos parâmetros, que são bastante diferentes.  

O que ora se defende é a existência de fundamentos razoáveis em relação à superação 

de precedentes pretendida pelo jurisdicionado, os quais, portanto, devem enquadrar-se nas 

hipóteses antes tratadas, quais sejam: necessidade de se rever o precedente por equívoco (em 

sentido material), nova interpretação sistêmica a respeito da questão jurídica ou alterações 

relevantes na sociedade, como mudanças socioeconômicas ou culturais com grande relevância 

jurídica. Portanto, se a parte apresentar um desses fundamentos com razoável potencial de ver 

sua pretensão, em tese, considerada pelo tribunal de que emanou o precedente, o juízo deve 

abster-se de impedir o prosseguimento do processo (o que faria se aplicasse o artigo 332 do 

CPC); em se tratando de eventual julgamento monocrático, este, da mesma forma, não deverá 

ocorrer (artigo 932, IV ou V, CPC), permitindo-se que ao menos a matéria chegue ao 

Colegiado de que faz parte o magistrado em atuação no Tribunal, o qual, por exemplo, poderá 

entender por provocar o próprio tribunal, com vistas a que se proceda à superação de forma 

concentrada do precedente ou, até mesmo, se não for esse o caso, poderá, eventualmente, 

valer-se de signalling ou antecipatory overruling; ou, ainda, deve abster-se de negar 

seguimento ao recurso excepcional (deixando de aplicar o artigo 1.030, I, CPC) ou, na 

hipótese de esse haver ocorrido, deve permitir a interposição do recurso de agravo previsto no 

artigo 1.042, CPC, sem a restrição ali existente, de que somente seria admissível, na hipótese, 

o agravo do artigo 1.021, CPC.  
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CONCLUSÃO 

 

Propôs-se, no início desta pesquisa, o estabelecimento de fundamentos e meios 

adequados à técnica do overruling. Entende-se que o chamado microssistema de formação de 

precedentes consolidados pelo Código de Processo Civil de 2015 encontra-se pela metade, por 

faltar, justamente, a sequência de atos próprios à superação dessas rationes decidendi 

vinculantes. Em se tratando de um país pertencente à família de civil law, regras objetivas a 

respeito das técnicas de overruling são tão relevantes quanto a própria normatização já 

existente a respeito dos precedentes formalmente vinculantes e da respectiva eficácia 

vinculante. Isso sob pena de se criarem referências jurisdicionais insuperáveis e, por 

conseguinte, uma lamentável imutabilidade do próprio Direito, cuja evolução é essencial à 

boa harmonia e à pacificação social. 

Apontou-se, assim, ao longo da pesquisa, para a insuficiência das técnicas de 

superação — contrariando a necessidade que se sabe existir quanto à atividade jurisdicional 

— e para os processos por meio dos quais essa atividade se desenvolve, abrangendo 

instrumentos de tutela adequados a todos os direitos e vantagens jurídicas em favor dos 

respectivos titulares, de modo que seu resultado assegure aos jurisdicionados o gozo pleno da 

utilidade a ser obtida das fontes de direito, segundo as melhores interpretações. Deve-se 

pensar, sobretudo, que esse resultado deve ser atingido com o mínimo de dispêndio de tempo 

e energia, o que exige do Judiciário a promoção de uma gestão eficiente de processos, 

evitando-se prolongamentos excessivos e a própria acumulação de demandas.  

Dessa forma, pretendeu-se ressaltar a capacidade que um sistema adequado de 

precedentes tem para contribuir com essa gestão racionalizada, por parte dos tribunais, por 

todo o país. É certo que, no Brasil, o conjunto normativo voltado à formação e à superação 

das decisões jurisdicionais vinculantes apresenta certo vazio ou, como já dito, trata-se de um 

meio-sistema, razoavelmente bem delineado para a formação dos precedentes e bastante falho 

em relação à superação.  

Em um país cuja fonte primordial de direito é a lei (civil law), uma insuficiência dessa 

magnitude pode revelar-se altamente prejudicial. Sabe-se como instaurar, por exemplo, um 

incidente de resolução de demandas repetitivas, mas, no momento em que sua ratio decidendi 

carece de superação, haverá sérias dúvidas acerca de como fazer isso, de como provocar esse 

procedimento, de saber quem pode acionar essa superação, entre outras. 



