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RESUMO

Uma pesquisa sobre a jurisdição a partir dos precedentes judiciais, eis o ponto de partida para
uma jornada acadêmica que se propõe a analisar a decisão judicial sob a perspectiva de um
processo democrático vocacionado à estabilização das expectativas sociais. O trabalho busca
demonstrar  que  a  Democracia  torna  cogente  o  estudo  da  legitimação  da  jurisdição,
especialmente em sociedades multiculturais, cada vez mais informada e inconformada com
desvios de finalidade que aprisionam os direitos fundamentais  na seara do simbolismo.  O
protagonismo da atividade  jurisdicional  coloca  o processo  decisório  no  centro  nervoso de
discussão  científica,  sendo  necessário  compreender  sua  racionalidade  e  seus  horizontes.
Discutir  a  decisão  judicial  a  partir  da  formação de  precedentes  significa,  também,  cobrar
coerência  do  provimento,  fato  que  impõe  o  conhecimento  dos  elementos  da  decisão,  as
tradições que sistematizam a aplicação do Direito ao caso concreto, destacando-se os modelos
da common law e da civil law, que possuem bases fundantes diferentes, mas que, todavia, têm
assumido uma nítida aproximação de papéis. Nesse contexto, a pesquisa aprofunda o estudo da
motivação,  fundamentação  essencial  à  fixação  da  regra  jurídica  que  resolve  o  caso  sob
julgamento  e,  também,  desvela  a  escolha  feita  pela  jurisdição  para  dar  tratamento  a  uma
relação jurídica. Tendo por referencial a teoria da constituição, no aspecto segundo o qual o
Estado deve resguardar e promover os direitos fundamentais, o contributo da democracia para
o trabalho advém da preocupação com a legitimidade e clareza da decisão, afastando-se de
arbítrios condenáveis. Os referenciais do integracionismo de Ronald Dworkin e da teoria do
procedimentalismo discursivo de Jürgen Habermas ajudam a desmistificar a necessidade de
esforço por  parte  da  jurisdição,  que não pode transformar  o ato de decidir  num processo
mecânico,  solipsista,  desintegrado e  refratário  de  interações  com a  sociedade.  A literatura
jurídica  internacional,  confrontada  com  a  doutrina  nacional,  representa  uma  tentativa  de
condensar os principais pontos essenciais à formação de um sistema de precedentes judiciais
no Brasil,  em especial  por ter sido verificada uma tendência legislativa longa e perene no
sentido de alinhar a tradição jurídica brasileira ao modelo da  common law,  do qual foram
importados institutos como a vinculação da decisão judicial, a distinção de tese e a superação
de precedentes.

PALAVRAS-CHAVE: Jurisdição, precedentes, democracia, legitimação.



ABSTRACT

A survey of the jurisdiction from judicial precedents, this is the starting point for an academic
journey that aims to analyze the judgment from the perspective of a democratic process aimed
at stabilizing the social expectations. The paper stresses that democracy makes cogent study of
the jurisdiction of legitimacy, especially in multicultural societies, increasingly informed and
dissatisfied with the purpose of deviations that imprison fundamental rights in the symbolism
harvest. The role of judicial activity puts the decision-making process in the nerve center of
scientific discussion, being necessary to understand their holding and their horizons. Discuss
the judicial decision from the precedents training also means charging coherence of provision,
a  fact  that  requires  knowledge  of  the  decision  elements,  traditions  that  systematize  the
application of law to the case, highlighting the models of common law and civil law, which
have different foundational bases, but which, however, have taken a clear approach papers. In
this  context,  the  research  deepens  the  study  of  motivation,  substantial  support  to  the
establishment of the legal rule that solves the case on trial and also unveils the choice made by
the jurisdiction to give treatment to a legal relationship. Having as reference the theory of the
constitution, in the aspect according to which the State must protect and promote fundamental
rights, the contribution of democracy to work stems from concern about the legitimacy and
clarity  of  the  decision,  away  from  arbitrariness  reprehensible.  The  references  of  the
integrationism of Ronald Dworkin and discursive proceduralism theory Jürgen Habermas help
demystify the need for efforts by the jurisdiction, which can not make the act of deciding a
mechanical  process,  solipsistic,  disintegrated  and  refractory  interactions  with  society.  The
international legal literature, confronted with the national doctrine, is an attempt to condense
the main points essential to the formation of a judicial precedent system in Brazil, especially
for having been found a long and enduring legislative tendency to align the legal tradition
Brazilian model to the common law, which institutes were imported as the linking of the court
decision, the thesis of distinguishing and overruling precedents.

KEYWORDS: Jurisdiction, precedents, democracy, legitimacy.
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1 INTRODUÇÃO

O estudo da  Democracia  torna  cogente  o aprofundamento  da  legitimação para  o

exercício  dos  poderes  estatais  constituídos,  especialmente  em  tempos  de  uma  sociedade

multicultural,  cada  vez  mais  informada  e  inconformada  com  desvios  de  finalidade  que

aprisionam os direitos fundamentais no campo do simbolismo.

Dentre os poderes constituídos, o poder judiciário tem alcançado vigoroso destaque,

fato que decorre do constitucionalismo, com suas normas abertas à interpretação, e que leva a

um protagonismo dessa função na forjadura do Estado Constitucional. Como consequência

desse engrandecimento da atividade jurisdicional, o processo decisório passa a ser um centro

nervoso de discussão científica, ora provocando a academia a justificar sua legitimidade, ora

sendo alvo de críticas da comunidade jurídica e da sociedade, que tentam compreender sua

racionalidade e seus horizontes.

É essa tensão entre a atividade jurisdicional e sua compreensão racional como ato

legítimo  de  um  poder  constituído  que  justifica,  nessa  quadra  da  história,  estudar  as

características do processo de decisão, verificando se há coerência em sua formação, bem

como discutir se a adoção de instrumentos de uniformização e vinculação pode, efetivamente,

contribuir para a segurança jurídica e para a isonomia.

Nesse sentido, em termos gerais, discutir a decisão judicial a partir da formação de

precedentes é, também, ensaiar uma busca pela legitimação da jurisdição, da qual se espera

sempre uma postura de imparcialidade que leve à congruência do provimento e fixe a solução

para a relação jurídica controversa.

Para alcançar esse desiderato geral, é preciso conhecer os elementos da decisão, as

tradições que sistematizam a aplicação do Direito ao caso concreto, no afã de compreender

como os diversos sistemas jurídicos abordam a decisão judicial, destacando-se, nessa seara, as

tradições da  common law  e da  civil law, que possuem bases fundantes diferentes, mas que,

todavia, têm assumido uma nítida aproximação de papéis.

A compreensão da decisão judicial mantém íntima relação com a sua motivação, ou

seja,  com a  fundamentação  essencial  à  fixação  da  regra  jurídica  que  resolve  o  caso  sob

julgamento. Mas não apenas isso, a regra jurídica concreta também desvela a escolha feita

pelo Estado para dar tratamento a uma relação jurídica, de modo que, para além das partes no

processo, o provimento jurisdicional comunica-se com toda a sociedade.
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Sem fundamentação, elemento essencial e imprescindível da decisão judicial, a fala

da  jurisdição  não se  legitima  perante  os  sujeitos  do  processo,  assim como não guarda  a

relação de justificação que deve ter com a comunidade jurídica e com a sociedade, perdendo-

se no vazio da arbitrariedade ou do puro ato de força do Estado.

A pesquisa tem por referencial a teoria da constituição, no aspecto segundo o qual o

Estado deve resguardar  e  promover  os  direitos  fundamentais  em todas  as  suas esferas  de

atuação, não podendo ser diferente com a jurisdição, devendo-se preservar a supremacia do

texto constitucional, sua força normativa e sua unidade.

Outrossim, o contributo da democracia para o trabalho advém da preocupação com a

abertura da jurisdição para a  esfera pública de discussão,  pois  apenas  com essa premissa

valorativa  é  possível  decidir  com  legitimidade,  clareza  e  coerência,  fugindo  de  arbítrios

condenáveis que tornam o processo decisório um fim ensimesmado e incoerente.

Os referenciais do integracionismo de Ronald Dworkin e da teoria deliberativa de

Jürgen Habermas ajudam a desmistificar a necessidade de esforço por parte da jurisdição, que

não pode transformar  o ato de decidir  num processo mecânico,  solipsista,  desintegrado e

refratário de interações com a sociedade.

A literatura jurídica internacional, confrontada com a doutrina nacional, representa

uma tentativa de condensar  os  principais  pontos  essenciais  à  formação de um sistema de

precedentes judiciais no Brasil, em especial por ter sido verificada uma tendência legislativa

longa e perene no sentido de alinhar a tradição jurídica brasileira ao modelo da common law,

do qual foram importados institutos como a vinculação da decisão judicial, a distinção de tese

e a superação de precedentes.

Nesse sentido, no capítulo dois da presente pesquisa serão apresentados os conceitos

essenciais à compreensão de um modelo de criação judicial do Direito a partir da formação de

precedentes judiciais, demonstrando-se que tal método  não pode prescindir do respeito aos

direitos fundamentais. 

A partir da perspectiva de busca de legitimação ao poder judiciário, o capítulo revela

a necessidade de observância das regras procedimentais de seleção dos valores sociais, em

elevado nível de sintonia com as pretensões da cidadania ativa, e sofisticado entendimento

acerca das consequências e impactos que as inovações ao ordenamento jurídico trazem na

vida das pessoas.
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Será defendida uma aproximação entre os sistemas da common law e da civil law, a

partir do instituto do precedente judicial, que será analisado conceitualmente, bem como em

relação  aos  seus  efeitos,  se  persuasivos  ou  obrigatórios  (vinculantes),  se  horizontais  ou

verticais.  Ademais,  para  fins  de  entendimento  do  precedente  judicial,  serão  apresentadas

reflexões acerca das técnicas de julgamento que envolvem sua formação e sua superação,

sempre a  partir  de uma perspectiva racional,  na busca de se conferir  lógica funcional  ao

sistema decisório.

Ainda em termos conceituais, será feita uma abordagem acerca do efeito irradiante

da fundamentação presente na decisão judicial, que, a  depender da conformação dada, pode

guardar  efeitos  meramente  persuasivos  ou  obrigatórios  em  relação  aos  casos  futuros

semelhantes que venham a ser decididos pelo poder judiciário.

Serão tecidas algumas análises em relação à criação judicial do Direito nas tradições

da  common law,  de  origem inglesa na  law-making authority  e  com fundamento no  stare

decisis, e da civil law, com gênese na Europa continental e sua visão de juge bouche de la loi,

destacando-se as características da criatividade do juiz em cada sistema.

No arquétipo brasileiro, o foco vai para o controle judicial da constitucionalidade das

normas,  pois,  a despeito  da adoção da  civil  law  enquanto sistema jurídico,  no âmbito do

controle de constitucionalidade foi sedimentado um regime misto,  que integra os modelos

difuso-incidental-concreto  e  concentrado-principal-abstrato.  Tal  ecletismo  levou  o  sistema

jurídico a promover, paulatinamente, uma aproximação entre as tradições da  civil law  e da

common law, fato esse que impõe uma reflexão sobre o papel do poder judiciário, a natureza

de  suas  decisões,  o  ativismo  judicial,  a  judicialização  da  política  e  todos  os  temas  que

envolvem a eficácia normativa da Constituição.

Ainda no capítulo dois, com o reconhecimento do processo de passagem do império

da lei  para a constitucionalização das ordens jurídicas,  será demonstrada a tensão entre a

segurança  jurídica  e  o  decisionismo  na  aplicação  do  Direito,  especialmente  a  partir  da

normatividade dos princípios.

Mais adiante, o capítulo põe em discussão os conceitos de Cortes Superiores e Cortes

Supremas,  traçando  para  cada  um  desses  arquétipos  de  tribunais  as  suas  características

essenciais, de modo a demonstrar que a edificação de um sistema de precedentes judiciais

reclama do topo da jurisdição um papel  de pacificação das divergências.  Outrossim,  será



12

demonstrado que essa finalidade somente pode ser alcançada quando a postura das cortes é a

de formação de uma decisão judicial clara, completa, coerente e devidamente fundamentada.

Prossegue a pesquisa analisando o papel do tribunal constitucional no desvelamento

do Direito, conferindo densidade e precisão aos direitos fundamentais, notadamente quando a

colisão  entre  estes  reclama  uma  decisão  que  se  afaste  da  fórmula  do  “tudo  ou  nada”,

aplicando-se técnicas como a ponderação na definição do caso concreto.

No tocante aos objetivos que um sistema de precedentes se propõe a alcançar, serão

trabalhados  os  conceitos  de  segurança  jurídica,  nas  suas  dimensões  de  previsibilidade  e

estabilidade, assim como os de isonomia de tratamento e de coerência da jurisdição.  Para

tanto, buscar-se-á no direito comparado literatura que revele os significados de argumentação

obiter  dictum  e  ratio  decidendi,  elementos  essenciais  ao  entendimento  do  conceito  de

precedente judicial.

Outrossim,  também  no  Direito  comparado  serão  extraídas  as  características  e

utilidades  de  técnicas  de  julgamento  manejadas  na  formação  de  precedentes  judiciais,  a

exemplo  da  técnica  do  distinguishing e  do  overruling.  Variações  como a  transformation,

technique of signaling, overriding e ampliative e restrictive distinguishing também merecerão

considerações.

Passando  ao  capítulo  três,  a  pesquisa  mergulha  na  dimensão  constitucional  do

sistema brasileiro de precedentes, especialmente a partir da análise cuidadosa da aproximação

dos  modelos  difuso-incidental-concreto  e  concentrado-principal-abstrato,  que  integram  o

arquétipo eclético de controle da constitucionalidade das normas no Brasil.

Inicialmente,  o  capítulo  trará  a  referência  teórica  que  fundamenta  cada  uma das

modalidades  de  controle  jurisdicional  da  constitucionalidade  das  normas,  apresentando as

características  da  judicial  review  of  legislation  norte-americana,  assim  como  do  modelo

austríaco-europeu.

Logo após, será feita uma viagem que aprofunda a construção histórica de cada um

dos modelos de controle de constitucionalidade no Brasil,  indicando os pontos que foram

sendo aperfeiçoados ao longo da trajetória constitucional desses arquétipos, culminando com

a interação entre eles,  num sincretismo de efeitos  e objetivos só obtidos no ordenamento

pátrio.

Dessa simbiose evolutiva será demonstrado que o efeito  obrigatório das  decisões

tomadas em sede de controle concentrado são aperfeiçoadas e, ora por opção do legislador,
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ora por construção pretoriana,  a vinculação se irradia por diversas outras modalidades de

provimento judicial,  a exemplo do recurso extraordinário com repercussão geral,  gerando,

ainda,  a criação de novos institutos,  podendo-se citar  as súmulas vinculantes do Supremo

Tribunal Federal.

A  pesquisa  ainda  traz  considerações  sobre  temas  esquecidos  pela  doutrina

constitucional  brasileira,  tocando  em  questões  como  os  efeitos  do  controle  de

constitucionalidade abstrato porém não concentrado no Supremo Tribunal  Federal,  que se

materializa  no  recurso  extraordinário  nas  representações  por  inconstitucionalidade  de  leis

locais junto aos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal e Territórios.

Também  em  análise  de  tema  não  muito  discutido  na  literatura  nacional,  serão

discutidos  os  efeitos  do  controle  de  constitucionalidade  concentrado  feito  pelo  Supremo

Tribunal  Federal,  porém a  partir  do  julgamento  de  casos  concretos,  matéria  que  merece

atenção quando há a pretensão de edificação de um sistema de precedentes judiciais.

A teoria da transcendência dos motivos determinantes da decisão será alvo de estudo,

com imersão em entendimentos doutrinários e, principalmente, na jurisprudência da Suprema

Corte, a fim de demonstrar que seu acolhimento é uma das formas de manter a autoridade das

decisões  do  Supremo,  contribuindo  para  a  previsibilidade  das  decisões  e  coerência  do

processo decisório.

Prosseguindo,  o  capítulo quatro da pesquisa se  dedica à  análise  dos  mecanismos

legais de uniformização de jurisprudência, com destaque para o aprofundamento do estudo do

microssistema de julgamento de demandas múltiplas. Defende-se, no ponto, que a legislação

infraconstitucional  aos  poucos  foi  materializando  o  sistema  brasileiro  de  precedentes

obrigatórios.

Dedicada a uma análise histórica da legislação, inclusive em aspectos relacionados às

exposições  de motivos  e  discussões  parlamentares  no  processo  de  discussão  da  norma,  a

pesquisa avança na apresentação e análise dos diversos mecanismos de uniformização das

decisões judiciais, desde a Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926, que reformou a

Constituição de 1891, até o Código de Processo Civil de 2015, que passou a ter vigência a

partir de 18 de março de 2016.

O capítulo ainda traz a abordagem da motivação da decisão judicial como elemento

essencial  à  adoção  do  stare  decisis  no  sistema  brasileiro,  notadamente  na  formação  de

precedentes obrigatórios, elencados no novo Código de Processo Civil.  Nesse sentido, são
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estudadas as hipóteses de fixação de tese no âmbito dos tribunais superiores, a exemplo do

recurso  extraordinário  com repercussão  geral  e  dos  recursos  excepcionais  submetidos  ao

regime de julgamento de repetitivos. Por fim, são abordadas as possibilidades de fixação de

tese nos demais tribunais, destacando-se a formação concentrada de precedentes, o incidente

de resolução de demandas repetitivas e a assunção de competência.

Já  no  capítulo  cinco,  último  da  parte  de  desenvolvimento,  a  pesquisa  traz  um

confronto entre a teoria e a prática no processo decisório, com um aporte no integracionismo

de  Ronald  Dworkin,  na  teoria  do  discurso  de  Jürgen Habermas  e  na  análise  de  diversas

decisões dos tribunais superiores brasileiros que tratam da própria decisão judicial.

No aporte a Dworkin, a pesquisa tem por finalidade traçar os fundamentos da teoria

da integridade do Direito, vendo nesta uma contribuição para o atual momento brasileiro de

edificação de um sistema de precedentes. Será defendido que seu referencial teórico poderá

ser utilizado como orientador para o legislador e para os magistrados, cujo dever de aplicação

do direito deve ir além de uma atividade mecânica.

Por seu turno, a apresentação da obra de  Jürgen Habermas,  em que se discute a

jurisdição a partir de uma reinterpretação da teoria construtiva do direito de Dworkin, tem por

objetivo  defender  a  introdução de um arquétipo  procedimentalista.  A preocupação com a

democracia e com a legitimação da jurisdição são temas caros à edificação de um sistema de

precedentes judiciais obrigatórios, pois da racionalidade do processo decisório é que nascem a

segurança jurídica, a isonomia e a coerência.

Prosseguindo, o capítulo alinha seu vetor de preocupação com a prática dos tribunais

superiores em matéria de decisão judicial, notadamente por seu elemento motivação. Nesse

sentido, serão apresentadas algumas razões para que o Supremo Tribunal Federal e o Superior

Tribunal de Justiça carreguem uma conformação constitucional que não lhes permite fazer a

travessia do patamar de cortes superiores para cortes supremas.

As  deficiências  do  processo  de  fundamentação  das  decisões  judiciais,  a

multiplicidade de demandas, a sobrecarga de processos e as divergências de interpretação não

sanadas entre os próprios tribunais superiores contribuem para a desacreditação do sistema de

precedentes.

Por fim, serão apontados os prejuízos que a jurisprudência defensiva traz à coerência

e previsibilidade das decisões judiciais, a partir da limitação do acesso às cortes superiores

com fundamento numa série de entendimentos consolidados, muitos dos quais sumulados, em
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que  os  tribunais  superiores,  dentro  de  sua  margem  interpretativa,  aplicam  óbices  ao

conhecimento dos recursos excepcionais.

A par  do exposto,  a  pesquisa mescla  referências  teóricas,  literatura  estrangeira  e

nacional,  histórico  das  legislações  e  análise  jurisprudencial  para  buscar  contribuir  com o

debate em torno da legitimação da jurisdição a partir da formação e desenvolvimento de um

processo  democrático,  que  seja  cada  vez  mais  compreendido  e  aceito  pela  sociedade.  O

protagonismo da jurisdição, inegável nesta quadra da história brasileira, somente será legítimo

e democrático se houver uma séria preocupação com o estudo da decisão judicial e com a

motivação que a sustenta e que se irradia num fluxo comunicativo que ultrapassa as partes do

processo, perpassa pela comunidade jurídica e alcança os cidadãos.
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2  CONCEITOS  FUNDAMENTAIS  À COMPREENSÃO  DE  UM  MODELO  DE

CRIAÇÃO  JUDICIAL  DO  DIREITO  A  PARTIR  DA  FORMAÇÃO  DE

PRECEDENTES JUDICIAIS

Nos Estados ocidentais contemporâneos é possível perceber uma preocupação cada

vez maior com a eleição de valores sociais que vão reger a sociedade, extraindo do diálogo

público e plural uma espécie de consenso mínimo capaz de manter a liga social estável e em

equilíbrio.

A seleção  de  valores  sociais  é  uma  tarefa  da  política,  pressupõe  uma  interface

comunicativa  entre  os  cidadãos,  que  se  aglutinam  em  torno  pensamentos  e  ideologias,

tentando  extrair,  desse  processo  de  discussão,  regras  consensuadas  aptas  a  serem

compreendidas e aceitas por todos.

Do  embate  de  ideias  proporcionado  pela  política,  uma  das  consequências  é  a

edificação de um sistema jurídico, no bojo do qual seja prevista a forma de exercício do poder

político, bem como sejam disciplinadas as formas de criação do Direito, tarefa complexa e

que não está afeta a apenas um dos poderes estatais.

Em Estados Democráticos, a Democracia se propõe a restringir e regular a forma

com que o poder será exercido, editando-se leis com essa finalidade, sendo formado, então,

um complexo sistema de regulamentações.1

Nas experiências vivenciadas pelos Estados da Europa ocidental e das Américas, o

processo de criação do Direito, no entanto, não foi reduzido ou simplificado ao produto da

atividade  legislativa,  que  se  expressa  através  da  edição  de  leis,  especialmente  porque  o

procedimento de seleção dos valores sociais feito pelo Parlamento nem sempre se encontra

provido de racionalidade ou de legitimidade.

A criação do direito, e isso deve ficar claro, não pode prescindir do respeito a direitos

fundamentais,  sempre  caros  à  edificação  de  um  Estado  Democrático,  o  que  exige  dos

exercentes do poder estatal alto grau de observância das regras procedimentais de seleção dos

valores sociais, elevado nível de sintonia com as pretensões da cidadania ativa e sofisticado

entendimento acerca das consequências e impactos que as inovações ao ordenamento jurídico

trazem na vida das pessoas.

1 FUKUYAMA, Francis. As origens da ordem política: dos tempos pré-humanos até a Revolução Francesa.
Tradução Nivaldo Montingelli. Rio de Janeiro: Rocco, 2013, p. 18.
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Muito embora seja clássica a compreensão segundo a qual compete ao Parlamento a

inovação  da  ordem  jurídica,  não  menos  conhecida  é  a  discussão  em  torno  do  chamado

exercício de funções atípicas pelos demais poderes, o que se expressa, no modelo brasileiro,

por exemplo, na edição de medidas provisórias pelo Presidente da República.

Entretanto, interessa a esta discussão descortinar aspectos e apresentar os debates em

torno  da  criação  judicial  do  Direito,  tema  que  problematiza  o  papel  criativo  dos  juízes.

Ademais, é preciso aferir como esse tema é tratado pelos sistemas jurídicos da common law e

da  civil  law,  bem  como  tecer  considerações  sobre  o  papel  do  constitucionalismo  na

aproximação entre os sistemas referidos.

O ponto de convergência ou aproximação entre os sistemas da common law e da civil

law  será  feito  a  partir  do  instituto  do  precedente  judicial,  cujo  conceito  será  formulado,

analisando-se,  ainda,  os  seus  efeitos,  se  persuasivos  ou  obrigatórios  (vinculantes),  se

horizontais  ou  verticais.  Outrossim,  como  forma  de  compreensão  desse  instituto,  são

necessárias reflexões  em torno das técnicas que envolvem sua formação e sua superação,

assim como dos horizontes que pretende alcançar.

A edificação de um sistema de precedentes judicais num determinado ordenamento

jurídico exige racionalidade e técnica, motivo pela qual deve ser antecedida pelo estudo dos

institutos que organizam e dão lógica funcional tanto à teoria da decisão judicial, quanto ao

sistema de efeitos decorrentes dessa decisão.

Muito embora as decisões judiciais cumpram um papel de resolução do problema nos

limites  em  que  a  lide  foi  proposta,  inegavelmente,  as  razões  de  decidir,  ou  seja,  a

fundamentação que sustenta o dispositivo, podem ser levadas em consideração no momento

de resolver judicialmente outros casos que guardem semelhança fática e que sejam apreciados

após a formação do precedente.

O alcance dessa eficácia das razões de decidir, ou melhor, esse efeito irradiante da

fundamentação exposta na decisão judicial é o grande ponto de atenção de um sistema de

precedentes,  revelando-se necessário um estudo acerca do instituto do  stare decisis  ou da

força dos precedentes.

Nesse sentido,  o  precedente judicial  pode,  a  depender  da conformação que lhe é

dada,  guardar  efeitos  meramente  persuasivos,  que  se  impõem para  os  casos  futuros  pela

tradição ou pela convicção de se tratar de uma construção histórica adequada. Por outro lado,

é  possível  conferir  aos  precedentes  judiciais  mais  que  uma  eficácia  persuasiva  ou  de
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convencimento,  possuindo,  os  mesmos,  verdadeiro  efeito  vinculante  aos  casos  futuros

semelhantes que venham a ser decididos pelo poder judiciário.

Tratar o precedente judicial,  portanto,  exige dos aplicadores do Direito a perfeita

compreensão de técnicas de julgamento que, com gênese e desenvolvimento no sistema da

common  law,  vêm  sendo  absorvidas  em  sistemas  de  civil  law com  certa  celeridade,

especialmente no ordenamento jurídico brasileiro,  que busca incessantemente proporcionar

aos cidadãos um processo decisório judicial que garanta valores como a segurança jurídica, a

igualdade e a coerência.

Neste tópico,  portanto, serão apresentados os principais conceitos e institutos que

formam um sistema de  precedentes,  a  partir  de  uma análise  estruturada  dos  modelos  de

common law  e de  civil law,  com suas contribuições para a teoria da decisão judicial e os

horizontes que pretendem alcançar, bem como o arquétipo de corte que melhor se adapta ao

alcance desses objetivos.

2.1 A CRIAÇÃO JUDICIAL DO DIREITO

A criação judicial do Direito não é dos temas mais pacíficos da Ciência Jurídica e

nem poderia sê-lo. Atribuir ao juiz o poder de inovar a ordem jurídica a partir do exercício

interpretativo das normas enseja discussões sérias no âmbito da Teoria do Estado, dentro da

Ciência Política e, evidentemente, no âmago do objeto de estudo da Ciência Jurídica voltado à

compreensão e explicação das decisões judiciais.

Sob  o  enfoque  da  Teoria  do  Estado,  a  forjadura  de  um  Estado  Constitucional

Democrático impõe ao poder político o estabelecimento de critérios para a distribuição de

competências estatais entre os diversos poderes e órgãos constituídos, estabelecendo-se graus

de  hierarquia,  níveis  de  autorregulação,  mecanismos  de  controle  recíproco  e  limites  ao

exercício das competências, preservando as liberdades individuais dos cidadãos.

Nesse sentido, o Direito Constitucional rege o Estado, define a titularidade do poder,

a forma de manifestação da vontade política e os órgãos que concretizarão as ações estatais.

Logo, o Direito Constitucional representa um direito dos cidadãos perante o poder.2

Diante do objetivo de  superação do modelo absolutista  de  Estado,  ponto  alto  do

Iluminismo europeu, houve natural apego à doutrina da separação de poderes, especialmente

2 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo I. 6. ed. Coimbra: Coimbra, 1997, p. 13-15.



19

nos moldes idealizados por Charles-Louis de Secondat, o barão de Montesquieu, o que, sem

dúvidas,  reforça  a  missão  de  cada  poder  e  confere  maior  clareza  aos  exercícios  das

competências distribuídas.

Na obra “Do Espírito das Leis”3, Montesquieu lançou as bases fundamentais para as

teorias de separação dos poderes estatais, ao discorrer acerca da tripartição das funções de

estado  em  executivo,  legislativo  e  judiciário,  modelo  clássico  até  hoje  orientador  de

constituições e pensamentos teóricos. No livro décimo primeiro da obra, o autor afirma que o

Executivo é aquele poder que executa as leis existentes no Estado, as quais são elaboradas

pelo poder Legislativo, competindo ao poder Judiciário julgar se as pessoas cumprem ou não

as leis existentes no Estado.

A teoria de Montesquieu, por outro lado, influenciou a obra “O Federalista”,  que

propunha  uma distribuição  do  poder  político  entre  o  Governo  Central,  representado  pela

União,  e  várias  unidades  constituintes  formadas  pelos  estados  federados.  O  equilíbrio

federativo, com forte lastro na doutrina do checks and balances, era garantido pela autonomia

dos entes federados, bem como pelo sistema bicameral, em que as unidades possuíam uma

segunda representação junto à esfera federal, através do Senado. Ademais, previu-se também

a existência de uma Corte Suprema, com atribuição para equacionar os conflitos federativos e

garantir a integridade federal.4

Todavia  foi  com  o  processo  de  constitucionalização  que  o  Estado  Democrático

logrou êxito em materializar sua conformação político-jurídica através de uma Constituição.

Qualificado  como  lei  maior,  no  texto  constitucional  são  estabelecidas  as  competências

constituídas,  assim como  são  disciplinados,  ainda  que  primariamente,  os  mecanismos  de

autocontrole interno de cada poder e de fiscalizações recíprocas entre as funções estatais.5

Daí  porque,  classicamente,  defende-se  a  construção  primária  de  que  compete  ao

poder  executivo  cumprir  as  determinações  normativas  na  execução  da  atividade

administrativa e de gestão, assim como compete ao poder legislativo uma tarefa de inovação

no ordenamento jurídico, sendo, por fim, tarefa do poder judiciário exercer uma missão de

controle a partir da aplicação do Direito posto.

3 MONTESQUIEU, Charles-Loius de Secondat, Barão de. O espírito das leis. Tradução Cristina Murachco.
São Paulo: Martins Fontes, 2000.

4 HAMILTON, Alexander; JAY, John Russel e MADISON, James. O Federalista. Tradução Hiltomar Martins
Oliveira. Belo Horizonte: Líder, 2003, p. 236-259 e 374-408.

5 MIRANDA, Jorge. Ob. cit., p. 14.
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Todas essas funções são típicas ou precípuas, de modo que os poderes constituídos

também  exercem  atipicamente  funções  inerentes  a  outros  poderes.  Assim,  no  arquétipo

constitucional  brasileiro,  o  poder  Executivo  pode  editar  medidas  provisórias,  o  poder

Legislativo  tem  competência  para  julgar  o  presidente  da  República  por  crime  de

responsabilidade  e  o poder  Judiciário  pratica,  por  exemplo,  atos  de gestão  administrativa

interna de seus órgãos.6

Nesse contexto de repartição de competências constituídas e diante da outorga ao

poder judiciário da função de aplicar o Direito, os sistemas judiciais da common law e da civil

law tiveram  que  desenvolver  teorias  relacionadas  à  decisão  judicial  que  explicassem  a

natureza desse provimento, seus efeitos em relação a futuros casos idênticos, bem como seu

alcance nas hipóteses de anomia legislativa.

Assim,  no sistema da  common law,  em que a decisão judicial  é tida como fonte

primária  do  Direito,  as  discussões  sobre  sua  natureza  envolvem  valores  relacionados  à

segurança jurídica, ao tratamento isonômico das partes e dos demais integrantes da sociedade,

à  confiança  no  Parlamento,  aos  poderes  do  juiz  no  tocante  ao  descarte  da  norma

inconstitucional  e  à  adoção  de  técnicas  de  julgamento  que  garantam  a  estabilidade  das

decisões,  sem, no entanto,  deixar  de  prever  mecanismos de superação dos  entendimentos

firmados.7

Já em sistemas de civil law, a lei é a fonte máxima do Direito, de modo que o alcance

de  objetivos  como  a  segurança  jurídica  e  a  isonomia  são  pressupostos  na  própria  lei,

competindo ao poder  judiciário  uma mecânica tarefa de declarar  o  Direito.  Daí  porque o

constitucionalismo verificado após a Segunda Guerra Mundial, decorrente do pós-positivismo

jurídico, trouxe maior impacto reformulador ao sistema da civil law, que minimizava a tarefa

criativa  dos  juízes  e,  por  essa  razão,  teve  menor  necessidade  de  se  preocupar  com  a

construção de um sistema de precedentes.8

Para explicar a natureza da decisão judicial, basicamente duas teorias orientaram as

discussões em torno da presença ou ausência do poder criativo do juiz, também chamado, na

tradição da common law, de law-making authority.

6 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 847-849.
7 BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Estruturação de um sistema de precedentes no Brasil e concretização

da  igualdade:  desafios  no  contexto  de  uma  sociedade  multicultural.  In Precedentes.  Coleção  grandes
termas do Novo CPC. Vol. 3. Coordenador geral Fredie Didier Júnior. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 188.

8 Idem, p. 189.
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Segundo  a  teoria  declaratória  da  decisão  judicial,  o  papel  do  juiz  fica  restrito  à

declaração do direito previsto lei, competindo a esta e, portanto, ao Parlamento, a inovação no

ordenamento  jurídico.  O  magistrado  fica,  nesse  cenário,  reduzido  ao  que  os  franceses

chamaram de  juge bouche de la loi ou “juiz boca-da-lei”, isto é, aquele que soluciona as

questões judicializadas aplicando mecânica e objetivamente o regramento legal, sem margem

para descartar norma inconstitucional e com dificuldades para integrar as lacunas do sistema

senão a partir de regras análogas já previstas no próprio ordenamento positivado.9

Destaca-se, nesse cenário, a Escola da Exegese, desenvolvida na França, que enxerga

para o magistrado o desenvolvimento de uma atividade mecânica de aplicação do Direito ao

caso  concreto,  com  reduzida  margem  para  interpretação,  adstringindo-se  à  utilização  do

raciocínio lógico-dedutivo.10

Por  seu  turno,  a  teoria  constitutiva  da  decisão  judicial  oferta  ao  magistrado  um

considerável poder de criação do Direito, que decorre tanto do poder de interpretação da lei,

quanto dos poderes de descarte da norma inconstitucional e da criatividade na integração de

lacunas jurídicas. Trata-se do que os ingleses classificaram como law-making authority, que

afastava  a  aplicação  mecânica  da  lei  pelo  juiz,  atribuindo-lhe  o  poder  de  criação  ou

desenvolvimento judicial do Direito.11

A despeito de tanto o sistema da  common law quanto o sistema da  civil law terem

vivenciado  momentos  de  adoção  de  uma  ou  outra  teoria,  o  aprofundamento  das  feições

conferidas a cada sistema acabou por aproximar a teoria constitutiva da decisão judicial do

common law, assim como alinhou a teoria declaratória ao sistema do civil law.

Daí porque o sistema da common law identificou-se, ao menos na sua versão norte-

americana,  a  um  modelo  difuso-incidental-concreto  de  controle  judicial  da

constitucionalidade  das  normas,  bem como  passou  a  desenvolver  técnicas  de  julgamento

necessárias à estabilidade das decisões judiciais, as quais contribuíram definitivamente para a

formação de um sistema de precedentes.

Outrossim, o sistema da  civil law navegou com maior desenvoltura no modelo de

controle  judicial  concentrado-principal-abstrato  de  constitucionalidade  das  normas,

identificando-se, em termos de sistema de precedentes, com os precedentes verticais, oriundos

9 ATAÍDE JÚNIOR,  Jaldemiro Rodrigues de.  Precedentes  vinculantes  e  irretroatividade do direito no
sistema processual brasileiro:  os precedentes dos tribunais superiores e sua eficácia temporal. Curitiba:
Juruá, 2012, p. 271.

10 PEIXOTO, Ravi. Superação do precedente e segurança jurídica. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 33.
11 ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues de. Ob. cit., p. 36-37.
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de Cortes Supremas, e com a ausência do poder de descarte das normas “inconstitucionais”

pelos magistrados, que não aqueles integrantes das Cortes Constitucionais.

No arquétipo brasileiro, para compreender as conformações políticas do Estado, seu

modelo  de  controle  judicial  de  normas  e  seu  processo  decisório  na  jurisdição,  é  preciso

apontar cinco postulados.

Em  primeiro  lugar,  cumpre  reconhecer  uma  significativa  herança  portuguesa  na

estruturação do sistema jurídico nacional,  que agregou o sistema do  civil  law e,  portanto,

recebeu  forte  influência  do  positivismo,  adotando,  em princípio,  a  teoria  declaratória  da

decisão judicial e optando por um intenso processo de codificação.

Esse  cenário  já  pode  ser  visualizado  no  início  da  República,  ante  a  formação

positivista dos juristas nacionais, seguindo-se com a outorga da Constituição de 189112 e a

codificação verificada a partir das edições do Código Civil de 191613, do Código de Processo

Civil de 193914, do Código Penal de 194015, do Código de Processo Penal de 194116 e da

Consolidação das Leis do Trabalho de 194317.

Em segundo lugar,  a  despeito  da  influência  europeia  na  adoção  da  civil  law,  as

Constituições republicanas brasileiras, ao menos do ponto de vista da organização do Estado,

buscaram  inspiração  no  modelo  norte-americano  influenciado  pela  obra  “O  Federalista”,

optando pela forma de Estado Federal, pela República como modelo de Governo, pelo regime

Democrático e pelo Sistema de Governo Presidencialista.

Como terceiro postulado, no âmbito do controle judicial de constitucionalidade das

normas,  a  Constituição  de  198818 sedimentou  um  regime  misto,  que  concomitantemente

outorga a todos os magistrados a competência de descarte da norma inconstitucional, portanto

adota um modelo difuso-incidental-concreto  de controle,  à  semelhança  da  judicial  review

12 BRASIL. Constituição (1891). Contituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro,
RJ:  Congresso  Nacional,  1891.  Disponível  em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/
Constituicao91.htm>. Acesso em: 12 maio 2016.

13 BRASIL.  Lei Federal nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916.  Código Civil dos Estados Unidos do Brasil.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm>. Acesso em: 12 maio 2016.

14 BRASIL.  Decreto-lei  nº 1.608, de 18 de setembro de 1939.  Código de Processo Civil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del1608.htm>. Acesso em: 12 maio 2016.

15 BRASIL.  Decreto-lei  nº  2.848,  de  7  de  dezembro  de  1940.  Código  Penal. Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 12 maio 2016.

16 BRASIL.  Decreto-lei  nº  3.689,  de 3 de outubro de 1941.  Código de  Processo  Penal. Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm>. Acesso em: 12 maio 2016.

17 BRASIL.  Decreto-lei  nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acesso em: 12 maio 2016.

18 BRASIL.  Constituição  (1988).  Contituição  da República  Federativa  do Brasil.  Distrito  Federal,  DF:
Congresso  Nacional,  1988.  Disponível  em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao
/Constituicao.htm>. Acesso em: 12 maio 2016.
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norte-americana; mas que, no entanto, também estrutura um controle judicial concentrado-

principal-abstrato de constitucionalidade, prevendo uma Corte Constitucional e instrumentos

de ação direta de inconstitucionalidade e de constitucionalidade, disciplinando, ainda, técnicas

de julgamento como a da interpretação conforme com e sem redução de texto, de inspiração

no modelo austríaco-europeu.

Em quarta vertente, o fortalecimento do constitucionalismo brasileiro, experimentado

fortemente  a  partir  da  Constituição  de  1988,  impôs  a  reflexão  sobre  o  papel  do  poder

judiciário,  a  natureza  declaratória  ou constitutiva  de  suas  decisões,  o  ativismo judicial,  a

judicialização  da  política  e  todos  os  temas  que  envolvem  a  eficácia  normativa  da

Constituição.

Em quinto lugar, diante do modelo nacional misto de controle de constitucionalidade

das normas, assim como vivenciando uma constitucionalização do ordenamento jurídico, o

processo decisório judicial precisou atravessar forte reformulação, em busca de um padrão

decisório e de uma estabilidade jurisprudencial antes não alcançada, objetivos estes que vêm

sendo tentados a partir da edificação de um sistema brasileiro de precedentes.

Ocorre que a criação judicial do Direito não se limita às repercussões na Ciência

Jurídica e na Teoria do Estado, nas dimensões analisadas acima. Isso por que, no tocante à

Ciência Política, o poder criativo dos juízes remete a discussões em torno da legitimidade do

ato decisório praticado pelo poder judiciário.

Nessa seara, fica evidente a relevância de se proporcionar uma interação dialógica

entre poder Judiciário e a esfera pública, como meio para a legitimação das decisões judiciais.

A democracia deliberativa deve ser exercitada também pela jurisdição, a fim de que esta se

abra à interlocução com a esfera pública, com o corolário de complementar o processo de

aplicação e fundamentação das normas, possibilitando o resgate da legitimidade democrática

da decisão judicial.19

Sem  descurar  da  relevância  das  observações  feitas,  no  aspecto  estritamente

relacionado com a técnica jurídica de formação da decisão judicial, o poder criativo, porque

dotado  de  certa  margem  de  discricionariedade,  ainda  que  fundamentada,  supõe  o

desenvolvimento de técnicas de julgamento voltadas à perfeita delimitação da matéria a ser

decidida, bem como da oportunização às partes de falar no processo e influenciar na decisão.

19 GÓES, Ricardo Tinoco de.  Democracia deliberativa e jurisdição:  a legitimidade da decisão judicial  a
partir e para além da teoria de J. Habermas. Curitiba: Juruá, 2013, p. 220-221.
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Assim, com a profunda e cuidadosa análise dos argumentos postos e com a premissa

de  respeito  às  teses  firmadas  nos  precedentes,  para  fins  de  segurança  jurídica,  as

possibilidades de superação do precedente deve obedecer a uma sistemática própria, que abra

caminhos à atualização e desenvolvimento do Direito sem esquecer a estabilidade jurídica.

2.1.1 O sistema da common law e sua conformação com o stare decisis

O sistema do common law tem sua gênese no Direito inglês, portanto vem de uma

tradição  anglo-saxônica,  tendo  sido  recepcionado  e  desenvolvido  nos  Estados  Unidos  da

América no contexto da colonização inglesa na América do Norte. Trata-se de um sistema que

coloca a decisão judicial no patamar de fonte primária do Direito, ao lado da lei, tendo em

vista  seu  cunho  empirista  e  antidogmático,  que  valoriza  a  experiência  histórica  e  o

pensamento prático.20

As  diferenças  entre  os  sistemas  da  common  law  e  da  civil  law  possuem  bases

históricas e decorrem da própria formação dos parlamentos, bem como da percepção do papel

desempenhado  pelos  magistrados.  Nesse  contexto,  assim  como  na  França,  o  Parlamento

inglês incorporou bastante força e legitimidade a partir do Iluminismo, sendo-lhe atribuída a

função precípua de inovação do Direito, a partir da competência para a edição de leis, ora

limitadoras do exercício das funções estatais, ora limitadoras das liberdades individuais.21

Ocorre que, em seu embate com o absolutismo monárquico, o poder judiciário inglês

colocou-se como aliado do parlamento contra os excessos ou desvios de poder do monarca,

atuando em sintonia com a atividade legislativa. Nesse sentido, a recepção do papel criativo

dos juízes  na Inglaterra,  muito embora  não tenha  sido um consenso desde o início,  logo

ganhou força, passando a magistratura a gozar desse poder de criação de normas a partir da

dimensão transcendente das decisões judiciais (law-making authority).22

Inicialmente acolhendo a teoria declaratória da decisão judicial, escolha comum no

momento imediatamente posterior ao movimento iluminista e diante do triunfo da tese da

tripartição dos poderes  de Montesquieu,  não tardou para o sistema inglês enxergar  que a

função judiciária poderia cumprir um papel superior àquele meramente declaratório. Assim,

20 D'AMICO, Pietro. Common law. Torino: G Giappichelli, 2005, p. 150-157.
21 ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues de. Ob. cit., p. 26-27.
22 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.

33-34.
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foi possível ao referido sistema incorporar um sentido criativo para a decisão judicial, tarefa

mais complexa e mais profunda que o simples exercício de consunção da lei ao caso concreto,

razão pela qual a fundamentação da decisão ganhou relevo.

Ocorre  que,  mesmo antes  do triunfo  da  teoria  constitutiva  da decisão  judicial,  o

sistema da common law já foi capaz de enxergar que a estabilidade das decisões judiciais não

decorria apenas da aplicação objetiva da lei, sendo necessário, também, que os magistrados

incorporassem um dever de respeito às decisões anteriores sobre o mesmo tema, a fim de

manter a segurança jurídica e o tratamento isonômico aos jurisdicionados.

Esse compromisso com as tradições no modelo inglês de common law potencializou

o instituto do  stare decisis,  que se solidificou a  partir  da atuação da Câmara dos Lordes

(House of Lords). A Câmara dos Lordes deve ser entendida como um supremo tribunal de

apelação,  responsável  por  julgar,  em grau  de  recurso,  os  litígios  decididos  nos  tribunais

ingleses de common law and equity, mas apreciando apenas questões de Direito. A House of

Lords foi  substituída em dezembro de 2009 pela  Supreme Court  of  the United  Kingdom,

tribunal este de hierarquia judiciária mais elevada ou de instância máxima do Reino Unido.23

O instituto do stare decisis et non quieta movere é uma expressão de origem latina,

cujo significado literal seria “concordar com” ou “aderir” a casos já decididos. Nesse sentido,

estabelecida  a  regra  de  direito  aplicável  a  um  caso  concreto  e  claramente  delineado  o

fundamento da decisão,  todos os  casos  futuros  semelhantes  devem seguir  a  mesma regra

jurídica, consolidando o valor vinculante dos precedentes.24

A adoção do  stare decisis  como técnica de julgamento de casos futuros exige, ao

menos, duas condições essenciais. Na primeira delas é preciso que haja a estruturação de uma

organização de juízes e tribunais com competências hierarquicamente definidas, assim como

que se faça a previsão de instrumentos de acesso às cortes. Em segundo lugar, deve haver uma

ampla divulgação das decisões judiciais, especialmente para fins de consulta e aplicação aos

casos semelhantes que futuramente cheguem para julgamento do poder Judiciário.25

A expressão  stare  decisis,  destarte,  refere-se  à  vinculação,  através  do  precedente

judicial,  à  regra  jurídica  anteriormente  fixada  no  provimento  jurisdicional  e  que  obriga

idêntico tratamento aos casos futuros semelhantes. Essa vinculação possui duas dimensões, a

23 SOUZA, Marcelo Alves Dias de.  Do precedente judicial à súmula vinculante.  Curitiba: Juruá, 2006, p.
60-69.

24 ZANETI  JÚNIOR,  Hermes.  O  valor  vinculante  dos  precedentes:  teoria  dos  precedentes  normativos
formalmente vinculantes. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 310-311.

25 Ibidem, p. 312.
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primeira de ordem vertical e que corresponde à necessidade das cortes ou juízes inferiores

respeitarem as decisões de tribunais hierarquicamente superiores; já a segunda dimensão é de

ordem horizontal, no sentido de que os próprios tribunais uniformizem sua jurisprudência e a

mantenham estável.26

Outrossim,  os  termos  jurisprudência  e  precedente  judicial  não  devem  ser

confundidos. Cumpre esclarecer que o precedente judicial se refere a uma decisão tomada em

caso particular; ela é, portanto, específica e dispensa apoio em outras decisões. Por seu turno,

a  expressão  jurisprudência  engloba  uma  pluralidade  de  decisões  relativas  a  vários  casos

concretos,  invocadas  em seu  conjunto.  Há,  nesse  sentido,  uma  tensão  entre  qualidade  e

quantidade das decisões anteriores que servirão de padrão para as decisões posteriores. Assim,

no sistema de precedentes, a análise dos fatos é muito relevante para definir os contornos da

tese a ser fixada, já na jurisprudência há um afastamento dessa preocupação com os fatos,

sendo fomentado o uso de enunciados sumulados.27

A despeito do sistema da common law não se confundir com o stare decisis, mesmo

porque o sistema teve sua gênese e se desenvolveu ainda que sem aplicar o instituto, não há

como negar  que  é  nesse  modelo  que o  stare  decisis ganha relevância,  aprofundando sua

missão  originária  e  aperfeiçoando  seus  efeitos.  A ideia  de  precedentes  nasce,  portanto,

conjugada com a ideia de  stare decisis, pois de nada vale um precedente se ele não abrigar

uma força intrínseca capaz de persuadir ou mesmo, e até, de vincular decisões futuras em

matérias semelhantes.28

Se a ideia de força dos precedentes não é contemporânea ao surgimento do modelo

de  common  law,  ainda  mais  recente  é  a  ideia  de  precedentes  obrigatórios,  ou  binding

precedents, muito embora seja bastante intuitiva sua associação ao stare decisis.

A eficácia dos precedentes passa a ser relevante na discussão posta, na medida em

que,  formado  um precedente  judicial,  ele  valerá  para  definir,  no  futuro,  o  tratamento  de

relações jurídicas semelhantes,  razão pela qual é necessário que haja uma precisa e  clara

fixação da tese jurídica, com seus contornos, seu alcance e sua abrangência.

26 MARINONI, Luiz Guilherme. Ob. cit., p. 25.
27 TARUFFO,  Michele.  Precedente  e  jurisprudência.  Tradução  Chiara  Antonia  Spadaccini  de  Teffé.

Disponível  em:  <http://civilistica.com/wp-content/uploads/2015/02/Taruffo-trad.-civilistica.com-a.3.n.2.
2014.pdf>. Acesso em: 8 abr. 2016.

28 MARINONI, Luiz Guilherme. Ob. cit., p. 31.
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No tocante  à  eficácia,  passa a  common law  a se preocupar  com conceitos  como

precedentes  obrigatórios  (binding  precedents),  precedentes  persuasivos  (persuasive

precedents), precedentes verticais e precedentes horizontais.

As dimensões vertical e horizontal de classificação dos precedentes dizem respeito

ao alcance da vinculação, ou seja, se o precedente judicial formado obriga também órgãos de

igual  hierarquia  judiciária  (precedentes  horizontais)  ou  se  alcançaria  apenas  os  órgãos

jurisdicionais de grau inferior (precedentes verticais).

Nessa  seara,  cumpre  afirmar  que  a  obrigatoriedade  horizontal  dos  precedentes

judiciais guarda relação com o objetivo da estabilidade dos precedentes dentro da própria

Corte  que  o  firmou,  fato  que  contribui  para  a  segurança  jurídica  nas  suas  dimensões  de

estabilidade e previsibilidade.

Por  outro  lado,  a  obrigatoriedade  vertical  dos  precedentes  judiciais  decorre  da

hierarquia existente entre as instâncias jurisdicionais e, a despeito de também contribuir para a

previsibilidade,  tem  foco  maior  e  mais  nítido  na  uniformidade  de  entendimentos  e  na

igualdade de tratamento.