226 

 

  

Apontou-se, pois, a relevância não apenas de uma sistematização referente à formação, 

mas também da integração a esse conjunto normativo de parte destinada à superação dos 

precedentes. Sobretudo ao se admitir, como visto, que uma das características do 

neoconstitucionalismo estudado no capítulo primeiro é a existência de normas providas de 

elevado grau de generalidade e indeterminação, com caráter programático.  

Nesses termos, demonstrou-se como ocorreu, gradativamente, a construção de 

decisões jurisdicionais com certa força vinculativa até os efetivos provimentos vinculantes, 

demonstrando-se o propósito legislativo de evidente fortalecimento jurisprudencial, tudo nos 

termos do exposto no segundo capítulo. O exame abrangeu desde o artigo 38 da Lei nº 

8.038/90, que concedeu competência ao ministro-relator para negar seguimento a recursos, no 

STF e no STJ, que contrariassem súmula do respectivo Tribunal, até os atuais artigos 932, IV, 

e 1.030, ambos do CPC, aliados a tantos outros dispositivos abordados (como os arts. 332 e 

1.042, ambos do CPC).  

Uma característica foi especialmente ressaltada na pesquisa em relação aos 

precedentes: as decisões tornam-se vinculantes principalmente por meio de procedimentos 

concentrados de formação de rationes vinculantes, enumeradas, em especial, pelo artigo 927, 

CPC, sendo certo que, em linhas gerais, cada inciso desse dispositivo conta com um grupo 

normativo correspondente, que lhe concede a devida sustentação.  

É certo, ainda, que esses grupos normativos específicos, em certo grau, unem-se e 

entrelaçam-se, formando um corpo sistêmico, que se denomina, apontando-se para o Estatuto 

de 2015, microssistema de formação (que também deve ser de superação) de precedentes.  

Conclui-se, portanto, que, em 2015, o Código de Processo Civil consolidou um sistema de 

precedentes formalmente vinculantes, com a autêntica pretensão de promover os benefícios de 

um sistema de stare decisis, adaptando-o ao direito essencialmente positivado, presente em 

um país de civil law como o Brasil.  

O legislador de 2015 não apenas enumerou os principais precedentes a serem 

considerados (art. 927, CPC), como também deixou expressa sua vontade de que a 

jurisprudência fosse estável, coerente e íntegra (art. 926, CPC). Além disso, estabeleceu 

diversos mecanismos de controle para o respeito a esses precedentes, entre os quais são 

citados os artigos 332; 489, §1º, V e VI; 932, IV e V; 1.030, I; e 1.042, todos do CPC. 

Outra característica foi demonstrada: no Direito brasileiro, considerando-se a força 

normativa advinda do direito (formalmente) positivado e a necessidade de um regramento 

objetivo e acentuado dos atos (e de seus efeitos), em geral o próprio legislador direciona os 

órgãos jurisdicionais quanto ao que deve ser considerado precedente e quanto a qual parte da 
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decisão deve constituí-lo especificamente. O legislador define, portanto, as decisões que já 

nascem precedentes, o que é bastante peculiar a um país de civil law, em claro distanciamento 

dos precedentes obtidos no sistema de common law. Defendeu-se, porém, que nem por isso 

diz-se que os precedentes por aqui existentes não deveriam receber tal denominação. Conclui-

se que cada família pode ter seu regime de precedentes, ou seja, um regime de precedentes ao 

seu modo, ainda que com propósitos bastante semelhantes.     

E, entre os precedentes presentes no sistema processual civil brasileiro, propôs-se, 

quanto aos pertencentes ao artigo 927, CPC, a utilização da denominação trazida pelo 

Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, precedentes qualificados, 

afetos, justamente, àqueles que mais constituem o objeto da pesquisa, quais sejam, os 

presentes nos incisos III a V do artigo em questão, todos de eficácia vinculante. É evidente 

que, implicitamente, está se referindo a precedentes no plano formal, ou seja, de maneira 

ampla, pois as súmulas, das quais esse grupo faz parte, como demonstrado na pesquisa, não 

constituem, propriamente, os precedentes, mas, sim, a ratio decidendi que lhes deu causa. 

Para se evitarem dúvidas, conceituou-se precedente qualificado como o precedente 

que, compondo o sistema de rationes decidendi que tem à frente o artigo 927, CPC, e 

sobretudo por ter sido formado por um legítimo padrão procedimental, reúna os requisitos 

necessários à confiança e à estabilidade que dele se esperam, encontrando-se apto a orientar, 

de forma vinculante, os juízes e os tribunais.  