É a partir dessa construção histórica, ocorrida na tradição da common law, que surge

o conceito de judge make of law, segundo o qual o juiz possui papel ativo na construção do

Direito, sendo-lhe reconhecido um poder criativo decorrente da liberdade interpretativa. Além

disso,  é  consectário  do poder  criativo  a  competência  dos  magistrados  para  o descarte  de

normas  inconstitucionais  produzidas  no  Parlamento.  Daí  porque,  não  raras  vezes,  o

Parlamento  inglês  positivou  precedentes,  absorvendo  na  legislação  posta  entendimentos

firmados previamente em decisões judiciais.29

Por  seu  turno,  nos  Estados  Unidos  da  América  o  desenvolvimento  da  tese  dos

precedentes obrigatórios alinha-se ao modelo difuso-incidental-concreto de controle judicial

de  constitucionalidade  das  normas,  o  judicial  review of  legislation,  em que o  magistrado

singular  detém a competência  de descarte  da norma inconstitucional,  cabendo à Suprema

Corte um papel uniformizador.30

Cumpre esclarecer que a função desempenhada pelo Tribunal Constitucional é fruto

do constitucionalismo estadunidense, sendo sua compreensão reelaborada por Hans Kelsen.

29 Ibidem, p. 33.
30 Ibidem, p. 36-39.
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Nesse sentido, o modelo tem como ponto de partida a Constituição, vista enquanto norma

suprema e enquanto parâmetro de validade para as demais normas.31

A supremacia  da  Constituição,  embora  decorra  em  parte  da  tradição  do  direito

natural, também é resultado da utilização de técnicas concretas próprias da  common law, a

exemplo da formalização de um documento solene – este descendente dos pactos das antigas

colônias  (“charters”  ou  “covenants”)  –  e,  especialmente,  da  técnica  de  controle  de

constitucionalidade da  judicial  review,  que assumiu posição central  no sistema.  Assim, da

análise do Caso Bonham (1610), decidido pelo juiz Coke, é possível perceber que a decisão

do magistrado orientou-se pela interpretação e possibilidade de verificação de validade de leis

parlamentares, com eventual anulação destas, tendo em vista os princípios fundamentais do

sistema, que são considerados expressão do direito natural.32

Quase dois séculos depois do Caso Bonham, os Estados Unidos inseriram na sua

Constituição, ano de 1787, o artigo VI.3, em que se prevê o vínculo dos juízes à Constituição,

e,  logo  após,  na  sua  primeira  emenda  constitucional,  impôs  também  limites  ao  poder

legislativo. Nesse cenário, em 1803, o juiz da Suprema Corte estadunidense John Marshall

decidiu o Caso Marbury versus Madison, até hoje leading case em que, pela primeira vez, foi

exercido o controle judicial de constitucionalidade de lei federal, anulando-se a lei contrária à

Constituição,  surgindo  então,  o  princípio  capital  do  direito  público  estadunidense  de

vinculação “mais forte” do juiz à Constituição.33

O Caso Marbury  versus Madison revelou-se paradigmático para a  judicial review,

nascendo, portanto, o controle judicial sobre a constitucionalidade das leis, elemento central

do sistema que goza de vasta aceitação social. Nesse sentido, a Suprema Corte americana é

símbolo  da  identidade  nacional  dos  Estados  Unidos,  de  modo  que  seus  juízes  são

considerados os “sumos sacerdotes” da Constituição.34

Todavia é possível questionar como a Suprema Corte americana assumiu essa alta

posição  no  sistema  jurídico-político,  notadamente  pelo  fato  dessa  competência  não  se

encontrar expressamente prevista na Constituição, sendo decorrente de uma autoatribuição de

competência feita pela Corte. Nesse contexto, vale citar o caso C. L. Black Júnior e a função

31 ENTERRÍA, Eduardo García de. La invención norteamericana de la “Judicial Review” y su papel central en
el sistema. In La constitucion como norma y el tribunal constitucional. Madrid: Civitas S.A, 1994, p.
123.

32 Ibidem, p. 124-125.
33 Ibidem, p. 126.
34 Ibidem, p. 127.
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legitimadora  da  Suprema  Corte,  figurando  esta  como  autora  principal  de  um  consenso

prolongado e constantemente renovado sobre a Constituição35. Essa personificação decorre da

autoridade que a Corte tem em falar decisivamente em nome da Constituição, sendo a judicial

review a pedra angular do constitucionalismo estadunidense.36

Outrossim, é preciso desmistificar um aspecto envolvendo a intensidade da atividade

legislativa. Conquanto não haja propriamente uma baixa atividade legislativa em países da

common  law,  especialmente  após  o  movimento  positivista  do  início  do  século  XX,  que

aproximou as tradições de common law e de civil law, cumpre reconhecer que os códigos e

leis editados na tradição inglesa não se prestam a fechar espaços de criação do Direito pelo

juiz, ao contrário, eles potencializam o modelo do  judge make of law, razão pela qual, para

que haja estabilidade das decisões e segurança jurídica, foi preciso edificar um sistema de

precedentes obrigatórios.

Aliás, a textura aberta do Direito confere ao poder judiciário um amplo e relevante

poder  de desenvolvimento das  normas,  de modo que suas  decisões,  nessas  hipóteses,  são

utilizadas  como  verdadeiros  precedentes  criativos.  E  mais,  essas  regras  fixadas  pelos

precedentes devem ser respeitadas pelos demais juízes, não tendo estes o poder de livremente

dispor da regra, sob pena de ofensa aos padrões de decisão já fixados.37

Passando  à  abordagem da  ideia  de  uma  cadeia  do  Direito,  vale  ressaltar  que  a

interpretação  criativa  fundamenta  sua  estrutura  formal  na  ideia  de  intenção,  isso  porque

pretende impor um propósito ao texto, aos dados ou às tradições que está interpretando. Nesse

sentido, os juízes são igualmente autores e críticos do Direito, razão pela qual o fenômeno da

interpretação e criação do direito por meio das decisões judiciais pode ser comparado com a

elaboração de um romance em cadeia, em que o magistrado é autor e intérprete do Direito.38

Desenvolvendo o comparativo do papel do juiz com o romance em cadeia, cumpre

relacionar as características essenciais da integridade no pensamento dworkiano. Em primeiro

lugar, os romancistas devem levar a sério suas responsabilidades de continuidade, criando um

romance  unificado  que  seja  da  melhor  qualidade  possível,  de  modo  que,  para  que  haja

uniformidade,  é  necessária  uma avaliação e  compreensão geral  da obra.  Em um segundo

35 Ibidem, p. 127.
36 Ibidem, p. 128.
37 HART, Herbert L. A. O conceito de direito.  6. ed. Tradução Armindo Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação

Calouste Gulbenkian, 2011, p. 158-159.
38 DWORKIN, Ronald.  O império do direito.  3. ed. Tradução Jeferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins

Fontes, 2014, p. 275.
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momento, no que tange à interpretação, dada a complexidade e o caráter multifacetado da

obra, devem ser observadas duas dimensões: em uma delas, relacionada à análise da dimensão

da adequação, deverá ser verificado se a interpretação adotada flui ao longo de todo o texto,

com um poder  explicativo geral,  não deixando sem explicação algum importante  aspecto

estrutural do texto.  Ademais, é relevante ressaltar  que mais de uma interpretação pode se

ajustar  bem  ao  conjunto  do  texto  e,  nesse  momento,  entrará  a  segunda  dimensão  da

interpretação,  ou  seja,  o  julgamento  de  qual  das  leituras  se  ajusta  melhor  à  obra  em

desenvolvimento.39

A despeito de não ser esse o foco da atenção de Dworkin, duas contribuições são

relevantes na leitura desse capítulo da obra do professor norte-americano. A primeira delas diz

respeito ao papel criativo do magistrado, entendido por ele como um poder interpretativo da

regra legal, extraindo desta a única e justa decisão para o caso concreto. Em segundo lugar, o

papel reconstrutivo da interpretação, comparado a um romance em cadeia, deixa viva a ideia

de proatividade do magistrado e preocupação não apenas com o conteúdo (texto romanceado)

mas  também com a  compreensão  desse  conteúdo  pelos  jurisdicionados  (interpretação  do

romance pelos espectadores) e coerência do enrendo.

2.1.2 O sistema civil law e a superação da Escola da Exegese

Em paralelo ao sistema da  common law,  desenvolveu-se na Europa Continental o

sistema  da  civil law,  replicado  em  boa  parte  da  América  Latina  em  decorrência  das

colonizações espanhola e portuguesa, destacando-se, neste último caso, o Brasil. Trata-se de

um sistema que coloca a lei no patamar de fonte primária do Direito, restando ao magistrado

pouco ou quase nenhum espaço para a interpretação criativa da norma.

Razões históricas também estão na base dessa constatação, merecendo destaque o

fato de que, diferentemente da Inglaterra, na França o Parlamento não depositava a mesma

confiança na magistratura. A leitura francesa do sistema tripartite de exercício dos poderes

estatais na fase pós-Revolução de 1789 colocou em relevo o papel criativo do Parlamento,

cuja atividade inovadora do ordenamento jurídico se expressava na edição de leis, não se

atribuindo idêntico poder à magistratura.40

39 Ibidem, p. 276-279.
40 MARINONI, Luiz Guilherme. Ob. cit., p. 49.
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Enquanto os juízes ingleses, como visto, detinham a confiança da sociedade e do

Parlamento  no  processo  de  desconstrução  do  absolutismo  monárquico,  na  França  os

magistrados  eram tidos  como uma casta  remanescente  do velho Estado,  com os  mesmos

vícios de conduta da nobreza espancada do poder. Nesse sentido, a magistratura não era vista

como um poder capaz de assegurar ou maximizar o projeto de um estado de liberdade dos

cidadãos, pelo contrário, sob seu pálio pairava sempre a desconfiança e o perigo de promoção

do retrocesso.41

Nesse contexto histórico, a teoria declaratória da decisão judicial ganhou na França,

numa leitura particular que influenciou o padrão de atuação do poder judiciário francês pelos

séculos  seguintes,  destacando-se  a  ausência  de  um papel  criativo  e  a  impossibilidade  de

descarte das normas inconstitucionais por qualquer juiz.

Ainda na França, o sistema da civil law também implementou a ideia de criação de

um órgão  com competência  para  cassar  decisões  judiciais  que  contivessem interpretação

contrária às leis aprovadas pelo Parlamento. Criada em 1790 e rebatizada em 1804, a Corte de

Cassação (Cour de Cassation)  nasce como um órgão extrajudicial  e sua atribuição estava

limitada a cassar decisões judiciais contrárias à lei. Nessa fase inaugural, portanto, as decisões

da  Corte  de  Cassação  apenas  tinham o  objetivo  de  afirmar  como  a  lei  não  deveria  ser

interpretada,  no  entanto,  passados  os  anos,  em  sua  evolução  institucional,  a  Cour  de

Cassation  adquiriu  a  feição  de órgão jurisdicional,  incorporando a missão de assegurar  a

interpretação correta da lei, e não somente a de cassar a interpretação incorreta.42

No  arquétipo  francês,  a  Corte  de  Cassação  é  um  tribunal  dedicado  ao

estabelecimento de uma interpretação uniforme ao Direito ordinário, logo, trata-se de uma

corte de teses, que corrige erros de direito, e não de uma corte que aprecia a justiça dos fatos.

Sua  finalidade  é  garantir  a  isonomia  de  tratamento  entre  os  jurisdicionados,  sendo

caracterizada por sua fundamentação sucinta e pela eficácia vinculativa de suas decisões em

relação aos demais juízes.43

Paralelo a esse aspecto, o positivismo clássico aprofundou o valor “supremacia do

Parlamento”, dando início a um forte movimento de codificação, em busca de regramentos

exaustivos que mitigassem qualquer poder de criação judicial do Direito. Esse movimento

41 Ibidem, p. 50.
42 Ibidem, p. 58-59.
43 MOREIRA,  Luíza.  A Corte  de  Cassação  Francesa.  Disponível  em:  <http://www.tex.pro.br/especial/

podcasts/269-serie-historia-do-processo-judicial/6640-hpj-43>. Acesso em 3 maio 2016.
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propunha o fechamento de espaços de criatividade do magistrado, que era visto como um juge

bouche de la loi ou juiz boca-da-lei, dado que atrelado a um forte individualismo.

Nesse contexto  nasce na  França,  após  a  edição do Código Civil  Napoleônico  de

1804, a chamada Escola da Exegese, que pregava uma atuação mecânica do magistrado, que

deveria, segundo os valores da escola, estar limitado a subsumir o caso concreto à lei positiva.

A Escola da Exegese influenciou a produção jurídica do século XIX, caindo em declínio já no

seu final, sendo superada por uma teoria do Direito mais consentânea com o poder criativo

decorrente da hermenêutica legal feita pelos juízes.44

Como  exemplo  mais  moderno  de  uma  nova  expectativa  dos  efeitos  da  decisão

judicial,  de acordo com a “Teoria Estruturante do Direito”, do alemão Friedrich Müller, a

interpretação possui função de “complementação” ou “aperfeiçoamento jurídico” da norma

jurídica,  já  que  retiraria  da  realidade  o  material  necessário  para  justificar  a  aplicação do

Direito, estando aí a configuração do que ele chamou de âmbito normativo.45

Nesse  sentido,  o  âmbito  normativo  deve  ser  tratado  segundo  “a  estrutura  da

normatividade materialmente determinada”,  não se limitando ao “material apreendido pela

norma ou apenas  pelo  texto  normativo”,  isto  é,  não  funcionando apenas  “como setor  da

realidade  fornecedor  do  material,  mas  como  parte  integrante  da  disposição  legal  a  ser

concretizada”46.

Na atividade interpretativa deve ser investigado além do texto normativo, superando

a “versão linguística” como ponto de concretização, pois “a aplicação, de modo decisivo, vai

além do texto normativo; não vai, porém, além da norma, cuja normatividade concreta deve

justamente ser salientada apenas para o caso particular”47.

Portanto,  o âmbito normativo,  enquanto componente estrutural da norma jurídica,

revela-se  um “projeto  tipificador  no  campo  das  possibilidades  reais  daquilo  que  aparece

regulado realmente como caso particular no âmbito de validade da norma concretizada”48. A

distinção fundamental  entre  texto  normativo  e  norma impede o  intérprete  de  limitar-se  à

44 SCHÜTZ,  Gleirice  Machado.  O Berço do Positivismo Jurídico  Moderno e  A Escola da Exegese: a
herança  dessa  tradição  nas  decisões  judiciais  proferidas  por  tribunais  brasileiros.  Disponível  em:
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=621d187a8e1a345c>. Acesso em: 16 maio 2016.

45 MÜLLER,  Friedrich.  Teoria  Estruturante  do  Direito.  Tradução  Peter  Naumann,  Eurides  Aavance  de
Souza. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 195.

46 Ibidem, p. 196.
47 Ibidem, p. 196.
48 Ibidem, p. 199.
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“interpretação”,  assim  como  ao  desdobramento  puramente  filológico  do  texto.  A norma

vigente é integrada à normatividade concreta da law in action.49

Outrossim, especialmente a partir do movimento constitucionalista do pós Segunda

Guerra Mundial, em que as constituições dos Estados passam a gozar de eficácia normativa,

supremacia e uma força irradiante de seus valores sobre todo o ordenamento jurídico, inicia-

se um processo gradual de enfrentamento àquela postura meramente declaratória dos atos

decisórios praticados pelos magistrados.

A expressão “constitucionalização da ordem jurídica” alude a um processo histórico

ocorrido em países europeus e latino-americanos, que consiste na transformação do “Estado

Legal de Direito” em um “Estado Constitucional de Direito”. Esse processo decorre da crise

do paradigma positivista na cultura jurídica, dada sua insuficiência para solucionar problemas

em sociedades multiculturais, o que levou ao trânsito até um paradigma pós-positivista.50

Nesse sentido, a constitucionalização da ordem jurídica é uma questão de grau e não

de  tudo  ou  nada,  logo,  trata-se  de  um  processo  que  conjuga  os  seguintes  fatores:  a)

Constituição  rígida,  que  incorpora  uma  relação  de  Direitos  Fundamentais;  b)  garantia

jurisdicional  da  Constituição,  ou  seja,  a  rigidez  constitucional  impõe  sua  hierarquia

normativa,  ficando  algumas  matérias  reservadas  à  Constituição;  c)  força  normativa

vinculadora da Constituição, desaparecendo as normas programáticas; d) “sobreinterpretação”

da Constituição, que foge da interpretação literal para uma interpretação extensiva, podendo-

se extrair várias normas e princípios implícitos; e) todos os juízes, em todos os tipos de casos,

podem aplicar normas constitucionais, as quais regem as relações de Direito público, entre

cidadãos e o Estado e entre cidadãos; f) interpretação das leis conforme a Constituição, com

forte influência desta no debate e no processo político.51

O  reconhecimento  desse  processo  de  passagem  do  “império  da  lei”  para  a

“constitucionalização das ordens jurídicas” é diferente da valorização desse fato histórico.

Isso porque críticos põem em crise o próprio Estado de Direito ao afirmar que o Direito está

deixando de ser geral, claro e coerente, havendo, nesse sentido, um “retrocesso civilizatório”

que deixa em evidência a arbitrariedade e o decisionismo na aplicação do Direito. Para essa

49 Ibidem, p. 202.
50 REGLA, Josep Aguiló. Do “Império da Lei” ao “Estado Constitucional”.  Dois paradigmas jurídicos em

poucas palavras.  In  MOREIRA, Eduardo Ribeiro.  Argumentação e Estado Constitucional.  São Paulo:
Ícone, 2012, p. 102.

51 Ibidem, p. 102-104.
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corrente crítica, o amplo poder decisório dos juízes leva a exageros e casuísmos, num claro

embate entre lei e decisão judicial.52

Esse momento de passagem do Estado Legislativo para o Estado Constitucional na

Europa e na América latina provocou três grandes modificações na compreensão do próprio

Direito.53

Na primeira delas há uma alteração estrutural na teoria das normas. Supera-se, nessa

quadra, a compreensão do Estado Legislativo no sentido de que norma era sinônimo de regra

e princípios eram apenas os fundamentos da regra, desprovidos, portanto, de normatividade.

Rompendo esse paradigma, o Estado Constitucional edifica três espécies de normas, a saber,

os princípios, as regras e os postulados, estes últimos vistos como normas de aplicação, a

exemplo da ponderação, da concordância prática, da proibição do excesso, da igualdade, da

razoabilidade e da proporcionalidade.54

Uma segunda alteração diz respeito à técnica legislativa, de modo que há a transição

entre  uma atividade legislativa de base casuística para um modelo que conjuga a  técnica

casuística com a técnica aberta. No Estado Constitucional, além da atividade legislativa que

particulariza as condutas e consequências legais, conhecida do Estado Legislativo, passa-se a

utilizar conceitos jurídicos indeterminados ou cláusulas gerais, cujo significado será apontado

ou preenchido pelo poder Judiciário.55

Por fim, a terceira mudança envolve a interpretação jurídica, passando a atividade

jurisdicional  a  ser  vista  como  uma  atividade  de  reconstrução  do  sentido  normativo  das

proposições e enunciados.56

O novo paradigma constitucional reforça a presença de princípios, assim como de

conceitos abertos e indeterminados no ordenamento jurídico, competindo ao poder Judiciário

o preenchimento criativo desses conteúdos, sempre com vista a potencializar o exercício dos

direitos fundamentais garantidos nas cartas constitucionais, especialmente nas ocasiões em

que há uma colisão de direitos fundamentais ou de princípios.

Os  princípios,  por  seu  turno,  apresentam  “natureza  bifronte”,  pois  de  um  lado

constituem um limite por conter um núcleo de significado irrenunciável, mas por outro sua

52 Ibidem, p. 104.
53 MITIDIERO, Daniel. Cortes Superiores e Cortes Supremas: do controle à interpretação da jurisprudência

ao precedente. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 15.
54 ÁVILA, Humberto.  Teoria dos princípios:  da definição à aplicação dos princípios jurídicos.  3. ed. São

Paulo, Malheiros, 2004, p. 129.
55 MITIDIERO, Daniel. Ob. cit., p. 16.
56 Ibidem, p. 16-17.
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ponderação  confere  maior  margem  de  discrição.  Assim,  os  princípios  constitucionais

mostram-se  mais  restritivos  ao  legislador  e  mais  condescendentes  com  o  aplicador  do

Direito.57

Nesse aspecto, a submissão à Constituição é garantida objetivamente pelo caráter

semântico  (interpretação  correta,  ceticismo  semântico  de  estilo  realista)  e  de  caráter

axiológico (argumentação correta, ceticismo moral de estilo positivista).58

O  ideal  de  objetividade  ganha  duas  correntes,  a  saber,  o  neojusnaturalismo

dworkiano  e  a  tese  dos  limites  do  Direito  de  Hart.  No  neojusnaturalismo dworkiano  ou

realismo, defende-se a teoria da úncia resposta correta, na qual Dworkin anula a expansão da

discricionariedade e afirma que o processo feito com correção leva a um único resultado.59

Já para a tese dos limites do Direito, as limitações do ordenamento jurídico conferem

aos  juízes  certo  grau  de  discricionariedade,  excluindo-se  a  arbitrariedade  a  partir  da

argumentação jurídica.  A teoria  da  argumentação jurídica  permite  definir  um espectro  de

soluções constitucionalmente possíveis e estabelecer prioridades entre elas, o que legitima o

discurso jurídico e político. Nesse contexto, o Tribunal Constitucional é visto por Alexy como

“instância de reflexão do processo político”.60

Há, portanto, na transição entre o modelo de Estado Liberal para o modelo de Estado

Social,  um agigantamento das funções e responsabilidades estatais,  estampadas no projeto

constitucional e carecedoras de maior nível de concretização, tarefa esta que hipertrofiou o

poder Judiciário.

Como guardiãs desse projeto constitucional, as Cortes constitucionais surgem com

um papel  jurídico-político,  de  forte  cunho  criativo,  especialmente  no  preenchimento  dos

conceitos abertos e indeterminados na norma positiva e no exercício do controle concentrado-

principal-abstrato de constitucionalidade.

As colisões de direitos fundamentais, ou mesmo o exercício pleno desses direitos,

passam a ser preocupação diuturna das supremas cortes, reforçando a necessidade de que se

confira a essas decisões um caráter cogente. Ora, competindo às supremas cortes um papel

concretizador de direitos fundamentais, também sistemas de  civil law passam a conhecer o

law-making authority dos juízes.

57 FIGUEROA, Alfonso García. A teoria do direito em tempos de constitucionalismo. In MOREIRA, Eduardo
Ribeiro; PUGLIESI, Márcio. 20 anos da Constituição Brasileira. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 519.

58 Ibidem, p. 520.
59 Ibidem, p. 520-521.
60 Ibidem, p. 521-522.
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Como pressuposto para que a Constituição possa desenvolver sua força normativa é

preciso  que,  em  sua  interpretação,  seja  levando  em  conta  não  só  os  elementos  sociais,

políticos  e  econômicos  dominantes,  mas  também  o  estado  espiritual  de  seu  tempo,

demonstrando condições de adaptar-se a eventuais mudanças dessas condicionantes.

Nesse sentido, para Konrad Hesse, em obra clássica, deve-se preservar a vontade da

Constituição,  pois  as  frequentes  reformas  constitucionais  abalam  a  confiança  de  sua

inquebrantabilidade,  debilitando sua força normativa.  A interpretação da constituição deve

estar, destarte, submetida ao princípio da ótima concretização da norma, dentro das condições

reais dominantes numa determinada situação.61

No modelo brasileiro, que recebeu forte carga de influência da civil law portuguesa e

construiu  um  modelo  eclético  de  controle  judicial  da  constitucionalidade  das  normas,  é

possível verificar uma aproximação entre os sistemas da  civil law  e da  common law, tendo

havido decisiva contribuição para tanto da inserção do controle judicial de constitucionalidade

difuso-incidental-concreto e do constitucionalismo.

Assim,  o  constitucionalismo,  com suas  regras  abertas  e  indeterminadas,  conferiu

poder criativo aos juízes no ato decisório, o que, por sua vez, exige a formação de um sistema

brasileiro de precedentes para fins de garantia da segurança jurídica. Diante da possibilidade

de descarte da norma supostamente inconstitucional por qualquer magistrado e ante o caráter

fluido desse processo de interpretação da Constituição, sua realização de forma isonômica

depende da estruturação de um sistema de uniformização de decisões.

2.1.3 Cortes Superiores e Cortes Supremas

Uma rápida observação do texto constitucional brasileiro demonstra que a estrutura

organizacional  do  poder  judiciário  é  formada  por  diversos  níveis,  hierarquicamente

escalonados, obedecendo a uma ideia de graus de jurisdição. Aos tribunais são distribuídas

competências  originárias  e  competências  recursais,  cabendo  a  estas  últimas  um poder  de

reanálise da matéria decidida na instância inferior.

Está na concepção do conteúdo e do alcance dessa reanálise, provocada ou pedida

através dos instrumentos recursais, que os tribunais assumem feição de cortes de justiça ou de

61 HESSE, Konrad.  A força normativa da Constituição.  Tradução Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre:
Sérgio Antonio Fabris, 1991.
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cortes  de  uniformização na interpretação do Direito  ou de  formação de  precedentes  para

enriquecimento das normas (enrichment of the supply of legal rules)62.

As cortes de justiça, a exemplo dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais,

sejam eles federais, do trabalho ou eleitorais, no exercício de sua competência recursal são

instâncias  revisoras,  que  se  aprofundam  na  análise  da  demanda,  reavaliando  as  provas,

imiscuindo-se  na  reanálise  dos  fatos  e  promovendo  o  seu  enquadramento  jurídico.  Há,

portanto, profundidade na análise do recurso, sempre em busca da solução mais justa ao caso

concreto.

Já as cortes de uniformização na interpretação do Direito, a exemplo do Supremo

Tribunal  Federal,  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  do

Tribunal  Superior  Eleitoral  e,  ainda  que  de  modo limitado,  do  Superior  Tribunal  Militar,

exercem um papel  relacionado à superação de divergências de entendimento entre  órgãos

jurisdicionais inferiores, dando coerência e unidade à aplicação do Direito, com o objetivo de

promover a segurança jurídica e a isonomia de tratamento.