Não se deixou de fazer, a propósito, a distinção necessária entre precedente, enunciado 

de súmula e jurisprudência. Houve um cuidado especial em relação aos enunciados de 

súmulas, pela controvérsia que costumam gerar. Explicou-se que as súmulas, resumidas por 

enunciados, sintetizam (ou deveriam sintetizar) a ratio decidendi, enquanto os precedentes 

derivam da própria ratio decidendi. Viu-se que esses conceitos foram agrupados no artigo 

927, certamente o artigo-referência para os precedentes qualificados, como sustentado. Esse 

dispositivo traz uma diversidade de situações jurídicas, razão para diferentes interpretações a 

seu respeito, e da sistematização proposta. Lembrou-se, inclusive, que, justamente por causa 

dessa diversidade, o dispositivo menciona o termo “observarão”, melhor expressão captada 

pelo legislador, para abranger institutos de natureza tão distintas, como as teses abstratas, de 

eficácia erga omnes e vinculante, como no controle concentrado de constitucionalidade, as 

súmulas com previsão constitucional e as demais, além dos incidentes de resolução de 

demandas repetitivas e de assunção de competência.  

Considerando-se a eventual obscuridade que se extrai do artigo 927, V, CPC, parte 

desse microssistema, foi necessário, a seu respeito, estabelecer algumas delimitações. 
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Conclui-se que nem todos os acórdãos a que se refere o inciso V do artigo 927 poderiam ser 

considerados sequer como precedentes, tampouco como qualificados e vinculantes. Inúmeros 

exemplos de decisões são abrangidos por esse inciso, inclusive em competência originária dos 

tribunais. Defendeu-se que, para se tornar uma referência em que a coletividade e o Judiciário, 

por meio de seus magistrados, possam confiar, é preciso haver estabilidade e confiança, 

ambas alcançadas por requisitos específicos, dentre os quais determinado procedimento 

concentrado modelo, como especificado nesta pesquisa. Não havendo o procedimento 

concentrado de formação e superação, alguns deles, inclusive, expostos (como controle difuso 

e a definição de repercussão geral), não se pode considerar o precedente suficientemente 

estabilizado (e seguro) para se tornar uma ratio decidendi qualificada e vinculante. 

Observou-se, quanto à vinculação relativa a esses precedentes, que, ao contrário do 

afirmado por determinados processualistas, no sistema brasileiro, a decisão jurisdicional que 

tem essa natureza não depende de prévia autorização constitucional, tampouco tem relação 

direta com a Emenda Constitucional nº 45/2004. Essa, na realidade, deve ser considerada um 

exemplo da instituição de atos jurisdicionais com eficácia vinculante, o que não significa que, 

fora dela, outros não pudessem ser inseridos. Os precedentes qualificados dispostos no artigo 

927, CPC, portanto, não são meramente persuasivos, com a ressalva quanto ao inciso V, cuja 

interpretação, como visto, é mais complexa.  

Cuidou-se de demonstrar, então, que esses precedentes qualificados enquadram-se em 

uma estrutura jurisdicional-hierárquica-vinculante semelhante ao stare decisis presente na 

common law, porém objetivada, ou seja, sistematizada por um conjunto integrado e 

harmônico de dispositivos legais, este, sim, necessário justamente por se estar em um país 

pertencente à família do civil law, em que o respeito à vinculação dependerá, certamente, 

desses elementos objetivos. 

E, no que se refere ao modelo sistêmico de precedentes (ou um conjunto de modelos) 

já anunciado, comumente, na ciência processual, em relação à formação dos precedentes, o 

propósito, como destacado na Introdução, era o da construção da outra parte, relativa aos 

instrumentos em prol da eventual revisão do entendimento vinculante, originariamente 

formado.  

Antes, porém, apresentou-se todo o conjunto de características desse sistema de 

precedentes. São características comuns a todo o sistema, e não apenas quanto à sua 

formação; há elementos pertinentes à própria vinculação, à construção, aos efeitos, à 

manutenção e, quando necessário, à superação dos precedentes, agrupados em uma unidade 

sistêmica conferida pela sustentação principiológica comum. São elas: a) todos são 
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vinculantes e sua constituição/superação deve dar-se por decisões qualificadamente 

fundamentadas, ou seja, com especial ônus argumentativo e clara definição da ratio 

decidendi; b) têm como efeito obstar a desnecessária litigiosidade ou seu prosseguimento, 

exceto quando se queira exercer o distinguishing ou o overruling; c) ocorre a ampliação do 

contraditório participativo, em respeito à própria representatividade adequada (com a 

intervenção do Ministério Público, a eventual participação de amicus curiae e a realização de 

audiências públicas), dependente, portanto, de um procedimento concentrado de 

formação/superação de precedentes; d) verifica-se competência diferenciada; e) há 

possibilidade de modulação dos efeitos da superação dos precedentes; f) e, por fim, há 

necessidade de ampla divulgação e publicidade dos precedentes (e respectiva superação), 

consoante estabelece o  artigo 927 do CPC.  