Essas  informações,  a  despeito  de  primárias,  são  relevantes  para  distinguir  dois

modelos de atuação dos tribunais superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal e do

Superior  Tribunal  de  Justiça,  dada  a  abrangência  maior  de  suas  atribuições,  podendo-se

distinguir o arquétipo de Cortes Superiores e o modelo de Cortes Supremas.

Passa pela definição da atuação nos moldes de um ou de outro modelo a viabilidade

para a formação de um sistema de precedentes,  na medida em que o arquétipo de Cortes

Supremas contribui para a estabilização de entendimentos jurídicos em maior escala que o de

Cortes Superiores.

A atuação  de  um modelo  jurisdicional  de  Cortes  Superiores  é  pautada  por  uma

perspectiva cognitivista ou formalista da interpretação jurídica, ou seja, cabe à corte encontrar

na norma preexistente a solução do caso concreto, pressupondo, destarte, a identificação entre

texto,  norma e  regra  jurídica.  Há,  destarte,  uma relação  de  identificação  com a  corrente

jurídica positivista, que empresta à lei em sentido formal grande prestígio, bem como com a

teoria  declaratória  da decisão judicial,  que nega o poder  de criação judicial  do Direito  e

propugna a atuação mecânica da magistratura.63

62 EISENBERG, Melvin Aron Eisenberg.  The nature of the common law.  Cambridge: Harvard University,
1991, p. 6.

63 MITIDIERO, Daniel. Ob. cit., p. 35.
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Referido  arquétipo  influenciou  o  modelo  de  organização  das  competências  e  o

padrão de atuação da Corte de Cassação francesa (cour de cassation), já referida, e da Corte

de  Cassação  italiana  (corte  di  cassazione),  que  é,  neste  último  caso,  o  órgão  do  poder

judiciário responsável pela análise do direito infraconstitucional em última instância.64

O controle da legalidade das decisões recorridas feito por tribunais com essa feição

alimenta  uma  visível  contraposição  entre  a  magistratura  das  instâncias  ordinárias  e  a

magistratura do órgão jurisdicional superior. Esse embate, muitas vezes decorrente de certa

politização na composição das Cortes Superiores, coloca a base sob o pálio da desconfiança,

ante sucessivas anulações de provas e decisões, bem como diante de reformas de provimentos

judiciais que estariam dentro de uma margem razoável de interpretação.65

Cortes  Superiores  utilizam  a  jurisprudência  como  parâmetro  para  aferição  dos

“erros” de entendimento ocorridos nas instâncias ordinárias,  colocando-se, portanto,  numa

posição  de  controle  caso  a  caso  dos  juízes  ordinários,  o  que  revela  que  sua  atividade  é

puramente reativa e voltada para a análise do passado.

Assim,  os  recursos  dirigidos  a  estes  tribunais  fundam-se  no  direito  subjetivo  do

postulante  (jus  litigatoris)  e  a  eficácia  das  decisões  proferidas  fica  circunscrita  apenas  às

partes, não servindo de modelo de decisão para regramento das relações jurídicas semelhantes

e tampouco servindo à formação de precedentes judiciais. Aliás, a própria formação de uma

jurisprudência dominante depende da reiteração de um mesmo entendimento em vários casos

concretos, de modo que o papel uniformizador fica relegado a um segundo plano.66

Há para essas cortes pouca ou nenhuma autonomia na definição de suas pautas, ou

seja, na filtragem das matérias de cunho relevante e de maior impacto na realidade social, fato

decorrente da própria proposta de se analisar caso a caso os temas postos à discussão. Não

sem razão, a  não vinculação às suas decisões é  algo natural e  até mesmo desejável,  pois

colabora com o desenvolvimento do Direito. Logo não há menosprezo à igualdade, pois esta

ocorre perante a lei, já a segurança jurídica vem do cumprimento da lei.67

No  exemplo  da  Corte  di  Cassazione,  o  padrão  de  julgamento  contribui  para  o

ingresso de um número desproporcional de feitos, o que desqualifica o trabalho do tribunal e

de seus magistrados. É um tribunal composto trezentos e dois julgadores e que recebe cerca

64 Ibidem, p. 38.
65 Ibidem, p. 41-42.
66 Ibidem, p. 45-46.
67 Ibidem, p. 48-49.
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de trinta mil casos civis e sessenta mil casos penais, por ano, como média aproximada, razão

pela qual já se discute na Itália a criação de filtros de acesso. A despeito de ser a última

instância  do  poder  judiciário  italiano,  a  Corte  de  Cassação  não  se  trata  de  um tribunal

constitucional, já que este não integra o poder judiciário daquele país.68

O arquétipo de Cortes Superiores é insuficiente e inadequado a um sistema jurídico

que se proponha a  adotar  o  precedente judicial  como forma de  conferir  previsibilidade  e

estabilidade às relações jurídicas judicializada. Falta-lhe uma conformação que assegure um

caráter transcendente às suas decisões, de modo a decidir o caso concreto, mas não apenas

isso, de modo a estabelecer modelos de decisão aplicáveis a casos futuros.

Por outro lado, fazendo a leitura das instituições que adotam o modelo de Cortes

Supremas, de plano se percebe que elas adotam uma perspectiva cética ou antiformalista da

interpretação jurídica, especialmente na versão lógico-argumentativa. Para tribunais com essa

feição, interpretar significar revelar ou atribuir significado a um texto, de modo que há, assim,

uma  dissociação  entre  texto  e  norma.  Atribuída  normatividade  aos  princípios,  as  Cortes

Superiores  não  se  limitam  a  uma  aplicação  mecânica  da  lei,  possuindo  um  dinamismo

interpretativo do ordenamento jurídico em sua inteireza.69

As Cortes Supremas revelam-se adequadas ao exercício do mister de interpretação do

Direito  porque  internalizaram  um  valor  essencial,  isto  é,  respeitam  uma  necessidade  de

justificação da decisão judicial,  nos planos interno e externo. A justificação interna ocorre

perante as partes, endoprocessualmente, ligando-se ao aspecto da congruência subjetiva. Em

sua dimensão externa, a justificação apresenta-se perante a comunidade jurídica e perante a

sociedade, revelando-se no momento da interpretação, de modo a garantir a legitimidade de

suas decisões.70

No momento de proferir  a solução do feito,  além de decidir  o caso concreto,  os

tribunais  utilizam seus  precedentes  como  um meio  para  a  orientação  da  sociedade  e  da

comunidade jurídica em relação ao significado dos enunciados legislativos. Com essa postura,

as Cortes Supremas não estimulam a censura aos órgãos judiciais ordinários, pois assumem a

posição de uma corte guia da interpretação cuja influência se irradia para além do processo.71

68 SANTACROCE, Giorgio.  Necessidade e filtro:  “grande número de processos desqualifica o trabalho da
Corte de Cassação”: depoiment. 27 set. 2015. Entrevista concedida a Marcelo Galli. Disponível em: <http://
www.conjur.com.br/2015-set-27/entrevista-giorgio-santacroce-presidente-corte-cassacao-italia>. Acesso em:
8 maio 2016.

69 MITIDIERO, Daniel. Ob. cit., p. 55-59.
70 Ibidem, p. 62-63.
71 Ibidem, p. 62-65.
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Esse arquétipo espera dos tribunais uma conduta proativa e voltada também para o

futuro, já que a interpretação do Direito (jus constitutionis) é o fim maior da Corte. Assim o

fazendo, o caso concreto é utilizado como meio para alcançar aquele propósito maior e, com

isso, dar ao Direito unidade a partir de sua adequada interpretação.72

Ostentando  o  patamar  de  verdadeira  Corte  de  Precedentes,  os  tribunais  ganham

autonomia para gerir sua agenda, de acordo com a relevância dos casos submetidos à sua

jurisdição. As questões de Direito a serem decididas são marcadas por seu caráter geral e

transcendente, motivo pelo qual as razões da decisão se irradiam, possuindo esta uma eficácia

para além das partes e vinculante em relação a casos futuros submetido a julgamento. Por

esses motivos a violação do precedente é tido como algo grave, que o sistema não admite, já

os  mecanismos  de  evolução  do  Direito  são  decorrentes  da  aplicação  das  técnicas  de

julgamento da distinção e da superação do precedente.73

Como se pode verificar, neste modelo à Corte Suprema incumbe determinar o real

significado que deve ser atribuído às regras elaboradas pelo Parlamento. Por essa razão, há a

vinculação dos demais juízes e tribunais de instância inferior,  poder não atribuído a estes

órgãos, já que as regras jurídicas produzidas são gerais e abstratas.74

Na Suprema Corte norte-americana, tomada como exemplo de Corte Suprema, há a

prerrogativa irrestrita do tribunal de limitar os processos que se pretender julgar, selecionando

os casos apresentados através da  petitions for certiori, que é o requerimento de reexame da

causa, não havendo necessidade motivar a rejeição. Somente as questões federais (federal

question) decididas pelos tribunais inferiores podem ser submetidas à sua jurisdição. Ademais,

suas  decisões  possuem  uma  eficácia  vinculativa  de  fato,  já  que  as  instâncias  judiciais

inferiores raramente aplicam o Direito contrariando teses consagradas na Suprema Corte.75 

Trata-se de uma perspectiva de observação da postura dos tribunais muito relevante e

que será estudada mais adiante, especialmente no ponto em que serão tratados dos desafios de

praticar  um sistema de precedentes  judiciais.  Assim,  pode-se partir  da premissa de que a

feição  dos  tribunais  superiores  brasileiros  ainda  é,  como  o  próprio  nome  diz,  de  Cortes

72 Ibidem, p. 69.
73 Ibidem, p. 73-79.
74 TARUFFO, Michele.  Le funzioni delle Corti Supreme tra uniformità e giustizia. In  Precedentes. Coleção

grandes termas do Novo CPC. Vol. 3. Coordenador geral Fredie Didier Júnior. Salvador: Juspodivm, 2015,
p. 257.

75 MOREIRA,  José  Carlos  Barbosa.  A Suprema  Corte  norte-americana:  um  modelo  para  o  mundo?
Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/45448/45002>. Acesso em:
8 maio 2016.
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Superiores, que ainda estão em travessia para o modelo de Cortes Supremas, algo essencial à

compreensão e prática de precedentes judiciais.

2.2  O  HORIZONTE  QUE SE  QUER  ALCANÇAR  A PARTIR  DE  UM  SISTEMA DE

PRECEDENTES

Como se pode constatar anteriormente, ao poder judiciário do pós-positivismo foi

reservado um protagonismo relevante e marcante no processo de reconhecimento de direitos,

resolução de colisões de direitos fundamentais e integração de anomias e lacunas deixadas

pelo ordenamento positivado.

Os juízes têm recebido o desafio hermenêutico de preencher os conceitos normativos

fluidos e as regras abertas, concretizando o projeto constitucional das democracias modernas,

sem se descurar do pilar da harmonia entre os poderes constituídos.

A lei não perdeu sua eficácia cogente, no entanto a normatividade dos princípios e

postulados  tornou  a  tarefa  hermenêutica  mais  complexa  e  difícil,  carregando  o  processo

decisório de valores e exigindo um aprofundamento em técnicas de decisão que previnam os

casuísmos de interpretação.

Esse  cenário  de  “superpoder”,  no  entanto,  não  sobrevive  se  ausentes  sérias

preocupações com a segurança jurídica, com a igualdade entre os jurisdicionados e com a

coerência  no  processo  decisório.  Sem  tais  horizontes,  há  sério  comprometimento  da

previsibilidade, tornando-se o processo decisório incompreensível e ilógico.

A incoerência e a imprevisibilidade,  aliadas ao tratamento divergente de questões

semelhantes, levam à ausência de credibilidade, que, por sua vez, contribui para a crise de

legitimidade do poder judiciário. 

A aceitabilidade da decisão judicial passa, portanto, pela internalização de valores

como a segurança jurídica, a isonomia de tratamento e a coerência ao processo decisório, com

aprofundamento de seus conceitos e de seus objetivos sistêmicos, bem como a reprodução de

suas razões de decidir para outros casos semelhantes. É com essa amálgama que surgem os

precedentes judiciais, orientados por valores que transcendem a própria causa e o próprio caso

concreto, influenciando a solução de relações jurídicas outras.
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2.2.1 Segurança jurídica

É antiga a dicotomia entre segurança jurídica e justiça, valores que devem conviver

em  equilíbrio,  sobretudo  nesse  contexto  de  regras  fluidas,  poder  criativo  dos  juízes  e

necessidade de concretização das promessas constitucionais.76

A tarefa de definir justiça é complexa, ante a sofisticação de sua estrutura e bases

morais que integram seu significado. A estrutura da ideia de justiça carrega, num primeiro

aspecto, a ideia de uniformização e constância, que pode ser resumida no preceito “tratar da

mesma  maneira  os  casos  semelhantes.  Entretanto,  há  também um segundo  aspecto,  este

mutável ou variável, que é utilizado para determinar quando, para uma dada finalidade, os

casos são semelhantes ou diferentes.77

Enquanto valor básico e horizonte a ser promovido e alcançado, a segurança jurídica

possui duas dimensões, sendo uma de estabilidade ou continuidade da ordem jurídica e outra

que se vincula à previsibilidade das consequências jurídicas de determinada conduta78.

Tratando do assunto sob a ótica de sua teoria da integridade do Direito, Dworkin

entende  que  a  integridade  se  dirige  tanto  ao  processo  legislativo  como  às  deliberações

judiciais. Nestas, a integridade determina aos juízes que tratem o sistema de normas como um

conjunto  coerente  de princípios  de modo a  interpretá-las  no sentido  de  descobrir  normas

implícitas entre e sob as normas explícitas.79

Mesmo em face de toda a demonstração sobre a fundamentalidade da integridade,

haverá situações legislativas em que a integridade deverá ser abandonada em prol da justiça.

Justifica-se  essa  afirmação,  apontando  a  ocasião  em que  a  justiça  prefere  uma  mudança

parcial a nenhuma mudança, faltando-se com a integridade.80

Na  seara  das  deliberações  judiciais,  a  integridade  pode  revelar-se  no  princípio

tempus regit actum, em que se consideram no julgamento as regras da época em que se deram

os  fatos,  observando-se  a  coerência  das  normas.  Contudo,  a  integridade  também não  se

mostrará absoluta, como na esfera penal, em que a lei mais benéfica será aplicada ao réu, e

não necessariamente, a norma da época dos fatos.81

76 MANCUSO, Rodolfo de Camargo.  Sistema brasileiro de precedentes:  natureza, eficácia, operabilidade.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 165.

77 HART, Herbert L. A. O conceito de direito. p. 176.
78 MARINONI, Luiz Guilherme. Ob. cit., p. 118.
79 DWORKIN, Ronald. Ob. cit., p. 213.
80 Ibidem, p. 214.
81 Ibidem, p. 268.



43

Além de princípio da ordem jurídica,  a segurança ostenta também a condição de

valor  fundamental,  verdadeiro  pilar  do  Estado  de  Direito,  essencial  ao  exercício  das

liberdades  fundamentais82.  Outrossim,  a  segurança,  dada  a  sua  dimensão,  propõe-se  ao

controle das consequências da complexidade social83.

Tanto a atividade legislativa quanto o processo decisório judicial geram expectativas

de estabilidade jurídica, de continuidade das relações e de previsibilidade das consequências,

minorando a constante tensão entre a justiça e a segurança, bem como entre a mutação e a

instabilidade.

No campo da decisão judicial, além da estabilidade e da previsibilidade, é necessária

a uniformização na interpretação do Direito como consectário da segurança jurídica, elemento

que se agrega aos conceitos de precedentes verticais e precedentes horizontais.

Previsibilidade  é  a  possibilidade  de  compreensão  dos  termos  jurídicos  e

confiabilidade naqueles que detêm o poder de afirmá-la, de modo que o abrigo de ambos os

valores contribuem para o sentimento de legitimidade da decisão judicial.84

No aspecto da legitimidade, em proposição original, Ricardo Tinôco de Góes defende

que os  fluxos comunicativos formadores  do discurso sejam também acendidos  aos  outros

poderes,  e  não  apenas  ao  poder  legislativo,  devendo  ser  especialmente  ouvidos  pela

jurisdição,  naquelas  ocasiões  de  maior  imprecisão  legislativa.  Nesse  sentido,  os

procedimentos legislativos são apenas um dos meios em que a cidadania ativa pode dialogar

com o Estado, de modo que, no tocante à jurisdição, em casos de anomia ou inadequação da

única  norma,  possa  essa  jurisdição  abrir-se  ao  espaço  público  das  discussões,

complementando o processo de formação da norma que não foi feito no Parlamento.85

Góes problematiza soluções para o conceito de “zona cinzenta”, que o alemão Jürgen

Habermas  apresenta  na  sua  obra  “Direito  e  democracia:  entre  facticidade  e  validade”.  A

despeito de defender a competência do Parlamento para criar a legalidade,  Habermas não

deixou de observar que o juiz, ao aplicar o Direito, poder-se-ia deparar com as chamadas

zonas  cinzentas,  nas  quais  a  aplicação da  norma exigiria  uma fundamentação calcada  no

discurso  que,  no  entanto,  não  foi  feito  ou  não  foi  feito  suficientemente  no  âmbito  do

legislativo.86

82 MARINONI, Luiz Guilherme. Ob. cit., p. 119.
83 PEIXOTO, Ravi. Ob. cit., p. 31.
84 MARINONI, Luiz Guilherme. Ob. cit., p. 121.
85 GÓES, Ricardo Tinoco de. Ob. cit., p. 152-153.
86 Ibidem, p. 220-221.
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Nessas  situações,  Habermas  reconhece  que  padeceria  o  Judiciário  de  uma

legitimidade  ínsita  que  lhe  outorgasse  o  poder  de,  sozinho,  complementar  o  discurso  de

fundamentação para aplicação da norma, devendo, portanto, ampliar a discussão para outros

fóruns. Assim sendo, o preenchimento da função socialmente integradora da ordem jurídica e

da pretensão de legitimidade do Direito pela decisão judicial depende de sua aceitabilidade

racional e de sua consistência.87

Preocupado com uma jurisdição  mais  legítima,  Góes  percebe  essa  sutil  deixa  de

Habermas e amplia consideravelmente o papel da cidadania ativa no âmbito da aplicação da

norma pela jurisdição, complementando com o discurso os casos de anomia e inadequação da

única  norma.  Esse  complemento  ou,  por  que  não  dizer,  suplemento  que  Góes  oferta  à

jurisdição termina por conferir a esta uma envergadura de legitimidade buscada direto na sua

fonte, ou seja, nos fluxos comunicativos advindos da cidadania ativa.88

Busca-se,  com isso,  atrair  a  democracia  deliberativa  de  base  habermasiana  para

dentro do processo de aplicação da norma pela jurisdição (sempre lembrando, nos casos de

anomia  e  adequação  insuficiente  da  única  norma),  com  o  objetivo  nítido  de  fuga  do

decisionismo, da discricionariedade judicial, do arbítrio e da ausência de legitimação que só o

discurso pode oferecer ao aplicador da norma. Trata-se, nesse sentido, de um “para além de

Habermas”, em situações de casos difíceis, com o reconhecimento de que os procedimentos

comunicacionais críticos podem integrar as etapas argumentativas da decisão judicial.89

Mas a tarefa proposta não é tão simples, já que o ingresso dos fluxos comunicativos

da cidadania ativa no processo de aplicação da norma é complexa e bem concatenada. Para

alcançar esse desiderato, propõe-se uma imersão nas teorias da argumentação de Robert Alexy

e  Ronald  Dworkin,  além  de  outras  contribuições  filosóficas  que  tornam  esse  processo

instigante e fundamentado.

Outrossim, é o ideal de justiça um relevante valor  que se insere na forjadura do

Estado  Democrático,  sendo,  nesse  tocante,  uma  condição  legitimante  da  função

jurisdicional.90 Em democracias amadurecidas,  cria-se a expectativa de processos judiciais

igualmente democráticos, que sirvam para a defesa dos direitos fundamentais, ofertando às

partes o devido processo legal e, ao final, uma decisão justa e que traga segurança jurídica.

87 HABERMAS, Jürgen.  Direito e democracia:  entre faticidade e validade.  Vol.  I.  Tradução Flávio Beno
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2010, p. 245-247.

88 GÓES, Ricardo Tinoco de. Ob. cit., p. 154-155.
89 Ibidem, p. 220.
90 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ob. cit., p. 180.
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Segurança jurídica, democracia e processo democrático são conceitos que se inter-

relacionam,  contribuindo com a  formação da  decisão  judicial,  irradiando seus  valores  na

dimensão da fundamentação e na distribuição dos efeitos do provimento jurisdicional. Há,

para  os  magistrados,  um  dever  de  motivação  capaz  de  conferir  segurança  ao  processo

decisório e aceitabilidade da regra jurídica.

Noutra  quadra,  podem  ser  citados  como  atributos  do  valor  segurança  jurídica,

elementos  como  a  positividade  do  Direito,  a  publicidade  dos  provimentos  judiciais,  a

durabilidade da tese fixada, a existência de regras de solução de conflitos informativos, a

clareza e a não retroatividade de normas que imponham sacrifícios.91

Para o autor, a durabilidade dos regimes jurídicos representam uma condição de seu

reconhecimento, assim como um pressuposto da confiança dos cidadãos nos conteúdos do

ordenamento. Outrossim, defende a necessidade de se prever regras de estrutura que orientem

o processo de integração das anomias e antinomias entre normas, evitando dúvidas sobre a

aplicação destas.92

Há de se reconhecer, ainda, que a importância da segurança jurídica na perspectiva

da Justiça Constitucional vai além da atividade legislativa, assumindo grande destaque em

sede  de  interpretação  das  normas.  Como  contraponto,  é  preciso  alertar  que  esse  papel

interpretativo  conferido  à  jurisdição,  se  mal  exercido,  conduz  à  insegurança  jurídica,

provocada pelo  que  se  chama de  “tirania  axiológica”  dos  juízes  decorrente  do  “ativismo

audacioso de base tópica e axiológica”.93

Essa crítica é feita a três “espécies” de juiz, o “juiz-robô”,  o “juiz-herculano” de

Dworkin e o “juiz-taumaturgo” da nova hermenêutica. Enquanto o primeiro está escravizado a

um textualismo redutor, o segundo e o terceiro sonham, respectivamente, em transformar a

ordem constitucional pela jurisprudência. Para Blanco de Morais, no entanto, deve existir um

juiz guardião ou curador, que tempere “a sua fidelidade à norma, com uma autonomia criativa

que  deve,  num  momento  e  de  forte  procura  do  Direito,  indispensável  garante  certeza,

previsibilidade e coerência das normas que nos regem”94.

Como se pode observar, num primeiro momento surge a compreensão tradicional de

que o conhecimento das normas vem com a publicação da lei e com a edição dos códigos, que

91 MORAIS,  Carlos Blanco de.  Segurança jurídica e justiça constitucional.  In Revista da Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa. Coimbra: Coimbra, 2001, p. 622.

92 Ibidem, p. 622-623.
93 Ibidem, p. 625-629.
94 Ibidem, p. 630.
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devem ser por finalidade claros e inteligíveis por qualquer cidadão. Ocorre que, diante da

proliferação  de  normas  e  da  intensa  atividade  legislativa,  o  conhecimento  da  lei  é

simplesmente uma presunção legal.

A partir da premissa acima, defende-se que a previsibilidade jurídica não se liga ao

conhecimento das leis, mas sim à previsibilidade das decisões judiciais, ou seja, à segurança

com que se interpreta as normas. Desse modo, a despeito da grande quantidade de conceitos

legais  fluidos,  o  sistema  jurídico  deve  ser  estruturado  de  modo  a  permitir  a  referida

previsibilidade.95

Se for feita uma análise do sistema jurídico brasileiro, constata-se que o mesmo não

tem  sido  exitoso  em  conferir  previsibilidade  às  suas  decisões  judiciais,  não  havendo

qualificações jurídicas unívocas. São recorrentes as divergências entre as Cortes Superiores,

internamente, no âmbito de seus órgãos fracionários e mesmo em julgados monocráticos dos

relatores, divergências estas que se espalham pelos demais níveis de jurisdição.

Por essa razão têm sido feitas, nos últimos anos, especialmente no processo civil,

diversas  tentativas  de  uniformização  da  jurisprudência  no  direito  pátrio,  muitas  delas

assentadas  na  ideia  de  precedentes  obrigatórios,  como forma de  alcançar  algum nível  de

previsibilidade das decisões judiciais. A título de exemplos dessa tendência, podem ser citados

os  institutos  da  repercussão  geral  no  recurso  extraordinário,  das  súmulas  vinculantes  do

Supremo Tribunal Federal, do regime de processamento dos recursos excepcionais repetitivos,

do incidente de assunção de competência, do incidente de resolução de demandas repetitivas,

dentre outros mecanismos processuais atuais ou anteriores.

Nesse  sentido,  como  visto,  o  stare  decisis  é  o  instituto  que  busca  conferir  essa

previsibilidade às decisões judiciais, preocupando-se, destarte, com a segurança jurídica. Isso

porque é a previsibilidade que garante a confiabilidade nos direitos declarados legalmente,

diminui a litigiosidade e permite a concretização da cidadania.96

Além da  previsibilidade,  a  estabilidade  é  uma  relevante  dimensão  da  segurança

jurídica, capaz de permitir a continuidade do Estado de Direito. Nesse tocante, o sistema de

precedentes judiciais é um sistema de continuidade, que se propõe a oferecer estabilidade à

ordem jurídica através do respeito às decisões judiciais.97

95 MARINONI, Luiz Guilherme. Ob. cit., p. 123.
96 PEIXOTO, Ravi. Ob. cit., p. 152-153.
97 MARINONI, Luiz Guilherme. Ob. cit., p. 127.
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Outrossim, tomando em consideração os postulados da teoria discursiva do Direito,

pode-se  afirmar  que  a  garantia  da  segurança  jurídica  decorre  da  observância  das  regras

procedimentais  do  Direito.  Nesse  sentido,  o  discurso  jurídico  desenvolve-se  de  forma  a

respeitar as regras dos processos de argumentação, através das quais se pode elevar o grau de

legitimidade da fundamentação e da aplicação do direito nas sociedades plurais. O interesse

geral está, destarte, na eficiência da decisão, competindo aos tribunais a tarefa de uniformizar

e aperfeiçoar o Direito, resultando deste interesse público a coerência das decisões com a

ordem jurídica.98

2.2.2 A Igualdade de tratamento

Assim como a segurança jurídica, a igualdade é expressão de relevância no Estado

Democrático de Direito,  sendo, a um só tempo, um de seus pilares e também espécie  de

direito  fundamental.  Seu conceito é bastante  discutido na filosofia,  notadamente quanto à

igualdade jurídica, podendo ser explicada a partir de suas dimensões.

O tratamento desigual dos cidadãos pelo Estado não é propriamente injustificado, já

que pode corresponder a um limite constitucional ao direito fundamental à igualdade, em que

o método de limitação utilizado pelo legislador  mantenha sintonia fina com o critério  da

proporcionalidade.99

Outrossim, a aplicação do critério da proporcionalidade deve obedecer um rigoroso

método em que,  inicialmente,  deve-se perscrutar o propósito  do tratamento desigual,  bem

como sua licitude. Em seguida, deve ser analisada a relação de adequação entre o meio e o

propósito, sem se descurar da verificação do esgotamento das alternativas menos onerosas,

mas também adequadas, àquela que sofrerá a desvantagem.100

Em sua obra “Teoria dos direitos fundamentais”, o alemão Robert Alexy discute o

conteúdo do enunciado geral de igualdade a partir de suas três dimensões, a saber, os “direitos

de  igualdade  definitivos  abstratos”,  os  “direitos  de  igualdade  definitivos  concretos”  e  os

“direitos de igualdade prima facie abstratos”. Outrossim, coexistem duas espécies de direitos

de igualdade definitivos abstratos, ou seja, o direito de ser tratado igualmente, se não houver

98 HABERMAS, Jürgen. Ob. cit., p. 293-295.
99 MARTINS, Leonardo.  Liberdade e Estado Constitucional:  leitura jurídico-dogmática de uma complexa

relação a partir da teoria liberal dos direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2012, p. 58.
100 Ibidem, p. 59.
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motivo  suficiente  para  que  se  admita  um tratamento  desigual,  e  o  direito  de  ser  tratado

desigualmente, desde que haja uma razão suficiente para o dever de tratamento desigual.101

Por outro lado, existem duas modalidades de direitos de igualdade prima facie, sendo

que o primeiro corresponde à igualdade jurídica e o segundo à igualdade fática. Na igualdade

jurídica, afirma o autor que pode ser formulado um direito prima facie à não-realização de um

tratamento desigual; já na igualdade fática, surge um direito prima facie a uma ação positiva

do Estado.102

Do referido pensamento, pode-se concluir que o direito à igualdade deve-se dar tanto

perante a  lei,  sendo um comando para o legislador,  quanto  perante a  jurisdição,  ou seja,

perante a interpretação da lei,  revelando-se um comando para os juízes, especialmente no

momento do pronunciamento decisório.

Já Ronald Dworkin, em sua obra “O império do direito”, trabalha com as diversas

concepções ou perspectivas da igualdade.103

Em  primeiro  lugar,  numa  concepção  libertária,  as  pessoas  possuem  direitos

“naturais”  sobre  qualquer  propriedade  que  tenham adquirido  de  modo  canônico,  assim o

governo trata as pessoas igualmente quando protege sua posse e fruição da propriedade.

Já  em  uma  concepção  com  base  no  bem-estar,  nega-se  o  direito  natural  à

propriedade, razão pela qual é dever do governo produzir, distribuir e regular a propriedade

para obter resultados definidos por alguma função específica da felicidade ou do bem-estar

dos indivíduos. Nesse sentido, deve ser propósito do governo tornar, na medida do possível, o

bem-estar de cada cidadão mais ou menos igual.

A igualdade no utilitarismo, por seu turno, é também baseada no bem-estar, em que o

governo deve assegurar o máximo bem-estar geral possível, considerando a felicidade e o

sucesso de cada pessoa da mesma maneira.

Numa quarta concepção, a da igualdade das oportunidades, o governo deve ter por

objetivo a obtenção de resultados definidos no vocabulário não do bem-estar, mas dos bens,

das oportunidades e de outros recursos. Na concepção de uma igualdade material, exige-se

que o governo torne a riqueza de seus cidadãos, ao longo de suas vidas, o mais igual possível.

E, por fim, na concepção da igualdade de recursos, exige-se que o governo atribua a cada

101 ALEXY, Robert.  Teoria dos Direitos Fundamentais.  2. ed. Tradução de Virgílio Afonso da Silva.  São
Paulo: Malheiros, 2014, p. 429-432.

102 Ibidem, p. 432.
103 DWORKIN, Ronald. Ob. cit., p. 357.
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cidadão a mesma quantidade de recursos, para que cada qual os consuma ou invista como

achar melhor.

No  âmbito  da  juridição,  portanto,  a  igualdade  permeia  todo  o  processo  judicial,

desvelando-se em princípios e regras como o acesso à justiça, o contraditório, a paridade de

armas, a distribuição dinâmica do ônus da prova (regra adotada pelo novo Código de Processo

Civil brasileiro de 2015) e, obviamente, a formação da decisão judicial.

Nesse sentido, os sistemas jurídicos, especialmente o sistema brasileiro – marcado

pela  incoerência  no  processo  decisório  e  tratamentos  díspares  de  casos  semelhantes  –,

assumem maior compromisso com o postulado da igualdade no processo decisório judicial,

medida esta que mantém harmonia com o postulado da segurança jurídica.

A  irracionalidade  no  processo  decisório,  os  julgamentos  contraditórios  e  as

divergências horizontais e verticais dentro da estrutura do poder judiciário causam gravame à

percepção de justiça,  permitindo graves ofensas à isonomia, o que, por sua vez, contribui

significativamente para a criação de um deficit de legitimidade do poder judiciário.

E o processo decisório torna-se uma tarefa ainda mais relevante e complexa porque a

Constituição não é um sistema fechado, não contém uma codificação propriamente dita, sendo

formada  por  um  conjunto  de  princípios  concretos  e  elementos  básicos  do  ordenamento

jurídico, uma verdadeira norma marco.104

Todavia essa abertura revela-se sempre limitada o suficiente para garantir a atuação

necessária a um processo político livre, que possibilite a persecução de objetivos políticos

diferentes.  Ademais,  tal  abertura  permite  levar  em  consideração  mudanças  técnicas,

econômicas  e sociais,  de modo a adaptar-se à  evolução histórica,  o  que lhe assegura sua

própria existência e eficácia.105

Ao mesmo tempo, a amplitude e indeterminação de algumas normas constitucionais

produzem  questões  de  difícil  solução,  que  devem  ser  apreciadas  por  um  Tribunal

Constitucional.  O perigo de insegurança que a abertura e amplitude oferecem é contornado,

então, pela decisão vinculante.106

Evidentemente que a previsão de cláusulas abertas e conceitos normativos fluidos

aumentam a possibilidade de soluções jurisdicionais variadas, a despeito da semelhança fática

104 HESSE,  Conrado.  Constitución y  Derecho Constitucional.  In  BENDA,  MAIHOFER, VOGEL,  HESSE,
HEYDE. Manual de Derecho Constitucional. Tradução Antonio López Pina. Madrid: Marcial Pons, 1996,
p. 6.

105 Ibidem, p. 6-7.
106 Ibidem, p. 7.
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entre as situações concretamente confrontadas. A par dessa problematização é que se torna

necessário um esforço na análise do caso concreto, delineando claramente a situação fática em

que aplicada a regra jurídica, razão pela qual ganha relevo o conceito de  ratio decidendi,

locus topográfico em que são fixados os exatos contornos do precedente judicial.

2.2.3 Coerência da decisão judicial

Ao lado da segurança jurídica e da igualdade, tidas como expressões ou objetivos a

serem alcançados por um sistema de precedentes judiciais, está a coerência, que também se

revela como uma expectativa dos jurisdicionados. Em outras palavras, espera-se do sistema

jurídico, na sua dimensão decisória, uma postura coerente e imparcial que seja capaz de evitar

favorecimentos, perseguições ou antinomias de tratamento.

A coerência racionaliza as expectativas dos cidadãos em relação à interpretação das

regras,  contribuindo  sobremaneira  para  o  desestímulo  à  litigiosidade  frenética,  que

sobrecarrega  as  instâncias  jurisdicionais  e  torna  a  discussão  do  direito  um  elemento

secundário  em meio  ao excesso de  processos  para  serem decididos.  Essa  consequência  é

chamada de efeito preventivo geral,  também responsável pelo fomento à autocomposição,

dentre outras soluções alternativas da disputa.107

Por outro lado, o sistema jurídico deve ser coerente tanto em sua dimensão vertical,

que  se relaciona  à  hierarquia  funcional  das  instâncias  judiciais,  quanto  em sua  dimensão

horizontal, que diz respeito aos diversos órgãos internos em que estruturados os tribunais –

órgão singular, câmaras, turmas, seções, órgão especial ou pleno.

Diversos são os mecanismos de proteção da coerência da decisão judicial, a exemplo

da despersonalização das  demandas,  a  partir  de resoluções  idênticas  aos  casos  repetitivos

(formação de precedentes em grupo), e a racionalização do duplo grau de jurisdição. Nesse

sentido, os tribunais superiores possuem funções nomofilácicas, paradigmáticas e dikelógicas,

que integram o esforço de coerência.

A função nomofilácica significa a preservação da inteireza positiva, da validade e da

autoridade  da  norma  legal.  Por  seu  turno,  na  função  paradigmática,  há  a  fixação  de

entendimentos assentados ou de decisões-quadro, que objetivam agilizar os julgamentos, bem

107 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ob. cit., p. 172.
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como conferir tratamento isonômico aos casos afins. Por fim, a função dikelógica é verificada

na promoção da justiça do caso concreto e deve permear todos os graus de jurisdição.108

O horizonte da coerência mantém relação, ainda, com o princípio da boa-fé objetiva.

Além de pautar o comportamento das partes, dentro do processo, a boa-fé objetiva conforma

também a atuação do magistrado,  não podendo este praticar  atos que violem a confiança

legítima depositada pelos demais sujeitos da relação jurídica processual.109

De todos os sujeitos processuais é esperada uma atuação no processo pautada na boa-

fé objetiva, a fim de que a demanda alcance uma solução justa e adequada. O contexto da

participação do juiz, notadamente no momento do provimento decisório, cria uma expectativa

de não surpresa, que se materializa na congruência e coerência da decisão.

A função da confiança legítima é, essencialmente, promover uma estabilização das

expectativas  legítimas  que  são  depositadas  na  atuação  dos  órgãos  e  poderes  do  Estado.

Protege-se,  com isso,  posições  jurídicas  dos  cidadãos frente  a  mutações  comportamentais

inesperadas dos poderes constituídos.110

2.3 OS SIGNIFICADOS DE RATIO DECIDENDI E OBITER DICTUM

A decisão judicial é o ponto de partida e o ponto de chegada na estruturação de um

sistema  de  precedentes  que  seja  capaz  de  alcançar  os  objetivos  de  segurança  jurídica,

estabilidade jurisprudencial e igualdade de tratamento dos jurisdicionados. Isso significa que a

decisão judicial deve ser estudada tanto em sua dimensão atual, ou seja, em relação à solução

jurídica  a  ser  dada  ao  caso  sob julgamento,  assim como deve  ser  compreendida  em sua

dimensão paradigmática, isto é, no tocante à influência que os casos julgados têm sobre os

casos futuros semelhantes.

Nesse sentido, a construção de um conceito de precedente judicial passa pela pré

compreensão dos  elementos  essenciais  da  decisão  judicial,  bem como do significado dos

institutos  da  ratio  decidendi  e  da  obiter  dictum.  Tal  premissa  ajuda  a  definir  quais  dos

elementos  da  decisão  judicial  serão  relevantes  à  formação  do precedente,  guarde  ele  um

caráter persuasivo ou vinculativo.

108 Ibidem, p. 177.
109 PEIXOTO, Ravi. Ob. cit., p. 98.
110 Ibidem, p. 109.
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Em sistemas de  civil law, há destaque para o raciocínio de amoldamento entre os

fatos apresentados e os fundamentos supostamente disciplinadores do fato, a partir do qual se

estabelece  a  norma  jurídica  de  decisão.  Nesse  sentido,  a  partir  das  provas  colhidas

endoprocessualmente, forma-se a convicção do juiz, que, por sua vez, apresenta as razões de

sua conclusão e decide pela procedência ou improcedência do pedido.

Nos termos do art. 498 do novo Código de Processo Civil brasileiro111, são três os

elementos  essenciais  da  sentença112,  a  saber,  o  relatório,  os  fundamentos  e  o  dispositivo.

Segundo o diploma processual, o relatório deve conter os nomes das partes e a identificação

do caso, que se extrai com o sumário do pedido e da contestação, assim como devem ser

registradas as principais ocorrências havidas no andamento do processo. Já nos fundamentos o

juiz analisará as questões de fato e de direito, deixando para a parte dispositiva a resolução

das questões principais submetidas a julgamento.

Inovando o ordenamento processual, o novo código inseriu disposições inéditas que

comprovam o desiderato de edificação de um sistema nacional de precedentes judiciais, ao

determinar aos magistrados que apresentem fundamentação completa para suas decisões, sob

pena de não ser a mesma considerada fundamentada.

Nesse  sentido,  o  art.  489,  §  1º,  do  novel  diploma  reconhece  ausência  de

fundamentação  na  decisão  interlocutória,  sentença  ou  acórdão  que  apresente  uma  das

seguintes  características:  (i)  se  limitar  à  indicação,  à  reprodução  ou  à  paráfrase  de  ato

normativo,  sem  explicar  sua  relação  com  a  causa  ou  a  questão  decidida;  (ii)  empregar

conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

(iii) invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; (iv) não enfrentar

todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada

pelo julgador; (v) 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;  e  (vi)  deixar  de  seguir  enunciado  de  súmula,  jurisprudência  ou  precedente

invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a

superação do entendimento.

111 BRASIL.  Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015.  Código de Processo Civil.  Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 12 maio 2016.

112 Por sentença deve ser compreendida qualquer decisão judicial,  seja ela uma decisão interlocutória,  uma
decisão monocrática no âmbito de colegiados ou mesmo acórdãos.  Cf.  BRAGA, Paula Sarno;  DIDIER
JÚNIOR,  Fredie  e  OLIVEIRA,  Rafael  Alexandria.  Curso de  Direito  Processual  Civil.  Vol.  2.  11.  ed.
Salvador: JusPodivm, 2016, p. 311.
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Outrossim, preocupado com o padrão decisório e a formação do precedente, o § 2º do

art. 489 determina que o magistrado justifique o objeto e os critérios gerais da ponderação

realizada, demonstrando as razões autorizadoras da interferência na norma afastada,  assim

como as premissas fáticas que fundamentam sua conclusão, sempre que estiver diante de uma

colisão de normas.

Por fim, o § 3º do art.  489 determina que a decisão judicial,  exarada sempre em

conformidade com o princípio da boa-fé,  deve ser  interpretada conjugando todos os seus

elementos, o que cumpre os objetivos de clara e perfeita identificação dos contornos do fato e

sua qualificação jurídica.

O relatório tem por finalidade “permitir o controle de coerência interna da sentença”,

ao proporcionar a apreciação entre o que se propõe a decidir e a norma de decisão. Já na

fundamentação, o magistrado deve enfrentar as questões de fato e de direito, a partir de um

raciocínio probatório, revelando os motivos de seu convencimento. Por fim, no dispositivo

encontra-se a resolução da causa, expondo-se o juízo de procedência ou improcedência da

pretensão.113

Nos termos do art. 504 do novo Código de Processo Civil, apenas a parte dispositiva

faz coisa julgada material, uma vez que os motivos e a verdade dos fatos não guardam esse

mesmo efeito, característica destacada em sistema de civil law.

As  observações  de  ordem  legal  acima  referidas,  a  despeito  de  primárias,  são

essenciais para demonstrar que a atividade legislativa tem sido atenta ao processo decisório,

buscando discipliná-lo de acordo com um modelo que prestigie a formação de precedentes

judiciais, notadamente quando destaca o elemento motivação. Essas escolhas decorrem do

processo de aproximação entre as tradições da civil law e da common law, razão pela qual se

torna imprescindível conhecer os institutos desse último arquétipo.

Em sistemas  de  common law,  deve-se  ressaltar  que,  a  despeito  da  coisa  julgada

material  também não  alcançar  os  fundamentos  de  fato  e  de  direito,  guarda-se  para  este

elemento significativa relevância, na medida em que é dessa fundamentação que se extrai uma

orientação para jurisdicionados e juízes quando diante de fatos assemelhados.114

Na  common  law a  coisa  julgada  é  relevante  para  a  decisão  individual  do  caso

concreto, já a fundamentação de fato e de direito agrega relevância ao dispositivo, ao permitir

a compreensão do fato julgado e sua qualificação jurídica, a fim de que, no futuro, casos

113 MARINONI, Luiz Guilherme. Ob. cit., p. 217-218.
114 Ibidem, p. 218-219.
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assemelhados  recebam  idêntico  tratamento  ou,  em  caso  de  dissonância,  seja  feita  uma

distinção em razão das peculiaridades da nova causa, assim como se proceda a uma superação

do entendimento anterior, o que exige nova e exaustiva fundamentação.115

A importância dessa procedimentalização do Direito é nítida e atenta para o fato da

inexistência de soluções pré escritas no ordenamento jurídico para os problemas da sociedade

moderna.  Assim,  o  sentido  normativo  deve  ser  reconstruído,  a  partir  da  interpretação  e

aplicação do Direito  Constitucional,  dentro  de um procedimento que garanta  segurança  e

justiça à solução encontrada.116

O  processo  de  concretização  da  norma  de  decisão  se  completa  através  da  sua

aplicação ao caso jurídico mediante a criação de uma disciplina regulamentadora através de

uma  decisão  judicial.  Nesse  sentido,  a  norma  de  decisão  seria  responsável  por  conferir

normatividade atual e imediata a uma norma apenas potencialmente normativa.117

Sob o enfoque da teoria discursiva do Direito, a hermenêutica propõe um arquétipo

processual de interpretação, que “tem início numa pré compreensão valorativa que estabelece

uma relação preliminar entre norma e estado de coisas, abrindo o horizonte para ulteriores

relacionamentos”. Em seu início, a pré compreensão revela-se difusa, galgando precisão ao

passo em que a norma e o estado de coisas se constituem ou se concretizam reciprocamente.118

A hermenêutica  propõe-se  a  resolver  o  problema  da  racionalidade  do  processo

decisório inserindo a razão no complexo histórico da tradição, e, desdobrada em teoria do

direito, mantém a pretensão de legitimação da decisão judicial.119 E isso é possível quando o

magistrado toma suas decisões olhando também para o futuro, buscando a indução de suas

conclusões em valores racionais pré compreendidos.

Os conceitos de motivação e legitimidade das decisões judiciais andam em paralelo,

conduzem a um mesmo objetivo de segurança jurídica e reconhecimento,  reservando-se à

identificação da ratio decidendi o papel transcendente de aplicação da regra jurídica firmada

para o futuro, solucionando outras relações jurídicas que não apenas aquelas concretas e já

judicializadas no passado.

115 Ibidem, p. 218.
116 GUERRA FILHO, Willis Santiago. A Filosofia do Direito. Filosofia Processual e à Teoria da Constituição.

São Paulo: Atlas, 2001, p. 71-104.
117 CANOTILHO, J. J. Gomes.  Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Interpretação aplicada e

Concretização do Direito Constitucional. 7. ed. Coimbra: Almedina, p. 1.195 a 1242.
118 HABERMAS, Jürgen. Ob. cit., p. 247-248.
119 Ibidem, p. 248.
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2.3.1 Ratio decidendi

Na tradição da common law, as razões de decidir não dizem respeito apenas às partes

em litígio no processo, ou seja, aos sujeitos da relação jurídica judicializada. Diante da força

irradiante  dos  precedentes,  as  razões  da  decisão  também  passam  a  interessar  tanto  aos

jurisdicionados, como elemento de orientação, quanto aos juízes, em sua tarefa de solucionar

casos futuros assemelhados.

A ratio decidendi deve ser extraída ou elaborada a partir da conjugação de todos os

elementos da decisão, pois, em função do stare decisis, a tese jurídica deve ser compreendida

em sua totalidade, de modo que haja perfeita identificação dos contornos fáticos, clareza na

fundamentação  de  direito  que  emoldura  os  fatos  e  indicação  das  consequências  jurídicas

advindas da relação analisada ou julgada.120

Como já compreendeu a tradição da common law, a ratio decidendi é algo maior que

a  própria  fundamentação.  E  assim deve  ser  porque  a  força  o  precedente  decorre  de  sua

completude,  coerência  e  clareza,  sob  pena  de  dificultar  sua  aplicabilidade  aos  casos

posteriores,  frustrando  a  adoção  das  técnicas  de  julgamento  do  distinguishing  ou  do

overruling.  Logo,  o  juízo  comparativo  entre  o  precedente  (precedent  case)  e  o  caso  em

julgamento (instant case) é possível a partir da análise da ratio decidendi, também chamada

de principle of a case121.

Nos  sistemas  de  Direito  que  se  estruturam a  partir  da  ideia  de  stare  decisis,  a

identificação e delimitação precisa da decisão judicial é o “segredo mais profundo da vida

jurídica”. Assim, a ratio decidendi seria a ligação orgânica indispensável entre gerações, tanto

de homens quanto de preceitos legais, apta a legitimar novos preceitos, unificando-os. A partir

dela novas decisões podem ser tomadas com conforto e respeitabilidade, de forma sensata, o

que legitima os frutos da decisão.122

Analisando o instituto numa perspectiva normativista abstrata, a ratio decidendi deve

ser tida como uma “norma jurídica geral de uma decisão judicial”, ou seja, a premissa ou

critério que integra um julgamento. Já numa abordagem normativista concreta, o precedente

deve ser entendido como o padrão utilizado pelo magistrado para justificar a decisão tomada

120 MARINONI, Luiz Guilherme. Ob. cit., p. 220.
121 GOODHART, Arthur L. Determing the ratio decidendi of a case. Essays in jurisprudence and the common

law. Cambridge: University Press, 1931, apud MARINONI, Luiz Guilherme. Ob. cit., p. 223-226.
122 STONE, Julius. The ratio of the ratio decidendi. In The modern law review. Vol. 22. N. 6. Disponível em:

<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2230.1959.tb00561.x/pdf>. Acesso em: 11 abr. 2016.



56

no caso concreto, em conjunto com os argumentos que a sustentam e com a descrição fática.

Por fim, do ponto de vista da concepção de argumento, a ratio decidendi seria o argumento ou

elemento essencial utilizado pelo juiz para explicar a decisão de um caso123. 

Como se pode verificar, a  ratio decidendi  pode ser conceituada como o raciocínio

lógico e estruturado feito pelo magistrado que, apreciando os fatos como provados, encontra

uma solução jurídica fundamentada para o caso concreto. Trata-se da “opção hermenêutica

adotada  na  sentença,  sem a  qual  a  decisão  não  teria  sido  proferida  como  foi”124 ou  dos

“motivos determinantes da decisão judicial”, como essência das razões apresentadas125.

Reconhecendo a importância dos precedentes judiciais, Robert Alexy foca em um

aspecto teórico muito interessante e que guarda relação com a natureza do procedente. Para o

autor alemão, o precedente é uma “regra de argumentação”, de modo que o dever de seguir o

precedente  não  decorreria  de  uma  norma  positivada,  mas  sim  do  atendimento  dos

pressupostos  necessários  à  realização do discurso  jurídico.  Logo,  havendo um precedente

judicial acerca da matéria que está sob julgamento, é preciso considerar o precedente, seja

para aplicá-lo, seja para fundamentadamente afastar sua aplicação.126

Considerar  o  precedente,  para  efeito  de  argumentação,  significa  enfrentar  os

argumentos que o edificam, pois a manutenção ou superação da tese fixada só se alcança a

partir de nova argumentação, que confira racionalidade ao método comparativo e permita aos

destinatários da decisão a perfeita compreensão do que foi julgado.

2.3.2 A argumentação obiter dictum

Como se viu, a força dos precedentes em sistema de  common law  confere enorme

relevo ao estudo da fundamentação, especialmente no tocante à identificação precisa da ratio

decidendi, elemento que transcende a importância individual da causa e sobre a qual pode ser

exercido um futuro exercício comparativo em relações jurídicas futuras, seja para realizar um

distinguishing, seja para nortear a superação do precedente.

123 CHIASSONI,  Pierluigi.  Il  precedente  giudiziale:  tre  esercizi  di  disicanto.  Disponível  em:
<http://www.giuri.unige.it/intro/dipist/digita/filo/testi/analisi_2004/07chiassoni.pdf>.  Acesso  em:  28  set.
2015, p. 81.

124 BRAGA,  Paula  Sarno;  DIDIER  JÚNIOR,  Fredie  e  OLIVEIRA,  Rafael  Alexandria.  Curso  de  Direito
Processual Civil. Vol. 2. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 455-456.