E, como parte desse sistema, tem-se, justamente, o chamado microssistema de 

formação e superação de precedentes qualificados, de cujas características, especificamente, 

tratou-se, com destaque para o fato de ser comum a todos os precedentes em questão, 

inclusive para a edição de súmulas. A proposta foi, a todo instante, no sentido da devida 

uniformização sistemática quanto ao procedimento concentrado detalhado, ultrapassando-se 

as barreiras dos instrumentos de caráter repetitivo (arts. 928 e 1.030, III, ambos CPC) para 

alcançar todos os precedentes qualificados (especialmente aqueles trazidos nos incisos III a V 

do artigo 927 do CPC), pela consolidação sistêmica realizada pelo Estatuto de 2015.  

As características desse microssistema, portanto, foram apresentadas. É formado, 

logicamente, por precedentes de eficácia vinculante, o que se retira não apenas dos artigos 

926 e 927 do CPC, como também dos demais que com eles dialogam, como os artigos 985; 

947, §3º; e 1.040, todos do  CPC. Sua construção depende de fundamentação qualificada 

(como previsto, por exemplo, nos arts. 1.038, §3º, e 984, §2º, todos do Código de Processo 

Civil, e 104-A, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça). E sua formação deve 

ocorrer de forma concentrada, mediante mecanismos de ampliação do contraditório 

participativo. Destacaram-se, ademais, algumas características específicas ao conjunto 

normativo próprio aos precedentes de caráter repetitivo: possibilidade de suspensão dos 

processos em curso que versem sobre a mesma matéria; possibilidade expressa de pedido de 

distinguishing (art. 1.037, CPC) e recurso respectivo (art. 1.036, §§ 2º e 3º, CPC), prazo de 

julgamento (art. 980, CPC) do incidente (julgamento ou superação) ou do procedimento 

autônomo (somente para superação), efeitos do julgamento junto aos órgãos prestadores de 

serviço público (art. 1.040, IV, CPC), limitações à desistência da ação (art. 1.040, §§ 1º a 3º, 
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CPC), consequências de eventual não retratação (art. 1.041, CPC) e ordem específica de 

manifestação dos atores processuais (art. 984, CPC). 

Considerando-se os propósitos da pesquisa, era necessário, contudo, ir além: 

especificar, com exatidão, o meio concentrado de formação e superação do precedente. 

Apresentou-se esse conjunto de atos processuais, a princípio mais específico à formação, para, 

em seguida, falar-se, propriamente, da superação.  

Pode-se dizer que o procedimento concentrado em questão já existe, tal como o 

presente, por exemplo, no incidente de resolução de demandas repetitivas. O que se sustentou, 

nesta pesquisa, adicionalmente, foi a necessidade de haver um procedimento-modelo, 

aplicável a todos os precedentes qualificados, essencialmente àqueles apresentados nos 

incisos III a V do artigo 927, CPC. Uma grande novidade a esse respeito é a inclusão da 

edição de súmulas nesse procedimento-modelo, justamente como uma forma de conferir 

maior legitimidade também a esse precedente qualificado, cuja formação deve ser dotada de 

mecanismos de ampliação do contraditório (como ocorre com os demais), sobretudo porque, 

ao final do procedimento, as rationes decidendi que lhe deram ensejo também vincularão, 

assim como ocorre com os precedentes dispostos no artigo 927, III, CPC. 

Buscou-se, dessa forma, delinear esse procedimento-modelo, uniformemente aplicável 

aos precedentes qualificados. 

Pode-se iniciar por provocação do juízo (como se observou, por exemplo, no previsto 

no artigo 977, I, CPC, tratado ao longo da pesquisa), mas também a requerimento. 

Demonstrou-se que ao menos as partes, o Ministério Público e a Defensoria Pública deveriam 

ser legitimados a requerer a instauração desse procedimento concentrado de formação dos 

precedentes, incluindo-se, portanto, a edição de súmula.  