125 MARINONI, Luiz Guilherme. Ob. cit., p. 222.
126 ALEXY,  Robert.  Teoria  da  argumentação  jurídica:  a  teoria  do  discurso  racional  como  Teoria  da

fundamentação jurídica. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 252-268.
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Logo, todas as questões necessárias ao alcance da decisão judicial são consideradas,

lato  sensu,  como  sendo  ratio  decidendi.  Por  outro  lado,  questões  sobre  as  quais  houve

manifestação na decisão judicial, mas que não são necessárias ao alcance da decisão judicial,

são conhecidas como obiter dicta (aqui a expressão no plural).

Segundo  Pierluigi  Chiassoni,  o  argumento  obiter  dictum  diz  respeito  àqueles

fundamentos da decisão judicial que não integram a ratio decidendi, razão pela qual não são

essenciais  ao  julgamento,  seja  porque  insuficientes  ou  imprecisos,  representando  apenas

“floreios” ou “apartes”127.

Nestes  termos,  os  argumentos  obiter  dicta  são  aqueles  apresentados  apenas

tangencialmente  no  curso  da  fundamentação  da  decisão,  não  se  revelando  essenciais  ou

determinantes  à  formação  da  norma  jurídica  geral  da  decisão  judicial.  São  argumentos,

portanto, acessórios, prescindíveis e satelitários, apresentados de passagem, e que não podem

ser tidos com força vinculativa128.

Para Ravi  Peixoto,  a  forma mais  adequada de identificação do argumento  obiter

dictum é a que leva em conta seu caráter residual, sendo proposição não dotada de suficiência

para resolver as questões postas ou proposição que resolve tema irrelevante, não possuindo,

portanto, a eficácia vinculante típica dos precedentes judiciais.129

A despeito de seu caráter secundário e não vinculativo, o argumento  obiter dictum

não está desprovido de importância ou utilidade no processo decisório. Isso porque, mesmo

não sendo essencial à solução da causa, o argumento obiter dictum pode cumprir uma função

de sinalização de tendência hermenêutica do tribunal, com eficácia persuasiva em relação à

matéria a que alude.

Conclui-se, dessarte,  que a  ratio decidendi  é o elemento da decisão judicial mais

importante à formação do precedente, ante sua completude e essencialidade para a resolução

da causa, razão pela qual é no desvelamento dos motivos determinantes que se permite a

aplicação das técnicas de julgamentos dos casos futuros que devam ser decididos de acordo

com o precedente firmado.

Diferentemente do caráter limitado do argumento obiter dictum, a formação da ratio

decidendi, com técnica e cuidado, leva à compreensão do Direito aplicado no caso concreto,

bem como permite que se faça mais adequadamente o juízo comparativo em casos futuros ou

127 CHIASSONI, Pierluigi. Ob. cit., p. 85.
128 BRAGA, Paulo Sarno; DIDIER Júnior, Fredie; e OLIVEIRA, Rafael. Ob. cit., p. 458-460.
129 PEIXOTO, Ravi. Ob. cit., p. 190-191.
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mesmo um juízo de inconformismo que exija a aplicação de um meio de impugnação. A ratio

decidendi (ou  holding,  como preferem os  norte-americanos)  é  o  ponto  de  partida  para  a

utilização das técnicas de julgamento.

2.4  AS  TÉCNICAS  DE  JULGAMENTO  NECESSÁRIAS  AO  TRABALHO  COM

PRECEDENTES JUDICIAIS E SEUS EFEITOS

A aplicação do precedente judicial  a casos posteriores nada mais é que um juízo

comparativo,  um  método  de  verificação  das  semelhanças  ou  dessemelhanças  entre  o

paradigma  firmado  (leading  case)  e  o  novo  caso  submetido  a  julgamento  pelo  Poder

Judiciário (instant case).

Nesse  sentido,  a  utilização  dos  precedentes  aos  casos  em  julgamento  exige  o

desenvolvimento  de  técnicas  de  decisão  voltadas  ao  enfrentamento  do  precedente  e  o

estabelecimento de pontos de convergência fática e jurídica – hipótese em que se abre espaço

ao stare decisis –, assim como dos pontos de divergência suficientes a ensejar uma distinção.

A aplicação das técnicas de comparação pode levar o juiz a decidir totalmente de

acordo, parcialmente de acordo ou em desacordo com o precedente, seja para afastá-lo ou

superá-lo, possuindo cada uma dessas conclusões efeitos próprios.

Outrossim, no tocante às hipóteses de superação do precedente com o fim de manter

a consonância da decisão judicial com os novos cenários políticos, sociais ou econômicos,

assumem  particular  relevância  as  análises  feitas  em  relação  ao  alcance  da  mudança  do

precedente, que levam à retroatividade ou não de seus efeitos.

Para  tanto,  a  seguir  serão  analisadas  as  duas  principais  técnicas  de  análise  dos

precedentes,  o  distinguishing  e o  overruling,  inserindo nos comentários às mesmas outras

técnicas como a transformation, a technique of signaling e o overriding.

2.4.1  Distinção  por  limitação  ou  por  extensão,  sinalização  de  revisão  de  tese  e

reconstrução do precedente  através  das técnicas  de julgamento do  distinguishing,  da

technique of signaling, da transformation e do overriding

A partir  do  estudo  da  ratio  decidendi foi  possível  perceber  que  a  sua  correta

delimitação,  feita  com  gênese  na  análise  completa  e  clara  dos  fatos  e  dos  argumentos
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jurídicos, é que leva à formação do precedente judicial, instituto este que tem a missão de ser

aplicado ou replicado a novos casos semelhantes, permitindo, com isso o desenvolvimento do

direito em face das novas realidades.130

A aplicação do precedente, sua diferenciação em relação ao novo caso ou mesmo a

sua  superação  exigem a  análise  comparativa  das  circunstâncias  fáticas,  com prudência  e

critérios inteligíveis aptos a resguardar a confiança no processo decisório, o que, por sua vez,

contribui para a estabilidade das relações jurídicas e para a legitimidade da decisão judicial.

Num primeiro momento, vale esclarecer que a técnica do distinguishing é, a um só

tempo, o método comparativo e o próprio resultado desse juízo de confrontação. Para alcançar

o resultado, ou seja, para que o magistrado possa afirmar a semelhança entre os casos ou a sua

distinção, é preciso estabelecer uma cognição congruente das circunstâncias fáticas, ou seja,

um cotejo analítico entre o precedente e o novo caso a ser decidido.131

É a partir da comparação entre o paradigma e o feito em julgamento que se torna

possível  ao  magistrado  verificar  semelhanças  ou  dessemelhanças  entre  as  circunstâncias

fáticas,  levando-o  a  decidir  com  os  mesmos  fundamentos  jurídicos  já  exposados  no

precedente ou distinguindo-o.

Nesse sentido,  sendo o precedente de aplicação facultativa,  ou seja,  guardando o

mesmo um caráter meramente informativo, sua aplicação aos novos casos dependerá de sua

capacidade  persuasiva,  convencendo  os  juízes,  em  função  da  própria  densidade  de  suas

razões, de que se trata da melhor solução. Trata-se de um modelo de precedentes que prestigia

a sua adoção a partir da tradição, sem que se faça uso do meio legislativo para alcançar um

caráter ou efeito vinculante.

Por outro lado, se o precedente judicial é de observação obrigatória, o magistrado do

caso em julgamento não possui alternativa, vendo-se compelido a adotar a mesma solução

jurídica alcançada anteriormente, estando a ela vinculado. Trata-se de um modelo de eficácia

obrigatória  dos  precedentes,  cuja  superação  ou  revogação  exige  procedimento  próprio  e

razões excepcionais.

O distinguishing, enquanto técnica de decisão no sistema de precedentes, exige que o

magistrado do caso em julgamento justifique de modo convincente as razões que o levou à

não aplicação do precedente judicial (inapplicable law). Isso ocorre porque, ante razões de

segurança jurídica e isonomia, o juiz não possui o poder de criar sua própria agenda jurídica

130 MARINONI, Luiz Guilherme. Ob. cit., p. 326.
131 Ibidem, p. 325.
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(law-making), devendo seguir os precedentes, salvo naquelas situações em que a aplicação do

precedente é que se mostre claramente inadequada ao caso em julgamento.132

Da aplicação da técnica comparativa do distinguishing, o juiz da common law pode

concluir pela aplicação plena do precedente judicial, assim como pode decidir pela aplicação

do precedente, estendendo-o a outras situações fáticas ou mesmo limitando o âmbito da ratio

decidendi. Ademais, pode ainda o magistrado concluir pela não aplicação do precedente.

Nesse  sentido,  considerando  que  a  ratio  decidendi  é  formada  também por  fatos

materiais (ou essenciais), a aplicação da técnica do distinguishing pode ensejar uma pequena

correção da ratio, com o objetivo de abrigar em seu conteúdo circunstância fática não prevista

quando da formação do precedente, ou seja, estendendo a regra jurídica firmada no paradigma

para uma nova situação. Por outro lado, o uso da referida técnica de decisão também permite

ao juiz do instant case uma limitação da ratio decidendi, reduzindo o âmbito de incidência do

precedente com o objetivo de não aplicá-lo ao caso em julgamento.133

Citado por Marinoni, Melvin Aron Eisenberg desenvolve uma variação da técnica do

distinguishing chamada de distinção inconsistente (the drawing of inconsistent distinctions),

que  consiste  numa  “distinção  incompatível  com  as  razões  do  precedente”  (substantive

reasons). Por ela, a Corte deixa de aplicar parcialmente o precedente, no entanto não há sua

efetiva revogação por razões de segurança jurídica (authority reasons). Assim, na distinção

inconsistente, o precedente permanece em vigor até que a Corte chegue a um juízo definitivo

sobre  sua  revogação,  daí  porque  Eisenberg  a  qualifica  como  passo  provisório  para  a

revogação do precedente.134

Como se vê, adotando a distinção inconsistente, o sistema passa a conviver com duas

interpretações diferentes sobre temas semelhantes, logo, assemelha-se à  transformation por

não revogar o precedente e aproxima-se do  overriding por deixar de aplicar parcialmente o

precedente.135

Noutra quadra, observando o magistrado as dessemelhanças entre o caso paradigma e

a causa posta a julgamento (instant case), podem ser adotadas duas posturas decisórias a partir

da adoção da técnica do distinguishing.

132 Ibidem, p. 326-327.
133 MARINONI, Luiz Guilherme. Ob. cit., p. 328-329.
134 Ibidem, p. 332.
135 Ibidem, p. 348-349.
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Na  primeira  delas,  adotando  a  técnica  do  restrictive  distinguishing136,  o  juiz

demonstrará de modo claro e fundamentado que, a despeito da semelhança fática, algumas

circunstâncias concretas do caso em julgamento são diferentes do paradigma, ficando, então,

livre para decidir sem vinculação ao precedente. Cabe-lhe, entretanto, o ônus de apresentar as

razões determinantes de seu convencimento.

Numa  segunda  hipótese,  o  magistrado,  também  observando  que  o  caso  em

julgamento  possui  circunstâncias  concretas  diferentes  do  precedente,  poderá,  no  entanto,

entender  pela  aplicação  do  paradigma  através  do  uso  da  técnica  do  ampliative

distinguishing.137

Um exemplo de distinção é o caso McLoughlin, apresentado por Ronald Dworkin,

em que  a  House  of  Lords  assegurou  direito  à  indenização  no  caso  concreto,  ainda  que

ampliando o alcance dos precedentes. No caso em discussão, a senhora McLaughlin soube de

acidente automobilístico que vitimou uma de suas filhas e deixou em estado grave o marido e

seus outros filhos, razão pela qual teve colapso nervoso e, mais tarde, processou o motorista

que causou o acidente e outras pessoas envolvidas.138

Nos precedentes que serviam de fundamento para o pleito indenizatório, entretanto,

havia uma situação um pouco diferente, já que as pessoas indenizadas ou estavam presentes

no  local  do  acidente  ou  chegaram logo  em seguida,  o  que  não  ocorreu  com a  senhora

McLaughlin. Seguindo os precedentes, juízes da primeira instância e da corte de apelação

julgaram improcedente o pleito indenizatório, o que somente foi revertido na House of Lords,

que determinou um novo processo e admitiu a existência de precedentes discrimináveis.139

Situada entre a distinção (distinguishing) e a revogação (overruling) do precedente, a

técnica  da  sinalização  (technique  of  signaling)  tem  aplicação  quando  a  Corte,  mesmo

reconhecendo  o  equívoco  do  precedente,  não  o  revoga  por  razões  segurança  jurídica

(authority  reasons).  Nesse  sentido,  a  despeito  da  indicação  da  perda  de  consistência  do

precedente, o tribunal opta por mantê-lo, no entanto desde já sinaliza, ou seja, anuncia uma

futura  revogação do mesmo,  que  só não ocorre na ocasião por  razões  de preservação da

previsibilidade, evitando a surpresa e tutelando da confiança.140

136 Ibidem, p. 328.
137 Ibidem, p. 330.
138 DWORKIN, Ronald. Ob. cit., p. 30.
139 Ibidem, p. 30-35.
140 MARINONI, Luiz Guilherme. Ob. cit., p. 334.
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Por anunciar que a solução a ser dada será incompatível com a  ratio decidendi  do

precedente, a técnica da sinalização “pavimenta o caminho para o overruling”, assemelhando-

se a uma revogação com efeitos prospectivos (prospective overruling), mas diferindo porque

nesta há um juízo definitivo pela revogação do precedente, em contraponto à sinalização, em

que esse juízo é provisório.141

Outro  instituto  situado  entre  o  distinguishing e  o  overruling é  a  transformation,

técnica de decisão em que a Corte, à semelhança da sinalização, não revoga o precedente nem

realiza a distinção. Outrossim, por sua utilização deixa-se de aplicar o precedente a partir da

transformação ou reconfiguração da ratio decidendi estabelecida anteriormente, o que poderia

ser tido como uma superação branda do precedente. A transformation  difere da revogação

porque neste se admite que houve erro no julgamento anterior, enquanto naquela a superação

do precedente não implica a admissão de que houve impropriedade no julgamento anterior. A

técnica é criticada pela falta de clareza e até mesmo compreensão, já que deixa dúvidas nos

juízes  de  instância  inferior  quanto  à  aplicabilidade  do  precedente  superado,  porém  não

revogado.142

Citando  Eisenberg,  Marinoni  ainda  menciona  a  chamada  técnica  do  overriding,

utilizada na common law norte-americana com o objetivo de limitar ou restringir a aplicação

do precedente. O overriding, à semelhança da sinalização e da transformação, não revoga o

precedente judicial, não sinaliza sua revogação em breve, tampouco realiza sua reconstrução a

partir da reconfiguração dos fatos tangenciais.143

Muito embora não se trate de uma revogação parcial, a ela se assemelha, entendendo

Eisenberg que o  overriding deve ser  encarado como um “caso especial  de desvinculação

(hiving off) mediante distorções consistentes”, pressupondo uma nova situação apta a ensejar

uma nova decisão no caso concreto.144

2.4.2 A revogação do precedente através da técnica do overruling e seus efeitos

Um sistema racional de precedentes obrigatórios, como visto, não pode ignorar o

caráter  evolutivo do Direito,  o  que  impõe a  constante  busca  pela  congruência das  regras

141 Ibidem, p. 337-340.
142 Ibidem, p. 342-343.
143 Ibidem, p. 346.
144 Ibidem, p. 343.
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jurídicas. Diante de tal premissa, sem prescindir dos horizontes da segurança jurídica e da

isonomia,  o  estudo  dos  precedentes  na  common  law  conduziu  à  criação  de  técnicas  de

revogação de seus próprios precedentes.

Admitindo a possibilidade de superação de seus paradigmas, ainda que em situações

excepcionais, o sistema evita o engessamento do processo decisório, que poderia levar, em

termos abstratos, à própria ilegitimidade do poder judiciário.

Nesse sentido, como forma de preservar a possibilidade de constante atualização da

regra  jurídica,  desenvolve-se  como  técnica  de  julgamento  um  critério  que  viabiliza  a

revogação ou superação do precedente. Pela técnica do overruling permite-se o afastamento

de um precedente judicial e sua substituição por um outro paradigma, ou seja, mesmo sendo

reconhecida  a  identidade  das  circunstâncias  fáticas  entre  o  precedente  e  a  causa  em

julgamento, o juiz, adotando novas razões, alcança conclusão diferente da anterior.145

Cumpre  alertar,  no  entanto,  que  a  revogação  do  precedente  não  representa  uma

exclusão de sua eficácia horizontal, razão pela qual compete somente à Corte que o fixou o

poder de realizar o  overruling,  mesmo assim se atendidos critérios especiais, se presentes

razões consistentes e se adotado o procedimento adequado para a sua efetivação.

Por razões de segurança jurídica (previsibilidade, confiança e estabilidade), isonomia

e coerência é que se justifica a existência de um sistema de precedentes, de modo que a

revogação  do  paradigma  deve  ocorrer  quando  o  precedente  formado  já  não  se  mostre

congruente com as aspirações sociais que levaram à sua credibilidade e aceitação. Logo, se o

precedente já não ostenta consistência, aceitabilidade ou mesmo tenha se tornado injusto, sua

revogação  é  medida  necessária  e  adequada  ao  atendimento  dos  critérios  de  justiça  e

segurança.

A complexidade das relações sociais, como se sabe, leva a um constante e cambiante

processo  de  reconstrução  das  expectativas  de  comportamento  de  ordem moral,  política  e

econômica, condutas essas que orientam a atividade legislativa e o processo decisório judicial,

portanto que influenciam a criação e o desenvolvimento do Direito.

O Direito não pode se manter isolado das demais ciências humanas, de modo que a

preservação  da  legitimidade  do  ordenamento  jurídico  impõe  a  sua  constante  atualização,

mantendo-o coerente e consentâneo com os valores da sociedade e com a preservação do

horizonte de justiça.

145 Ibidem, p. 390.
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Nesse  sentido,  a  revogação  do  precedente  que  se  tornou  incongruente  é  medida

necessária, que, porém, não dispensa a observância de critérios excepcionais, já previstos e

reafirmados, os quais se revelam aptos a garantir a estabilidade e a não surpresa daqueles que,

até o momento da revogação, pautavam suas condutas e relações jurídicas de acordo com o

precedente até então válido e aceito.

Tendo como premissa que a revogação do precedente é uma das possibilidades do

sistema, passa a ostentar grande relevância o estudo dos efeitos da superação do precedente

judicial e sua modulação, que dizem respeito ao marco a partir do qual será aplicado o novo

precedente  que  retirou  a  eficácia  do  paradigma revogado  com a  aplicação  da  técnica  de

julgamento do overruling.

Nesse sentido, a revogação do precedente pode ter efeitos retrospectivos (ex tunc),

chamados  no  Direito  norte-americano  de  retrospective  overruling,  assim como a  referida

superação pode ter efeitos prospectivos (ex nunc), no Direito estadunidense conhecido como

prospective  overruling.  Como  regra,  a  revogação  do  precedente  judicial  tem  efeitos

retroativos  na  common law,  alcançando  as  relações  jurídicas  que  lhe  são  anteriores  e  os

processos em curso, mas ainda sem julgamento.146

Por  seu  turno,  os  efeitos  retrospectivos  serão  puros  ou  totais,  chamados  de  full

retroactive  application,  quando o novo precedente for  aplicado também a fatos  ocorridos

anteriormente à sua formação, ainda que já tenham sido apreciados por decisão com trânsito

em  julgado.  Já  os  efeitos  retrospectivos  parciais,  conhecidos  como  partial  retroactive

application, são  observados  quando  o  novo  precedente  vem  a  ser  aplicado  para  fatos

anteriores  ou  posteriores  à  sua  formação,  não  alcançando,  porém,  aqueles  com  decisão

transitada em julgado.147

Mais uma vez recorrendo ao escólio de Melvin Aron Eisenberg, Marinoni afirma que

o  prospective  overruling  revela  a  simples  irretroatividade  do  novo precedente  firmado às

situações  anteriores  à  data  da  decisão  que  o  formou.  Nestes  termos,  distingue-se  do

prospective prospective overruling, técnica esta aplicada quando se postergam os efeitos da

nova regra jurídica firmada, e do  pure prospective overruling, pois com o uso desta última

técnica a Corte não aplica o novo precedente sequer para o caso em julgamento.148

146 Ibidem, p. 419.
147 JESUS, Priscila Silva de.  Teoria do precedente judicial e o novo Código de Processo Civil.  Disponível

em: <http://www.revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/view/3240>. Acesso em: 5 set. 2015.
148 MARINONI, Luiz Guilherme. Ob. cit., p. 421.
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Por  fim,  ainda  no  campo  da  revogação  dos  precedentes,  cumpre  mencionar  as

características principais da  antecipatory overruling,  técnica de julgamento que permite às

Cortes  de  Apelação norte-americanas  deixar  de  adotar  o  precedente  firmado na  Suprema

Corte quando esta estiver prestes ou na iminência de revogá-lo.149

Os  fundamentos  para  a  adoção  da  antecipatory  overruling  são  declinados  por

Margareth N. Kniffun, citada por Marinoni, podendo ser sintetizados nos seguintes tópicos: (i)

o desgaste do precedente decorrente de decisões da Suprema Corte contrárias à sua  ratio

decidendi;  (ii)  a  tendência  de  revogação  manifestada  pela  Suprema  Corte  em  decisões

posteriores à formação do precedente, enfraquecendo sua força obrigatória; (iii) o indicativo

feito  pela  Suprema Corte  no  sentido  de  que  será  feito  o  overruling.  Ademais,  além dos

fundamentos  acima,  é  preciso  que  haja  a  mudança  na  composição  ou  no  ponto  de  vista

pessoal de juízes da Suprema Corte, acompanhada da inconsistência do precedente, que não

surtiu o efeito esperado quando de sua formação.150

Maurice Kelman, também referido por Marinoni, alude a uma flexibilização do stare

decisis a  partir  da utilização da  antecipatory overruling,  que dependeria  ou decorreria  de

distinções inconsistentes ou do uso da técnica de sinalização, não podendo, entretanto, servir

de instrumento de crítica à Suprema Corte, tampouco como atalho para a falta de celeridade

na revogação do precedente por parte deste órgão.151

Todas essas técnicas de aplicação dos precedentes compõem um sistema lógico que,

se  utilizados  com  precisão,  podem  contribuir  para  a  racionalidade  do  sistema  e  para  a

estabilidade da jurisprudência.

149 Ibidem, p. 401.
150 Ibidem, p. 402.
151 Ibidem, p. 406.
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3  DIMENSÃO  CONSTITUCIONAL  DO  SISTEMA  BRASILEIRO  DE

PRECEDENTES JUDICIAIS

No momento constituinte anterior a 1988, o Brasil experimentava um longo período

de restrição às liberdades individuais, graves distorções sociais, desequilíbrio econômico e um

deficit de legitimidade do Estado que afastaram uma parcela da sociedade da cidadania ativa e

da política.

A despeito do famoso movimento “Diretas Já”, que não alcançou seu desiderato de

eleições  diretas  presidenciais  no  ano  1985,  a  cidadania  que  formou  o  momento  pré

Constituição de 1988 formou um consenso em torno da proclamação de direitos, porém não

alcançou consensos em todas as conformações necessárias à edificação de um novo Estado

Nacional.

Como resultado desse cenário foi elaborada e promulgada uma Constituição extensa,

também  classificada  como  analítica,  ora  com  feições  de  Estado  Liberal,  ora  com  uma

conformação de Estado Social, ambas partindo da premissa de um Estado Democrático de

Direito.

Promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988152, houve um

caráter  extensivo  na  declaração  de  direitos,  tantos  aqueles  relacionados  aos  direitos

fundamentais  de  primeira  dimensão  ou  geração  (direitos  de  liberdade),  que  exigem  um

comportamento negativo do Estado, quanto aqueles voltados a prestações estatais positivas,

ou seja, os direitos de segunda dimensão (direitos sociais).153

A Constituição de 1988, portanto, construída com os olhos voltados para a superação

do paradigma ditatorial anterior, também projetou o futuro, ao prever em seu texto diversas

promessas  constitucionais  de um Estado mais  justo,  livre  e  solidário,  que fosse capaz  de

resgatar a legitimidade junto aos cidadãos.

Essa programaticidade das Constituições do pós-guerra do século XX trouxe como

consequência  a  presença  de  direitos  sociais  na  maioria  das  cartas  constitucionais  desse

período.  Tratou-se  de  uma tentativa  de  reconciliação  entre  Estado e  Sociedade,  passando

aquele a atuar de forma mais intervencionista com o fito de superar a crise do liberalismo até

152 BRASIL.  Constituição  (1988).  Contituição  da República  Federativa  do Brasil.  Distrito  Federal,  DF:
Congresso  Nacional,  1988.  Disponível  em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao
/Constituicao.htm>. Acesso em: 12 maio 2016.

153 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a
construção do novo modelo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 105.
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então vigente. Surgiu, então, forte corrente de constitucionalistas que defendiam a eficácia

vinculante das normas programáticas em relação ao poder executivo como elemento apto a

preservar a unidade normativa da Constituição.154

Nesse sentido, deve-se compreender que a outorga de direitos cria nos cidadãos a

perspectiva de concretização desses mesmos direitos, deixando de lado a constitucionalização

simbólica e partindo para um processo de efetivação das promessas constitucionais. Ora, de

nada valeria a declaração exaustiva de direitos  sem a oferta de instrumentos concretização,

pois a  Constituição tornar-se-ia  mero símbolo,  desprovida de normatividade e,  por via  de

consequência, desprovida de legitimidade.

Vale dizer, não se promove o efetivo exercício da soberania popular num ambiente

jurídico em que há o distanciamento entre a norma-regra (mundo do dever-ser) e a efetividade

da norma (mundo do ser), como, aliás, frequentemente ocorre no Brasil,  ora por força da

ineficiência da máquina pública, ora por força das escolhas políticas e econômicas menos

adequadas.

Se é certo que o Estado não possui capacidade econômica para atender a todos os

pleitos  sociais,  seja  em razão  do  alto  custo  tributário  que  isso  impõe,  seja  pela  falta  de

recursos financeiros, a execução de programas sociais não pode ser uma decisão de governo,

mas sim o cumprimento de uma decisão de Estado, tomada na Constituição e que encontra

forte apoio da sociedade.

Investimentos  em  saúde,  educação,  moradia  e  assistência  social  são  valores

fundantes do Estado brasileiro, não podendo nenhum partido político deles se apoderar como

único  a  sensibilizar-se  com sua  efetivação  e,  muito  menos,  os  demais  partidos  políticos

entenderem que essa responsabilidade não lhes cabe defender.

A hipertrofia da dimensão simbólica do texto constitucional, explicada em trabalho

de excelência singular elaborado pelo professor pernambucano Marcelo Neves, representa o

externar criterioso de uma preocupação com a efetividade da Constituição. Defende o autor

que  uma  abrangente  concretização  normativa  do  texto  constitucional  é  necessária  à

justaposição entre as searas do dever-ser e do ser.155

Uma consciência constitucional insatisfatória ou diminuta conduz a um sentimento

de mal-estar social nas pessoas, o que provoca instabilidade política. Assim, sendo abissal a

distância entre o direito constitucional e a realidade constitucional, na mesma proporção se

154 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 243-244.
155 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007, p. 96.
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cria  uma  assimetria  entre  a  normatividade  e  a  normalidade,  contribuindo  para  a

incompreensão  do  cidadão  no  processo  de  desenvolvimento  constitucional  e  para  a

incompreensão do próprio conceito de Estado. Esse cenário cria instabilidade constitucional e

política graves, que podem levar perigo à própria democracia.156

Nesse contexto,  o sistema de controle da constitucionalidade das normas é a mais

relevante  garantia  de  supremacia  da  Constituição,  seja  num  sistema  que  privilegie  os

precedentes judiciais, como no sistema da common law, seja em ordenamentos eminentemente

formais que adotem o sistema da civil law. Independentemente de qual for a tradição jurídica

adotada,  a  supremacia  da  Constituição  é  um  pressuposto  ao  estudo  do  controle  da

constitucionalidade,  devendo  este  ser  tomando  como  instrumento  de  concretização  das

normas constitucionais.

Quanto a este aspecto, aliás, vale mencionar a clássica discussão travada entre Carl

Schmitt  e  Hans  Kelsen  acerca  do  órgão  competente  para  exercer  o  controle  da

constitucionalidade das normas, se um tribunal ou um poder político do Estado.

Nesse sentido, em 1931, Carl Schmitt publicou sua obra “A defesa da Constituição”,

opondo-se à ideia de ser um órgão do Poder Judiciário o guardião da Constituição. Segundo o

autor, a própria Constituição de Weimar conferiu ao Presidente do Reich o papel de guardião

da  Constituição,  por  representar  o  centro  de  todo  o  sistema,  estando  dotado  de  poderes

eficientes para uma proteção efetiva da Carta política.157

Hans  Kelsen,  por  seu  turno,  publicou  a  obra  “Quem  deve  ser  o  defensor  da

Constituição?”, na qual apresenta contraponto a Schmitt, defendendo que se permitia à Corte

Constitucional o exame de ofício da constitucionalidade de uma norma, desde que tal análise

fosse necessária  à  solução de um caso concreto posto à  sua apreciação.  Nesse sentido,  a

declaração de inconstitucionalidade  de  uma lei  tinha  como efeito  a  sua  anulação,  que se

operava apenas para o futuro.158

Outrossim,  a  referida  anulação da norma poderia  ser  total  ou parcial,  podendo a

Corte Constitucional, ainda, estabelecer um prazo para a sua invalidação, a fim de permitir ao

Poder Legislativo editar uma lei compatível com a Constituição. Para Kelsen, a centralização

da declaração de inconstitucionalidade numa Corte Constitucional tinha o objetivo de evitar

156 VERDÚ, Pablo Lucas. O sentimento constitucional: aproximação ao estudo do sentir constitucional como
modo de integração política. Tradução Agassiz Almeida Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 137.

157 KELSEN,  Hans.  ¿Quién  debe ser el  defensor de  La Constitución? Tradução  André  Ramos  Tavares.
Coimbra: Tecnos, 1995, p. 3-82.

158 Ibidem, p. 3-82.
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incerteza  e  insegurança  decorrentes  das  divergências  de  entendimento  entre  tribunais

ordinários, bem como conferir alcance geral ao julgado, não se limitando ao caso concreto sob

exame.159

Kelsen apresentou crítica à proposta de Schmitt de conferir a guarda da Constituição

ao Presidente do Reich, pois isso, na sua visão, criava uma ditadura do poder executivo, que

se transformava num senhor soberano do Estado.160

Ocorre  que  a  ideia  de  controle  de  constitucionalidade,  seja  político  ou  judicial,

remete ao conceito de Constituição rígida, ou seja, aquela que exige um quorum qualificado

para  a  alteração  de  seus  preceitos,  criando,  assim,  uma  hierarquia  jurídica  entre  a  lei

constitucional e as espécies normativas inferiores. Nesse sentido, essa relação de hierarquia

representa o reconhecimento da “supralegalidade constitucional”,  razão pela qual se torna

imprescindível a formatação de um sistema de controle de constitucionalidade das normas

inferiores.161

Outrossim, admitido o controle jurisdicional da constitucionalidade das normas,  é

preciso  discorrer  acerca  das  consequências  da  declaração  de  inconstitucionalidade.  Nesse

sentido,  duas grandes correntes clássicas abraçam a discussão da matéria,  sendo relevante

conhecer a tese da nulidade de Marshall e a tese da anulabilidade de Kelsen.162

No  modelo  norte-americano  da  judicial  review  of  legislation,  especialmente  no

famoso caso Marbury v. Madison, julgado pela Suprema Corte e que teve como voto condutor

aquele  proferido  pelo  juiz  John  Marshall,  a  consequência  da  declaração  de

inconstitucionalidade foi a nulidade da norma.163

Por outro lado, na sua obra “Teoria pura do Direito”, Han Kelsen concebe o controle

de constitucionalidade das  normas como uma função constitucional164.  Nesse sentido,  não

caberia a qualquer juiz a competência para declarar a inconstitucionalidade de uma norma,

ficando  esta  competência  concentrada  num tribunal  que,  a  despeito  de  integrar  o  poder

judiciário, no exercício dessa competência atuaria como função constitucional.165

159 Ibidem, p. .
160 Ibidem, p. .
161 BONAVIDES, Paulo. Ob. cit., p. 307-308.
162 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática

da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 19.
163 Ibidem, p. 9-10.
164 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 8. ed. Tradução João Baptista Machado. São Paulo: WMF Martins

Fontes, 2009, p. 301.
165 Ibidem, p. 302-303.
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Esse órgão com autorização constitucional para o controle da constitucionalidade, ao

declarar  uma  norma  inconstitucional,  o  resultado  seria  a  anulabilidade  desta,  jamais  sua

nulidade, pois, para Kelsen, “uma norma pertencente a uma ordem jurídica não pode ser nula

mas apenas pode ser anulável”.166

Na conformação que o controle judicial de constitucionalidade alcançou no Brasil,

incorporou-se  tanto  padrão  americano  (judicial  review),  quanto  o  padrão  austríaco

(kelseniano), no entanto, quanto à eficácia da declaração de inconstitucionalidade, abrigou-se

a tese da nulidade da norma. Ocorre que, mesmo adotando a tese da nulidade, permitiu-se a

modulação dos efeitos, algo típico da tese da anulabilidade.

A par  dessas  premissas,  cumpre  ressaltar  que  a  concretização  da  Constituição,

especialmente no exercício do controle da constitucionalidade, não pode prescindir de valores

como a segurança jurídica das relações e a isonomia de tratamento dos cidadãos, de modo que

a experiência obtida a  partir  do modelo de controle  judicial  de constitucionalidade misto,

adotado  no  Brasil,  foi  possível  fincar  bases  constitucionais  ao  sistema  brasileiro  de

precedentes judiciais.

Por  essa  razão,  para  o  processo  decisório  jurisdicional,  especialmente  nos

julgamentos feitos em controle de constitucionalidade, foram sendo criados mecanismos de

abstrativização do conteúdo decisório,  passo este necessário ao estabelecimento de efeitos

obrigatórios para determinadas decisões que fixam tese jurídica.

Diversas foram as movimentações legislativas e pretorianas que contribuíram para

estruturar um sistema nacional de precedentes, ora sob o matiz constitucional, ora a partir da

própria  legislação  ordinária,  especialmente  no  âmbito  do  processo  civil,  as  quais  serão

analisadas a seguir.

3.1  A APROXIMAÇÃO  DOS  MODELOS  DIFUSO-INCIDENTAL-CONCRETO  E

CONCENTRADO-PRINCIPAL-ABSTRATO  DE  CONTROLE  JUDICIAL  DE

CONSTITUCIONALIDADE  NO  BRASIL  E  SUA  CONTRIBUIÇÃO  PARA  A

EDIFICAÇÃO DE UM SISTEMA DE PRECEDENTES

O modelo nacional de controle judicial misto de constitucionalidade das normas é,

sem sombra de dúvidas, o mais relevante ponto de partida para a compreensão e estruturação

166 Ibidem, p. 306.
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de um sistema brasileiro de precedentes judiciais. Nesse sentido,  o efeito  erga omnes  das

decisões tomadas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, previsto a partir da

Emenda Constitucional  nº 16,  de 1965167,  representa importante  sinalização no sentido da

força dos precedentes, em especial do precedente obrigatório, modelo este que se aprofundou

na Constituição da República de 1988.

Por outro lado, a legislação infraconstitucional também manifestou sua preocupação

com a harmonização das decisões judiciais, podendo-se citar como exemplo o próprio Código

de Processo Civil de 1973168, que, já em sua redação originária, disciplinava o incidente de

uniformização de jurisprudência. O referido incidente pode ser tido como uma experiência

legal no campo da formação de um sistema de precedentes judiciais, muito embora, nesse

momento, ainda com um caráter tímido e mais voltado à persuasão dos julgados em relação às

decisões posteriores.

Outrossim,  cumpre  anotar  que  diversas  leis  posteriores  ao  revogado  Código  de

Processo Civil de 1973 afirmaram a relevância dos precedentes no processo de harmonização

das decisões judiciais, podendo-se atribuir à Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro

de 2004169, o ponto alto da definitiva incorporação de um sistema de precedentes vinculativo.

Tal  conclusão  advém  da  incorporação  ao  sistema  decisório  brasileiro  de  institutos

vocacionados à uniformização de teses jurídicas, a exemplo da repercussão geral no recurso

extraordinário e das súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

Em que pese sejam feitas rotineiramente diversas críticas ao modelo de vinculação

de decisões judiciais aos precedentes ou à decisão tomada em caso paradigma, o que termina

por reduzir o poder de decisão dos magistrados de primeiro grau, a verdade é que o legislador

constitucional brasileiro foi convencido de que esse formato pode alcançar resultados como

celeridade e segurança jurídica.

O  sistema  brasileiro  de  controle  jurisdicional  de  constitucionalidade  das  normas

adota um arquétipo misto, também chamado de eclético ou híbrido, que conjuga os modelos

difuso-incidental-concreto e concentrado-principal-abstrato.  Referidos modelos comportam,

ainda, algumas peculiaridades, a exemplo do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal

167 BRASIL. Emenda Constitucional nº 16, de 26 de novembro de 1965. Altera dispositivos constitucionais
referentes ao Poder Judiciário. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/
Emc_anterior1988/emc16-65.htm>. Acesso em: 12 maio 2016.

168 BRASIL. Lei Federal nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm>. Acesso em: 12 maio 2016.

169 BRASIL.  Emenda  Constitucional  nº  45,  de  30  de  dezembro  de  2004.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm>. Acesso em: 12 maio 2016.
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Federal nas representações por inconstitucionalidade das normas no âmbito dos tribunais de

justiça estaduais e das ações originárias no Supremo Tribunal Federal em que a causa de pedir

seja a inconstitucionalidade de uma espécie normativa.170

Levando em consideração o número de órgãos competentes para realizar o controle,

pode-se falar em sistema concentrado de controle da constitucionalidade, caracterizado pela

existência de órgãos limitados com atribuição de apreciação da constitucionalidade, ou em

sistema difuso ou aberto, cuja competência para tanto é atribuída a uma pluralidade de órgãos.

Daí  porque,  retomando  pensamento  anterior,  há  no  Brasil  um sistema  judicial  misto  ou

eclético de  controle  da  constitucionalidade,  por  conjugar  simultaneamente  os  modelos

concentrado e difuso.171

Quanto ao modo de realização do controle, ter-se-á um sistema abstrato ou direto,

por via de ação, sempre que a inconstitucionalidade da norma for o objeto principal da ação.

Por outro lado, adotar-se-á o sistema incidental, por via de exceção ou defesa, sempre que a

inconstitucionalidade representar questão prejudicial, um incidente dentro da ação que aprecia

um caso concreto (a causa de pedir).172

Ademais, quanto à finalidade, o controle da constitucionalidade pode ser subjetivo ou

objetivo. Será subjetivo quando o desiderato do controle limitar-se à defesa de um direito ou

interesse  meramente  subjetivo  da  parte,  ficando a  defesa  da Constituição  como elemento

secundário.  Por  outro  lado,  será  objetivo  o  controle  quando  seu  exercício  destine-se

exclusivamente à defesa objetiva da Constituição.173

3.1.1 O recurso extraordinário nas representações por inconstitucionalidade de leis ou

atos  normativos  estaduais  ou  municipais  e  o  controle  concreto-incidental  nas  ações

originárias no Supremo Tribunal Federal

No tocante às  variações dos modelos  de controle  acima referidos,  em verdadeira

justaposição  de  arquétipos,  surgem  mesclas  dos  referidos  sistemas,  em  clara  e  franca

influência mútua.

170 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática
da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 64-65.

171 Ibidem, p. 46-48.
172 CUNHA  JÚNIOR,  Dirley  da.  Controle  de  constitucionalidade:  teoria  e  prática.  3.  ed.  Salvador:

JusPodivm, 2008, p. 98-100.
173 Ibidem, p. 100.
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Uma  das  primeiras  variações  do  sistema  eclético  de  controle  jurisdicional  da

constitucionalidade no Brasil está prevista no art. 125, § 2º, da Constituição Federal. Segundo

o dispositivo, os Estados-membros poderão instituir representação por inconstitucionalidade

de  leis  ou  atos  normativos  estaduais  ou  municipais  em  face  da  Constituição  Estadual,

vedando-se apenas que a iniciativa seja dada a um único órgão legitimado. Trata-se, portanto,

de verdadeiro controle abstrato de normas, por via de ação direta, em princípio de caráter

concentrado no âmbito dos tribunais locais.

Ocorre que na Reclamação nº 383/SP174, da relatoria do Ministro Moreira Alves, o

Supremo Tribunal Federal passou a entender cabível o recurso extraordinário contra acórdão

do tribunal de justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios  se a interpretação da

norma constitucional estadual, que reproduz a norma constitucional federal de observância

obrigatória, contrariar o sentido e o alcance desta.

Outrossim,  no  Recurso  Extraordinário  nº  187.142/RJ175,  o  Supremo  admitiu  a

irresignação  excepcional  contra  decisão  do  tribunal  local  em  representação  de

inconstitucionalidade de lei municipal frente a Constituição Estadual, entendendo ainda que a

decisão tomada no recurso tem eficácia  erga omnes, por se tratar de controle concentrado,

ainda que a referida decisão tenha sido proferida em recurso típico do controle difuso (recurso

extraordinário).

Em uma segunda variação dos sistemas, também é possível que haja um controle

incidental de inconstitucionalidade, portanto no caso concreto, que, apesar disso, é realizado

num único órgão jurisdicional legitimado. Trata-se da hipótese em que  o Supremo Tribunal

Federal  realiza  o  controle  incidental,  porém concentrado,  de  constitucionalidade,  quando

estiver no exercício de sua competência jurisdicional originária prevista no art. 102, inciso I,

alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “i”, “j”, “l”, “m”, “n”, “o”, “q” e “r”, da Constituição176.

174 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  Reclamação nº 383/SP.  Tribunal Pleno. Rel. Min. Moreira
Alves. Inteiro teor.  Julgado em 11/06/1992, DJ 21-05-1993 PP-09765 EMENT VOL-01704-01 PP-00001
RTJ  VOL-00147-02  PP-00404.  Disponível  em:  <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcesso
Andamento.asp?incidente=1532402>. Acesso em: 12 maio 2016.

175 BRASIL.  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  Recurso Extraordinário nº  187.142/RJ. Tribunal  Pleno.
Rel. Min. ILMAR GALVÃO. Julgado em 13/08/1998, DJ 02-10-1998 PP-00011 EMENT VOL-01925-03
PP-00559).  Disponível  em:  <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=
1606097>. Acesso em: 12 maio 2016.

176 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente: [...]
b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso
Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;
c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais
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Nas hipóteses relacionadas, a eventual discussão acerca da constitucionalidade da

norma é apenas uma questão prejudicial, portanto pano de fundo para a resolução do mérito

do  caso  concreto,  no  entanto  será  realizada  por  um  único  órgão  legitimado,  ante  a

competência originária da Suprema Corte.

Esse  instrumento  foi  utilizado  na  recente  histórica  política  brasileira,  tanto  do

Mandado  de  Segurança  nº  21.554/DF177,  que  tratou  do  rito  do  impeachment  do  então

Presidente Fernando Collor, quanto nos mandados de segurança nº 34.130/DF e 34.131/DF178,

que tratam de parte do rito do  impeachment  da Presidente Dilma Rousseff, sendo que, em

ambos os casos, o Supremo Tribunal Federal, em caso concreto, exerceu controle concentrado

de constitucionalidade.

Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999)
d) o  habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de
segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo
Tribunal Federal;
e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o
Território;
f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros,
inclusive as respectivas entidades da administração indireta;
g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro; [...]
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade
ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate
de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
22, de 1999)
j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições
para a prática de atos processuais;
n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em
que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente
interessados;
o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais
Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal; [...]
q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da
República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas
Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo
Tribunal Federal;
r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;
(Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) [...]

177 BRASIL.  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  Mandado de Segurança nº  21.554/DF. Disponível  em:
<http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/750628/mandado-de-seguranca-ms-21564-df>.  Acesso  em:  14
maio 2016.

178 BRASIL.  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Mandado de Segurança nº 34.130/DF. Disponível  em:
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4965045>.  Acesso  em:  16
maio 2016.
BRASIL.  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Mandado de Segurança nº 34.131/DF. Disponível  em:
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4965062>.  Acesso  em:  16
maio 2016.
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Assim, os efeitos da decisão tomada neste tipo de ação, em que o controle, a despeito

de concentrado, é incidental-concreto, precisam ser melhor estudados pela doutrina, a fim de

contribuir com o papel de Corte Suprema afeto ao tribunal constitucional.

3.1.2 A conjugação de características entre os modelos concentrado-principal-abstrato e

difuso-incidental-concreto de controle da constitucionalidade

O  modelo  de  controle  jurisdicional  difuso-incidental-concreto  desembarcou  no

ordenamento  jurídico  brasileiro  à  época  da  Proclamação  da  República,  através  da

Constituição de 1891179, a partir da decisiva colaboração de Ruy Barbosa. Houve, portanto,

forte influência do arquétipo jurídico-político norte-americano, especificamente no tocante ao

controle de constitucionalidade advindo da judicial review of legislation (revisão judicial da

legislação).180

Entretanto, a despeito do Brasil adotar uma Constituição Republicana sob influência

do modelo constitucional  criado nos  Estados Unidos da América,  a  elite  que chegava ao

governo  ou,  no  dizer  de  Ferdinand  Lassale,  os  fatores  reais  de  poder181,  estava  mais

preocupada com a proteção de seu patrimônio e de seus direitos individuais.

Sob esse aspecto, havia clara influência iluminista na elite brasileira e, por que não

dizer,  na  elite  jurídica  pátria,  que  via  no  positivismo  um  caminho  convincente  para  a

segurança jurídica protetiva de seus bens. Assim, compreendia-se que somente o positivismo

seria capaz de garantir o exercício de direitos individuais e preservar o patrimônio adquirido

pelas tradicionais famílias.

Para alcançar essa sonhada segurança jurídica,  a influência portuguesa no Direito

Privado brasileiro emplacou o sistema jurídico da  civil law, caracterizado pelo prestígio às

normas oriundas do Parlamento, pela formalidade e pela submissão dos juízes às leis e aos

princípios gerais positivados. Havia para os magistrados competência para efetuar o juízo de

subsunção  do  caso  concreto  à  lei,  inexistindo,  portanto,  o  poder  criativo,  conforme  já

analisado linhas atrás.

179 BRASIL. Constituição (1891). Contituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro,
RJ:  Congresso  Nacional,  1891.  Disponível  em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/
Constituicao91.htm>. Acesso em: 12 maio 2016.

180 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Ob. cit., p. 85-86.
181 LASSALLE, Ferdinand. A Essência da Constituição. 8. ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008.
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Nessa época havia franco temor do chamado poder dos juízes, pois, por influência do

sistema político francês instalado após a Revolução de 1789, entendia-se que o Parlamento

teria maior legitimidade que o poder judiciário para criar o Direito182. A partir da clássica

teoria  da  separação dos  poderes  de  Montesquieu183,  a  capacidade  criativa  e  inovadora  do

ordenamento  jurídico  seria  função  do  Poder  Legislativo,  que  a  exerceria  de  maneira

independente e privativa, em nome do povo, pelo povo e para o povo.

É  nesse  contexto  que  nasce  a  aparente  contradição  entre  o  modelo  de  controle

jurisdicional  de constitucionalidade difuso-incidental-concreto,  previsto na Constituição de

1891 e repetido nas Constituições posteriores, e o sistema jurídico da civil law.

Isso porque, ao beber na fonte da judicial review of legislation e importar o controle

difuso-incidental-concreto do direito estadunidense, a Constituição de 1891 inseriu no sistema

jurídico brasileiro da  civil law um modelo de controle jurisdicional de constitucionalidade

típico do sistema da  common law, em que a força vinculante dos precedentes era garantida

pelo princípio do stare decisis.184

Ademais,  enquanto  no  sistema  da  civil  law o  julgamento  feito  pelos  juízes  das

demandas apresentadas tem cunho mais individualista e formal, dentro do sistema da common

law a ratio decidendi das demandas possui um maior grau de abstração, logo há uma maior

transcendência do direito discutido no processo.  Nesse sentido,  formado o precedente,  ele

deverá ser aplicado a casos futuros, o que termina por conferir maior destaque à ideia de stare

decisis ou força vinculante dos precedentes.

O  raciocínio  da  contradição  entre  o  modelo  judicial  de  controle  da

constitucionalidade  e  o  sistema  da  civil  law  é  então  completado.  Ora,  à  guisa  da  força

vinculante  das  decisões  constitucionais  do  Supremo  Tribunal  Federal  e  à  falta  de  um

instrumento  que  brecasse  a  multiplicidade  de  demandas  idênticas  na  Suprema  Corte,  o

ordenamento  jurídico  brasileiro  foi  paulatinamente  buscando  soluções  que  conferissem

supremacia à Constituição e estabilidade às decisões judiciais que fixam tese jurídica.

Há, pois, uma busca – a bem da verdade ainda não completada – por um padrão de

decisão judicial no Brasil, que traga coerência ao sistema decisório, bem como que promova

182 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a
construção do novo modelo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 52-53.

183 MONTESQUIEU, Charles-Loius de Secondat, Barão de. Ob. cit.
184 ZANETI JÚNIOR, Hermes. Ob. cit., p. 30-31.
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valores como a segurança jurídica, nas suas dimensões de previsibilidade e estabilidade, e

como isonomia de tratamento de situações jurídicas idênticas ou assemelhadas.

Diante da falta de um padrão de decisão judicial que promovesse a previsibilidade do

Direito, os caminhos trilhados na procura de soluções à crise de normatividade constitucional

foram diversos, tendo-se materializado na elaboração de institutos originais. Como exemplos

pode-se citar o papel do Senado no controle difuso-incidental-concreto de constitucionalidade

(criado pela Constituição de 1934), a adoção de um modelo concentrado-principal-abstrato de

controle da constitucionalidade (advindo com a Emenda Constitucional nº 16 à Constituição

de  1946)185 e  a  previsão  de  novos  institutos  inspirados  no  stare  decisis  dos  sistemas  de

common  law,  a  exemplo  das  súmulas  vinculantes  e  da  repercussão  geral  no  recurso

extraordinário.

Além disso, também houve certo sincretismo de modelos no tocante à eficácia da

declaração de inconstitucionalidade, já que, como visto, adotou-se no Brasil a tese da nulidade

das  normas  declaradas  inconstitucionais,  tanto  no  tipo  difuso-concreto  quanto  no

concentrado-abstrado.  Entretanto,  admite-se  a  modulação  dos  efeitos  da  declaração  de

inconstitucionalidade, por lei, para o tipo concentrado, e por orientação jurisprudencial para o

tipo difuso, consequências que têm sua gênese na tese da anulabilidade.

Nesse  contexto,  o  modelo  judicial  de  controle  difuso-incidental-concreto  da

constitucionalidade tem sido responsável, no Brasil, por uma inegável aproximação entre os

sistemas da civil law e da common law, que passam a se influenciar reciprocamente para fins

de  conferir  força  normativa  da  Constituição,  ou  seja,  com  o  fito  de  concretização  das

promessas constitucionais, bem como da busca por um padrão de decisão que faça cessar a

sensação de casuísmo e decisionismo dos provimentos decisórios judiciais.