Uma reflexão que se fez é se não seria pertinente que outros legitimados também 

pudessem requerer sua instauração. Expôs-se a preocupação com o fato de que, quanto mais 

legitimados houver, mais vinculação poderá haver, razão pela qual propôs não mais do que 

uma reflexão. Seria possível pensar nos legitimados previstos nos incisos II a IV do artigo 82 

do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), justamente os legitimados 

para a tutela dos interesses coletivos em sentido amplo, considerando-se que, com frequência, 

as rationes decidendi vistas se referem a eles. Porém, sugeriu-se que se aguarde por 

determinado período de utilização dos precedentes vinculantes na sociedade, a fim de se 

apurar a eventual necessidade de  ampliar o rol em questão. 

Prosseguiu-se detalhando o procedimento-modelo, com a remessa do processo (de que 

resultará o precedente) ao colegiado do Tribunal (consoante competência do respectivo 
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regimento), procedendo-se às mais amplas e específicas divulgação e publicidade, por meio 

dos registros necessários a uma comunicação efetiva. Viu-se o dever de promover os 

mecanismos de ampliação do contraditório participativo, com os quais, verdadeiramente, 

potencializa-se o maior respeito ao processo democrático, sobretudo por se estar tratando de 

decisões jurisdicionais (vinculantes) que afetam pessoas que, individualmente, não 

participaram dos processos em que aquelas rationes decidendi foram obtidas. A única forma 

de se admitir a constitucionalidade desse fenômeno é por meio da conhecida 

representatividade adequada, a qual, portanto, deve fazer-se presente nos precedentes em 

questão, incluindo as edições de súmulas.  

Por fim, ainda como parte, inclusive, do próprio respeito às garantias fundamentais do 

processo, deve-se conferir, ao precedente e à súmula (com a devida identificação dos 

precedentes que lhes deram causa), a mais ampla publicidade, organizando-os por questão 

jurídica decidida e divulgando-os na rede mundial de computadores, como previsto no 

parágrafo 5º do artigo 927, CPC. 

Estabelecido o procedimento-modelo de formação de precedentes, foram propostos 

três requisitos (gerais) à eficácia vinculante dos precedentes objeto da pesquisa: i) a primorosa 

necessidade de que, no precedente vinculante, seja possível, com exatidão, identificar as 

rationes decidendi que servirão de referência aos demais casos, as quais, portanto, devem 

estar dotadas da abstração e da amplitude necessárias às devidas definição e compreensão da 

questão jurídica;  ii) a necessidade de que a construção do precedente tenha sido formalmente 

legítima, ou seja, é preciso que o precedente atenda aos requisitos processualmente 

estabelecidos pela ordem jurídica aplicável, sem os quais não se pode admitir a 

correspondente vinculação; iii) a necessidade de ser considerado, junto à coletividade, estável 

(e, por conseguinte, tido como seguro) o precedente invocado, o que será alcançado não 

apenas (e necessariamente) mediante o trânsito em julgado da decisão de que se retire o 

precedente, mas também se aquele estiver apto a produzir os efeitos para os quais foi 

constituído, atingindo não somente as partes, mas também à coletividade interessada na 

decisão (independentemente de seu trânsito em julgado). 

Quanto à vinculação, deu-se especial atenção ao efeito vinculativo, retirado também 

dos precedentes que dão ensejo à súmula, demonstrando-se que os enunciados, ainda que 

sejam simples métodos de sintetização das teses, revelam-se úteis a demonstrar à sociedade  a 

existência de um precedente a respeito da matéria. Cabe a todos que dele devam valer-se 

proceder à procura necessária dos casos com base nos quais o enunciado foi editado, pois essa 

ratio decidendi (retirada deles) deve ser considerada para fins de vinculação. Chamou-se 
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especial atenção para o fato de que a vinculação em questão está restrita às competências 

definidas na Constituição, em relação ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de 

Justiça. O próprio artigo 927 do CPC, inspirado, certamente, nos artigos 105, III, e 102, III, 

ambos da CRFB/88, assim o fez.  

Faltava, enfim, a construção da outra parte do sistema e do microssistema especificado 

pelo Código de 2015, voltado à superação dos precedentes. 

Assim, no quarto capítulo, atingiu-se a técnica do overruling, tratando-se, também, do 

signaling e do antecipatory overruling. 

 Conferiu-se, nesta pesquisa, notável relevância à sinalização, na medida em que, 

conforme defendido, nem sempre o juiz pode, no caso concreto, proceder à superação (ele 

próprio), restando-lhe, pois, exatamente, a técnica em questão. 

A propósito, a esse respeito, abordou-se a questão do artigo 489 do CPC, que, em seu 

parágrafo 1º, inciso V, estaria autorizando, indiretamente, deixar de seguir o precedente 

vinculante, em caso de se demonstrar “a existência” de “superação do entendimento”.  

Fez-se uma proposta quanto a essa questão. 

A interpretação que se fez foi aquela segundo a qual, nos dispositivos em questão, é 

possível estar-se referindo-se à superação já realizada (pelo órgão competente, ou seja, o 

órgão do qual emanou o precedente), e não, exatamente, ao próprio juiz, no caso concreto, 

exercendo-a (sem que, anteriormente, o Tribunal o tivesse superado). Ao magistrado, em sua 

judicatura, cabe eventualmente o afastamento do precedente, dependendo do fundamento com 

o qual depare no caso concreto. No entanto, não lhe cabe proceder à superação formal do 

precedente. Essa cabe ao Tribunal de que se originou o precedente. 

Não obstante, além de sinalizar/afastar, é possível ao juiz, no caso concreto, exercer a 

técnica do antecipatory overruling, que somente poderá ocorrer mediante elementos objetivos 

que demonstrem clara erosão do precedente, especialmente, por exemplo, quando a própria 

Corte por ele responsável já não o venha aplicando, ainda que, expressa e formalmente, não o 

tenha superado. 

Objetivamente, também foram defendidas as seis razões possíveis para se deixar de 

aplicar um precedente vinculante: a) em caso de erro do Tribunal na construção do 

precedente, mas não propriamente de um erro processual na formação do precedente, e, sim, 

de uma má ou inadequada interpretação do direito (erro, portanto, em sentido material, na 

própria definição da questão jurídica); b) ocorrência de mudanças relevantes de fato e/ou 

sociais, ou seja, alterações em sentido cultural, econômico e/ou outras novas situações fáticas 

com eventual relevância jurídica; c) advento de novas interpretações sistêmicas, reconstruindo 
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a própria norma de que se constitua o precedente, por um conjunto de elementos fático-

jurídicos a partir dos quais se visualiza uma nova interpretação jurídica ao caso sob análise; d) 

mudanças objetivas no direito positivado a evidenciar, normalmente, a imediata necessidade 

de revisão dos precedentes construídos sob sua égide; e) existência de fundamentos não 

apreciados, que sejam autonomamente capazes de alterar a interpretação antes realizada (por 

ocasião da construção originária do precedente) a respeito dos (mesmos) fatos (agora) sob 

nova apreciação jurisdicional; f) erro formal na construção do precedente, ou seja, erro 

procedimental, significando que, na formação do precedente, que deveria ter ocorrido, por 

exemplo, por um procedimento concentrado (como o incidente de resolução de demandas 

repetitivas), mas deu-se ignorando determinados atos a ele essenciais, como a competência 

diferenciada (a qual não poderia, exemplificando, vir de um órgão fracionário do Tribunal). 

Viu-se que as três primeiras situações acima especificadas foram consideradas, aqui, 

verdadeiras hipóteses de superação de precedentes. Já quanto às três últimas, observou-se 

serem situações de afastamento do precedente, por não consistirem em hipóteses em que há 

uma reconstrução da ratio decidendi, a respeito de idêntica questão de direito sobre a qual o 

tribunal já se havia manifestado. Essas situações alusivas ao afastamento mais se assemelham 

à distinção, em que se percebe a necessidade de não aplicação do precedente por questões 

objetivas que distanciam o novo caso daquele anterior, do qual resultou o precedente 

vinculante. 

Assim, nos casos de verdadeira superação, esta somente é possível pelo mecanismo 

concentrado de revisão (Proposta de Rediscussão de Precedentes Qualificados). Quanto ao 

afastamento, o próprio juiz, no caso concreto, deverá fazê-lo. 

Raciocínio semelhante é utilizado para se concluir a respeito da modulação dos 

efeitos, devendo-se atentar para as razões da superação do precedente. 

Observou-se que a modulação dos efeitos de que trata o parágrafo 3º do artigo 927 

pode (ou deve) ocorrer conforme o caso, porém apenas nas situações acima especificadas, nos 

itens “a”, “b” ou “c”. Quanto às demais, defendeu-se a desnecessidade de proteção da 

confiança nele depositada, considerando-se peculiaridades e (eventuais) irregularidades 

presentes, conforme o caso, quanto aos fundamentos em questão. Veja-se, portanto, que, 

tendo havido mudança objetiva do direito, em decorrência da qual o precedente deva ser 

alterado, essa consequência, a princípio, deve fazer-se presente e produzir seus efeitos 

imediatamente (ou mesmo, de forma retroativa, conforme a hipótese), assim como a própria 

regra de direito modificada. 
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Conclui-se, ademais, haver atos procedimentais específicos à superação dos 

precedentes, ou seja, atos próprios ao overruling, não presentes na formação (originária) da 

ratio decidendi vinculante. Era necessário, portanto, identificar o procedimento concentrado 

especificamente voltado à superação formal do precedente, o qual recebeu o nome, nesta 

pesquisa, de Proposta de Rediscussão de Procedimento Qualificado. 

A superação concentrada (por meio da aludida Proposta de Rediscussão), portanto, 

pode ser iniciada de ofício ou mediante provocação, de forma incidente (processo em curso) 

ou autônoma, procedendo-se à necessária divulgação quanto à sua instauração. Devem ser 

aplicados os mecanismos de ampliação do contraditório, inclusive no procedimento alusivo ao 

enunciado de súmula, tal como ocorre com a formação originária do precedente. Defendeu-se 

a possibilidade de se suspender o processo no qual tiver sido instaurada a revisão, o que é 

comum, de fato, a procedimentos de deslocamento de competência. Viu-se, ainda, que é 

possível a eventual suspensão de processos em curso (enquanto se aguarda a conclusão do 

procedimento concentrado) na hipótese de questões repetitivas, em múltiplos processos, que, 

usualmente, dão ensejo a incidente de resolução de demandas repetitivas ou recursos 

repetitivos. Considerando-se todos os fundamentos aduzidos, a respeito dos benefícios da 

padronização de formação e superação de precedentes, incluindo a sustentação principiológica 

abordada, defende-se a possibilidade de suspensão dos processos pendentes, individuais ou 

coletivos, que tramitem no estado ou na região, conforme o caso, empregando-se como 

modelo o previsto no artigo 982, CPC, aplicável, portanto, aos precedentes qualificados, 

exceto quanto ao procedimento concentrado de edição de enunciado de súmula (art. 927, IV, 

CPC), não apenas por não se tratar de um instrumento de caráter repetitivo por excelência, 

mas também por sua própria essência subsidiária. 

Em continuação, tratou-se, especificamente, da questão da legitimidade para a 

propositura do mecanismo concentrado em questão. O próprio artigo 986 do CPC faz menção 

ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Mas se conclui que não apenas estes devem ser 

os legitimados. Deve-se considerar que todos os legitimados à formação, ou seja, todos os 

presentes no artigo 977, em seus respectivos incisos, no mínimo, são igualmente legitimados à 

superação.  Ora, os legitimados à instauração do mecanismo concentrado deveriam ser todos 

aqueles que têm interesse na revisão em questão — inclusive, em se tratando de proposta 

incidente, as próprias partes (mas, quanto a estas, apenas incidentemente). Apontou-se o fato 

de que a existência de outros legitimados certamente contribuiria para a oxigenação 

necessária em relação aos precedentes vinculantes, como os previstos no artigo 82 do Código 

de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). 
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Em prosseguimento, concluiu-se pela possibilidade de se exigir quórum qualificado 

para a superação dos precedentes. Observou-se que, de fato, ainda que a Constituição ou a lei 

não exijam quórum qualificado (genericamente), os regimentos internos dos tribunais podem 

fazê-lo, desde que, evidentemente, não as contrariem. Reputou-se relevante, inclusive, que 

eles existam, como parte das propostas desta pesquisa. A proteção da confiança, a isonomia e 

a segurança jurídica estão expressamente ressaltadas no parágrafo IV do artigo 927, CPC, 

demonstrando o cuidado sempre muito especial que se deve ter com a superação de 

precedentes e a consequente possibilidade de modificação da jurisprudência. 

Ao final do procedimento concentrado de superação ao precedente e à súmula (com a 

necessária identificação dos precedentes que lhes deram causa), independentemente de terem 

sido mantidos ou alterados, deve-se dar a mais ampla publicidade. É certo, ainda, que  todo o 

restante aplicável por ocasião da formação também o será no momento da superação, 

ressalvadas as situações excepcionais agora, em fase de conclusão da pesquisa, novamente 

ressaltadas. 

Por derradeiros, outras duas conclusões foram ressaltadas. 

A primeira refere-se à interpretação harmônica que se deve fazer dos artigos 332, 311, 

II, e 932, IV e V, CPC, em consonância com o disposto no artigo 927 do CPC: logo, os 

enunciados de súmula que possam obrigar, efetivamente, determinado magistrado a aplicar os 

artigos em questão devem ser os editados pelos Tribunais Superiores. São referências que,  ali 

estão, no artigo 927, sobretudo por uma questão constitucional, ou seja, a previsão dos artigos 

102, III, e 105, III, da Carta de 1988, os quais, a propósito, fazem também parte do sistema 

maior. Quanto aos “enunciados de súmula de tribunal de justiça sobre direito local”, previstos 

no artigo 332, IV, CPC, porém, a conclusão é outra. Aqui, não se vê quebra do microssistema 

em questão, pois se está referindo apenas a “direito local” e, como tal, deve ser interpretado, 

em sentido estrito, de forma a jamais colidir com as competências direcionadas ao STJ e ao 

STF.  

A outra questão relevante diz respeito aos artigos 1.030, I, e 1.042, especificamente 

quanto ao obstáculo de acesso às instâncias superiores. A questão problemática é quanto ao 

não cabimento de recurso diretamente aos Tribunais Superiores nas situações previstas no 

artigo 1.030, I, CPC, o que é reforçado pelo artigo 1.042 do CPC. 

A esse respeito, duas soluções foram apontadas. 

A primeira consistiria em a parte interessada, com o propósito de evitar a barreira 

intransponível da presidência ou da vice-presidência do Tribunal (de origem, ou seja, de 

segunda instância), requerer, ao longo de seu processo, a instauração da Proposta de 
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Rediscussão do Precedente Qualificado, evitando-se, com isso, que o jurisdicionado não 

consiga debater a própria pretensão de superação do precedente, de forma a dela se beneficiar. 

A segunda proposta de solução passa, por sua vez, pelo devido exercício do ônus 

argumentativo por parte do jurisdicionado. Apontou-se como solução adequada para que se 

evite a aplicação, de plano, dos filtros previstos em artigos como o 332, o 932 e o 1.030, todos 

do Código de Processo Civil, considerar a razoável pretensão, por parte do jurisdicionado, de 

que se exerça o overruling, como requisito para a não aplicação dos mecanismos em questão. 

Deve-se considerar o que se alega, e não o acerto ou erro, quanto à questão jurídica a ser, 

eventualmente, redefinida. Para tanto, dois fundamentos foram apresentados como 

sustentação: a teoria da asserção e a da razoabilidade (ou relevância) do direito, tomando-os 

por empréstimo, respectivamente, das teorias da ação e da tutela provisória, de modo a aceitar 

que, preenchidos tais requisitos, deixe-se de aplicar aqueles artigos, acima especificados. 

Diga-se, em últimas palavras, que é preciso refletir acerca do caminho percorrido na  

jurisdição brasileira do último século, histórico abordado pelos primeiros dois capítulos desta 

tese. Por uma série de fatores, como, por exemplo, o fortalecimento das Constituições, os 

processos de redemocratização (não apenas no Brasil, mas também em outros países da 

América do Sul, por exemplo) e até mesmo a revolução tecnológica, houve uma inequívoca 

ampliação do acesso à justiça, com a inédita elevação do número de processos e o evidente 

fortalecimento do Poder Judiciário, o que é muito importante para o respeito aos direitos e às 

garantias estabelecidos pela ordem vigente, bem como para a própria segurança jurídica, de 

que muito necessita a coletividade titular desses direitos. Paralelamente, contudo, houve, em 

algum grau, inequívoco crescimento na dispersão jurisprudencial, conforme anunciado ao 

longo desta pesquisa. 

Passa-se por um momento no Brasil em que deve haver um amadurecimento em todo o 

contexto tratado, cabendo não apenas aos órgãos jurisdicionais, mas também a todos que com 

ele lidam e dele, de alguma forma, dependam, a necessária reflexão quanto aos meios para se 

atingirem, verdadeira e constantemente, as maiores  estabilidade, coerência e integridade 

jurisprudencial possíveis. E, em prol dessas características, apresenta-se este conjunto de 

propostas voltadas à mais legítima superação de precedentes, integralizando-se, como 

consequência, o (meio) microssistema de formação de precedentes, para que se torne (um) 

inteiro microssistema de formação e superação de precedentes qualificados (a partir do artigo 

927 do CPC). 
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