Com fundamento,  também,  no  argumento  político  da  necessidade  de  julgamento

conjunto de demandas múltiplas assemelhadas, o Direito brasileiro vem desenvolvendo uma

verdadeira justaposição entre sistemas jurídicos com bases histórias tão distintas, mas que

passaram, na ordem nacional, a conjugar um mesmo propósito de efetividade constitucional,

irmanando o sistema inglês e o sistema europeu continental de maneira clara e evidente.

Fortalecendo o poder criativo dos juízes na civil law e densificando a abstrativização

do  controle  jurisdicional  de  constitucionalidade  na  common  law,  o  modelo  eclético  tem

185 BRASIL. Emenda Constitucional nº 16, de 26 de novembro de 1965. Altera dispositivos constitucionais
referentes ao Poder Judiciário. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/
Emc_anterior1988/emc16-65.htm>. Acesso em: 12 maio 2016.
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colaborado para  a  quebra  de dogmas,  mostrando que os  valores  constitucionais  são mais

importantes, na verdade supremos, em relação às demais normas e em relação aos próprios

sistemas jurídicos.

A face perigosa desse arquétipo, em relação à qual se deve ter muito cuidado, é a

imersão inadequada no decisionismo, através do qual o juiz, a pretexto do exercício do poder

criativo  e  com fundamento  em princípio  abstratos  e  normas  abertas,  na  verdade  passa  e

decidir arbitrariamente, por convicções pessoais e extrajurídicas. Essa conduta normalmente

encerta grande deficit de motivação, revelando-se claramente antidemocráticas.

3.2 A CONSAGRAÇÃO CONSTITUCIONAL DO  BINDING AUTHORITY  AO SISTEMA

BRASILEIRO DE PRECEDENTES

O movimento constitucionalista da segunda metade do século XXI rompeu velhos

paradigmas e, como já se viu, realinhou a órbita do sistema jurídico, criando um vértice para

todo o ordenamento, a saber, a Constituição, que passou a irradiar sua força normativa sobre

todos os ramos do Direito.

Não foi diferente no Brasil, notadamente em relação ao Direito Processual e, neste

caso,  especificamente  em  relação  ao  instituto  da  decisão  judicial,  que  sofreu  fortes  e

determinantes  influências  do  texto  constitucional,  destacando-se  nesse  ponto  a  tarefa  de

uniformização e estabilização das decisões judiciais, como substrato para a preservação dos

valores da segurança jurídica, da isonomia e da coerência.

A perspectiva de construção de um sistema de precedentes com força obrigatória,

como será visto, não se tratou da imposição completa de uma metodologia de construção da

decisão judicial, mas sim de uma paulatina absorção de valores e instrumentos do sistema da

common law, com particular destaque para o instituto do stare decisis, vetor este responsável

por dar abrigo a diversos mecanismos de vinculação a precedentes judiciais.

Conforme  declinado  em  ponto  anterior,  quando  da  outorga  da  Constituição  de

República  Federativa do Brasil,  de 5 de outubro  de 1988,  o  sistema jurídico  já  conhecia

instrumentos  constitucionais de uniformização das  decisões  judicais,  que podem servir  de

embrião para a gênese de um sistema brasileiro de precedentes.

Assim,  a  partir  da  dimensão constitucional  é  possível  estudar  modelos  legais  de

vinculação da decisão judicial, bem como instrumentos de coerência desse processo.
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3.2.1 A eficácia vinculante nos arquétipos constitucionais anteriores a 1988

Fazendo  um  recorte  histórico  e  passando  à  análise  dos  textos  constitucionais

brasileiros a partir da Constituição de 1934, é possível declinar e comprovar que o sistema

jurídico pátrio, ainda que timidamente, já vem manifestando preocupação com a coerência e

estabilização das decisões judiciais,  ofertando aos cidadãos alguns instrumentos eficazes à

persecução desse fim.

Nesse sentido,  o art.  64 da Constituição dos Estados Unidos do Brasil,  de 18 de

setembro de 1946,  em sua redação originária,  já  atribuía “ao Senado Federal  o  poder  de

suspender a execução, no todo ou em parte, de lei ou decreto declarados inconstitucionais por

decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal”.

Inauguralmente  previsto  na  “Constituição  da  República  dos  Estados  Unidos  do

Brasil”, de 16 de julho de 1934186, o papel do Senado Federal no controle difuso-incidental

realizado pelo Supremo Tribunal Federal tinha como objetivo resolver o problema da falta de

eficácia erga omnes das declarações de inconstitucionalidade no modelo brasileiro de então187.

Assim, essa foi a saída encontrada pelo legislador constituinte para se conferir à declaração de

inconstitucionalidade pelo Poder  Judiciário  um caráter  erga omnes e  vinculante,  já que o

sistema da  civil law não conhecia com profundidade o  stare decisis e, consequentemente, a

força dos precedentes judiciais.

Ainda na Constituição de 1946188, ao delimitar a competência do Supremo Tribunal

Federal para julgar o recurso extraordinário nas causas decididas em única ou última instância

por outros tribunais ou juízes, no art. 101, inciso III, alínea “d”, o texto constitucional previu o

cabimento da irresignação excepcional quando, na decisão impugnada, a interpretação da lei

federal invocada fosse diversa daquela que lhe haja dado qualquer dos outros tribunais ou o

próprio Supremo Tribunal Federal. Depreende-se do cabimento do recurso em tela, o objetivo

186 BRASIL. Constituição (1934). Contituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro,
RJ:  Congresso  Nacional,  1934.  Disponível  em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/
Constituicao34.htm>. Acesso em: 12 maio 2016.

187 A título  de  complementação,  é  preciso  anotar  também  a  Constituição  de  1934  foi  responsável  pela
introdução em nosso ordenamento jurídico da chamada “representação interventiva”,  prevista no art.  12,
inciso V e § 2º, que foi o primeiro passo para a adoção também de um modelo concentrado de controle da
constitucionalidade. Nesse sentido: CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Ob. cit., p. 241.

188 BRASIL. Constituição (1946). Contituição dos Estados Unidos do Brasil. Distrito Federal, DF: Congresso
Nacional,  1946.  Disponível  em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm>.
Acesso em: 16 maio 2016.
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de uniformização na interpretação de lei federal, em claro desígnio de se conferir coerência às

decisões judiciais, pautando-se pela isonomia e segurança jurídica.

Mais adiante, no art. 121, inciso II, a Carta de 1946 também previu o cabimento de

recurso  para  o  Tribunal  Superior  Eleitoral  das  decisões  dos  tribunais  regionais  eleitorais,

quando ocorresse divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais.

Outrossim, coube à Emenda Constitucional nº 16, de 26 de novembro de 1965, em

reforma à Constituição de 1946, trazer a previsão de dois novos instrumentos que fluem no

caminho da uniformização de decisões judiciais, a saber, o controle judicial concentrado de

constitucionalidade  das  normas  e  os  embargos  de  divergência  entre  turmas  do  Supremo

Tribunal Federal.

No primeiro deles, foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro, pelo art. 101,

inciso I, alínea “k”, o modelo austríaco-europeu de controle judicial da constitucionalidade,

caracterizado por ser  concentrado, pois elege um órgão (o guardião da Constituição) para

decidir as questões constitucionais em caráter definitivo, e por ser abstrato, na medida em que

se  torna  desnecessária  a  existência  de  um  caso  concreto  para  apreciação  da

(in)constitucionalidade.

Inaugurou-se,  portanto,  um  sistema  judicial  misto  ou  eclético  de  controle  da

constitucionalidade,  que  conjuga  os  modelos  difuso-incidental-concreto  norte-americano

(desenvolvido no seio da common law) e concentrado-principal-abstrato austríaco (elaborado

por Kelsen em bases positivistas e dentro do sistema da civil law).189

O segundo instrumento de uniformização restou previsto a partir da inclusão do § 1º

ao art. 101, pois, nos termos de sua alínea “c”, criou-se os embargos de divergência entre

turmas  da  Suprema  Corte,  incumbindo  ao  tribunal  pleno  do  Supremo  o  julgamento  dos

recursos  interpostos  de  decisões  das  suas  turmas,  em  caso  de  divergência  entre  elas  na

interpretação do direito federal.

Noutro  quadrante,  a  “Constituição  da  República  Federativa  do Brasil”,  de  15 de

março de 1967, e a Emenda Constitucional nº 1 àquela Carta, promulgada em 17 de outubro

de 1969, reproduziram em essência o modelo judicial eclético construído pela Constituição de

1946 e pela Emenda nº 16, de 1965, inexistindo novidades ou aperfeiçoamento do sistema de

uniformização das decisões judiciais.

189 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática
da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 64-65.
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3.2.2 O dever de uniformização das decisões judiciais e a eficácia vinculante no controle

concentrado-abstrato a partir da Constituição da República  Federativa  do Brasil  de

1988

Passando  a  tratar  das  disposições  materializadas  na  Constituição  da  República

Federativa  do  Brasil  de  1988,  cumpre  ressaltar  que,  em  diversas  passagens  do  texto

constitucional,  restou  manifesta  a  preocupação  com  a  coerência  das  decisões  judiciais,

inquietação esta que provoca uma evolução paulatina no sentido da formação de um sistema

de precedentes obrigatórios.

Inicialmente, o dever de coerência na interpretação da lei federal surge ao prever a

Constituição, em seu art. 105, inciso III, alínea “c”, a competência, desta feita do Superior

Tribunal de Justiça, para, agora em grau de recurso especial, julgar as causas decididas, em

única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados

e  do  Distrito  Federal  e  Territórios,  quando  a  decisão  recorrida  conferisse  à  lei  federal

interpretação divergente da que lhe tivesse conferido outro tribunal.

Trata-se, como observado, de uma recepção do teor do art. 101, inciso III, alínea “d”,

da Constituição de 1946, alterando-se a competência para julgamento da matéria, que saiu do

Supremo  Tribunal  Federal  e  foi  para  o  então  recém-criado  Superior  Tribunal  de  Justiça,

modificando-se,  consequentemente,  a  modalidade  recursal  excepcional,  de  recurso

extraordinário para recurso especial.

Também foi mantido o teor do art. 121, inciso II, da Constituição de 1946, desta feita

através do disposto no art. 121, § 4º, inciso II, da Constituição de 1988, no sentido de prever o

cabimento de recurso para o Tribunal Superior Eleitoral das decisões dos tribunais regionais

eleitorais quando ocorresse divergência na interpretação da lei entre dois ou mais tribunais

eleitorais.

Ocorre que essa preocupação com a uniformidade das decisões judiciais e com a

harmonia na interpretação da lei é corolário ínsito a qualquer sistema recursal, de modo que a

existência  de  um sistema de  precedentes  exigiria  novos  instrumentos  e  novos  vetores  de

aplicação das decisões  dos tribunais,  especialmente relacionados ao  stare decisis  ou força

obrigatória dos precedentes.

Nesse  sentido,  com o  objetivo  de  implantar  a  ideia  de  vinculação  das  decisões

judiciais posteriores à tese fixada no julgamento de um determinado processo paradigma, a
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Emenda Constitucional nº 3, de 17 de março de 1993190,  introduziu o § 2º ao art.  102 da

Constituição Federal. De acordo com o dispositivo, as decisões definitivas de mérito tomadas

em ações diretas de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal possuem eficácia erga

omnes e efeito vinculante, tanto em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, quanto em

relação ao Poder Executivo.

Interessante  anotar,  nesse  contexto,  que  o  efeito  vinculante  das  ações  diretas  de

constitucionalidade nasce de uma discussão de reforma do sistema tributário nacional, no bojo

da Proposta de Emenda Constitucional nº 48, de 1991, de autoria do Deputado Luiz Carlos

Hauly do Partido do Movimento Democrático Brasileiro do Paraná191. A referida proposta de

emenda constitucional objetivava revisar e simplificar o sistema tributário nacional, já que

fortalecido naquele momento o discurso de responsabilidade fiscal e simplificação do modelo

tributário, como instrumentos de estabilização da economia.

Outrossim,  fazia  parte  dos  objetivos  da  referida  emenda  a  estabilização  das

discussões  jurídicas  em torno  do  sistema  tributário  nacional,  à  época  alvo  de  constantes

judicializações. Nesse sentido, foi elaborado pela comissão que analisava a sobredita proposta

um Substitutivo, do Relator Benito Gama, aprovado na sessão da Comissão Especial em 9 de

dezembro de 1992, no qual constava a criação da ação direta de constitucionalidade, a partir

da alteração do art. 102, inciso I, alínea “a”, e do seu § 2º, bem como da inclusão do art. 103,

§ 4º, ao texto constitucional.192

Note-se que o contexto da inclusão do efeito vinculante, nesse momento ao menos

para a ação direta de constitucionalidade, atendia ao anseio da bancada parlamentar governista

de estabilização das regras jurídicas relacionadas ao sistema tributário nacional, o que, no

prisma do legislador,  seria  necessário à  própria previsibilidade da arrecadação tributária e

poderia contribuir para o ajuste fiscal e para a estabilização econômica.

Não custa  lembrar  que,  por  essa ocasião,  o Brasil  vivia  um momento de intensa

escalada  inflacionária  e  instabilidade  econômica,  intensificada  após  o  fracasso  de  planos

190 BRASIL. Emenda Constitucional nº 3, de 17 de março de 1993. Altera os arts. 40, 42, 102, 103, 155, 156,
160,  167  da  Constituição  Federal.  Disponível  em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/
Emendas/Emc/emc03.htm>. Acesso em: 12 maio 2016.

191 BRASIL. Proposta de Emenda Constitucional nº 48, de 8 de novembro de 1991. Altera dispositivos da
Constituição  Federal.  Disponível  em:  <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?
idProposicao=169319>. Acesso em: 18 abr. 2016.

192 Disponível  em:  <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=169319>.
Acesso em: 18 abr. 2016.
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econômicos seguido do processo de impedimento do então Presidente da República Fernando

Afonso Collor de Mello.

A  previsão  feita  pela  Constituição  de  efeito  vinculante  às  ações  diretas  de

constitucionalidade  em relação  aos  demais  órgãos  do  Poder  Judiciário  é,  sem dúvidas,  a

colocação de mais um pilar, este muito sólido e claro, ao sistema brasileiro de precedentes.

Isso  em  razão  do  efeito  obrigatório  do  precedente  firmado  na  ação  direta  de

constitucionalidade, que traz consigo a necessidade de clareza e profundidade na formação da

ratio  decidendi,  a  despeito  desse  mister  não  ter  sido  o  objetivo  principal  da  emenda  de

reforma naquela oportunidade.

A criação da ação direta de constitucionalidade, sem paralelo no direito comparado,

deveu-se  à  constatação  de  que,  a  despeito  da  presunção  de  constitucionalidade  dos  atos

normativos do poder público, muitas controvérsias poderiam se instalar em relação a eles,

causando incerteza jurídica e heterogeneidade de decisões. Assim, os defensores da referida

ação direta afirmam que ela milita em prol da segurança jurídica, da isonomia e de outras

razões de interesse público primário, a partir da pronta pacificação da controvérsia.193

Aprofundando esse modelo de eficácia vinculante das decisões da Suprema Corte,

em 30 de dezembro de 2004, com a edição da Emenda Constitucional nº 45194, dentre outras

disposições,  deu-se  nova  redação  ao  §  2º  do  art.  102,  atribuindo-se  efeito  vinculante  às

decisões tomadas em ações diretas de constitucionalidade e de inconstitucionalidade. Cuidou-

se, portanto, de atribuir às referidas ações diretas o mesmo tratamento no tocante aos efeitos,

erga omnes e vinculante.

Outrossim,  a  mencionada  emenda  constitucional  também  foi  responsável  pela

introdução de um § 3º ao art. 102 e pela inclusão do art. 103-A à Constituição da República,

prevendo, respectivamente, a repercussão geral para admissão do recurso extraordinário e a

súmula vinculante.

A Emenda nº 45, de 2004, tem origem na Proposta de Emenda Constitucional nº 96,

de 1992195, de autoria do então Deputado Federal Hélio Bicudo, dentre outros parlamentares.

193 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática
da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 218.

194 BRASIL.  Emenda  Constitucional  nº  45,  de  30  de  dezembro  de  2004.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm>. Acesso em: 12 maio 2016.

195 BRASIL. Proposta de Emenda Constitucional nº 96, de 26 de março de 1992.  Introduz modificações na
estrutura  do  Poder  Judiciário.  NOVA  EMENTA  DA  EMENDA  CONSTITUCIONAL  Nº  45:  Altera
dispositivos dos artigos 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125,
126, 127, 128, 129, 134 e 168 da Constituição Federal, e acrescenta os artigos 103-A, 103-B, 111-A e 130-A,
e dá outras providências..  Disponível  em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?
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A proposta  tratava da tão propalada reforma do Poder Judiciário  e,  em sua exposição de

motivos, os autores da iniciativa atentavam para o fato da Justiça brasileira ser cara, morosa e

cheia de obstáculos ao recebimento, pelos jurisdicionados, de uma prestação judicial eficaz e

condizente com um Estado Democrático.

Ocorre  que,  em  sua  redação  original,  a  mencionada  proposta  de  emenda

constitucional  não  continha  a  criação  do  efeito  vinculante  para  as  ações  diretas  de

inconstitucionalidade,  tampouco previa  a  possibilidade  de  edição  de  súmulas  vinculantes,

como também não adotava a repercussão geral como requisito de admissibilidade do recurso

extraordinário.

Apenas  em  20  de  janeiro  de  2000,  quando  apresentado  o  Substitutivo  nº  1  da

Comissão Especial196, de autoria da Deputada Zulaiê Cobra, do Partido da Social Democracia

Brasileira de São Paulo, é que passou a constar a extensão do efeito vinculante, à época já

presente  nas  ações  diretas  de  constitucionalidade,  também  para  as  ações  diretas  de

inconstitucionalidade, bem como foram propostas a criação da repercussão geral no recurso

extraordinário e da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Dos discursos dos então Deputados Federais, Marcelo Déda e Nelson Pellegrino, é

possível  perceber  que  a  relatora  Zulaiê  Cobra  conseguiu  alcançar  um  texto  médio  na

Comissão Especial, já que o Partido dos Trabalhadores mantinha posição contrária ao modelo

de  possibilidade  de  edição  de  súmulas  vinculantes  por  todos  os  tribunais,  conforme

inicialmente proposto,  tendo aceitado a restrição da competência para edição das mesmas

apenas para o Supremo Tribunal Federal. Quanto à arguição de relevância, nominada no texto

de repercussão geral, restou acordada a previsão da mesma no texto constitucional, porém

com disciplina na lei ordinária.197

Dos  referidos  discursos  nota-se,  ainda,  uma  grande  e  comum  preocupação  dos

legisladores  com o  controle  do  Poder  Judiciário  e  do  Ministério  Público,  daí  por  que  a

previsão  de  criação  dos  conselhos  nacionais  da  justiça  e  do  ministério  público,  restando

também presentes a preocupação com a agilidade e celeridade no processo decisório judicial.

Da fala dos parlamentares do Partido da Social Democracia Brasileira é que se pode extrair

alguma preocupação com a estabilidade das relações jurídicas, muito embora estivesse esta

idProposicao=14373>. Acesso em 19 abr. 2016.
196 Disponível  em:  <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=501155>.

Acesso em: 19 abr. 2016.
197 Disponível em: <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD20JAN2000.pdf#page=149>. Acesso em:

19 abr. 2016.
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restrita  às  matérias  de  interesse  do  Governo  Federal,  não  se  vislumbrando,  portanto,  a

intenção primária do legislador em criar um sistema de precedentes judiciais.198

Passando à análise das disposições que interessam ao presente trabalho, pela então

novel redação do art. 102, § 2º, o pronunciamento definitivo de mérito do Supremo Tribunal

Federal,  seja  nas  ações  diretas  de  inconstitucionalidade,  seja  nas  ações  declaratórias  de

constitucionalidade, produzem eficácia erga omnes e efeito vinculante, tanto em relação aos

órgãos  do  Poder  Judiciário,  quanto  à  administração  pública  direta  e  indireta,  nas  esferas

federal, estadual e municipal.

Trata-se da previsão constitucional do binding authority, instituto largamente aceito

na tradição da  common law,  que significa a autoridade ou força vinculante que gozam os

precedentes judiciais. Enquanto na  civil law, a autoridade decorre de uma série de julgados

semelhantes, que criam grupo de decisões ancoradas na mesma solução jurídica, ou seja, a

jurisprudência, o precedente inglês é formado a partir de um único caso individual julgado,

que pode ser utilizado como padrão para decisão de casos subsequentes. Aliás, mais que um

modelo (standard), o precedente torna-se uma regra fixa e obrigatória.199

É bem verdade que a Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999200, já continha idêntica

previsão, no seu art. 28, parágrafo único, assim como a Lei nº 9.882201, de 3 de zembro de

1999,  em seu art.  10,  §  3º,  conferiu  à  decisão  que  julga  a  Ação de  Descumprimento  de

Preceito Fundamental, eficácia vinculante. No entanto, o que fez a Emenda nº 45, de 2004, foi

reafirmar constitucionalmente o binding authority das decisões do Supremo Tribunal Federal

em controle abstrato.

A Lei nº 9.868, de 1999, dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de

inconstitucionalidade  e  da  ação  declaratória  de  constitucionalidade  perante  o  Supremo

Tribunal  Federal  e,  em  seu  art.  28,  parágrafo  único,  prevê  que  “[a]  declaração  de

constitucionalidade  ou  de  inconstitucionalidade,  inclusive  a  interpretação  conforme  a

Constituição  e  a  declaração  parcial  de  inconstitucionalidade  sem  redução  de  texto,  têm

eficácia  contra  todos  e  efeito  vinculante  em relação  aos  órgãos  do  Poder  Judiciário  e  à

198 Idem.
199 VONG, David.  Binding precedent and English judicial law-making.  Disponível em: <https://www.law.

kuleuven.be/jura/art/21n3/vong.pdf>. Acesso em: 14 maio 2016.
200 BRASIL. Lei Federal nº 9.868, de 10 de novembro de 1999. Dispõe sobre o processo e julgamento da ação

direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal
Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9868.htm>. Acesso em: 12 maio 2016.

201 BRASIL.  Lei Federal nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999.  Dispõe sobre o processo e julgamento da
argüição  de  descumprimento  de  preceito  fundamental,  nos  termos  do §  1º  do  art.  102 da  Constituição
Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9882.htm>. Acesso em: 14 maio 2016.
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Administração  Pública  federal,  estadual  e  municipal.”  Idêntica  previsão,  como  visto,  foi

abrigada no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.882, de 1999, em relação à decisão definitiva tomada em

Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental.

Por outro lado, a Lei nº 9.868, de 1999, trouxe a previsão da modulação dos efeitos

temporais da declaração de inconstitucionalidade em ação direta, que possui três dimensões,

sendo uma na declaração de inconstitucionalidade em ação direta, a segunda na declaração de

inconstitucionalidade  em  controle  incidental  e  a  última  no  tocante  à  mudança  de

jurisprudência consolidada em determinado tema.202

Única modulação de efeitos com previsão expressa, o art.  27 da Lei nº 9.868, de

1999, confere ao Supremo Tribunal Federal o poder de, por maior de dois terços de seus

membros, restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo

ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento

que, na decisão, venha a ser fixado pela corte.

A  modulação  dos  efeitos  nasce  no  controle  concentrado-principal-abstrato,  no

entanto, conforme será visto em momento posterior, é aplicado também em algumas situações

de controle difuso-incidental-concreto, a exemplo do precedente de Mira Estrela no Recurso

Extraordinário nº 197.917/SP, que será analisado mais adiante.

Por  fim,  no  que  se  refere  à  mudança  de  jurisprudência  consolidada,  há  uma

influência do sistema da common law, que prevê a possibilidade de superação ou alteração do

precedente através de técnicas de decisão como o distinguishing e o overruling, já analisados,

bem como a possibilidade de variação temporal quanto à aplicação do novo precedente.

3.2.3  A eficácia  vinculante  na  Repercussão  Geral  em  Recurso  Extraordinário  e  nas

Súmulas Vinculantes do Supremo Tribunal Federal

A inclusão do § 3º ao art. 102 da Constituição, com a Emenda nº 45, de 2004, teve o

objetivo de criar mais um pressuposto de admissibilidade para o recurso extraordinário,  a

saber, a repercussão geral da questão constitucional, que deve ser demonstrada pelo recorrente

sob pena de não ver o seu recurso conhecido.

Além de seu caráter  transcendente (repercussão geral),  a importância do instituto

para  fins  de  edificação  do  sistema  nacional  de  precedentes  veio  com  sua  primeira

202 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática
da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 76.
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regulamentação infraconstitucional, realizada pela Lei nº 11.418/2006, que introduziu o art.

543-A ao Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 1.035 do Código de Processo Civil de

2015, hoje vigente) e previu o efeito vinculante para as decisões tomadas em sede de recurso

extraordinário com repercussão geral, conforme será melhor explicado no capítulo seguinte.

Outrossim, nos termos do inédito art. 103-A, também introduzido pela Emenda nº 45,

de 2004, compete ao Supremo Tribunal Federal, mediante provocação ou mesmo de ofício,

aprovar súmula que, uma vez publicada, tem efeito vinculante em relação aos demais órgãos

do Poder  Judiciário  e  a  toda  a  administração pública  direta  e  indireta  de  todos  os  entes

federativos.

A aprovação do enunciado dotado de  binding authority, salvo para a própria Corte

Suprema203,  deve ocorrer  pelo voto de dois  terços  dos ministros,  após  reiteradas  decisões

sobre matéria constitucional, tendo o objetivo expresso de evitar grave insegurança jurídica e

a multiplicação de processos sobre questões idênticas, escopos que guardam íntima relação

com a edificação de um sistema de precedentes judiciais.

Coube à Lei Federal nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006204, a regulamentação das

súmulas  vinculantes  na  legislação  infraconstitucional,  disciplinando  sua  edição,  revisão  e

cancelamento pelo Supremo Tribunal Federal.

Não  se  desconhece  que  as  súmulas  vinculantes  são  alvo  constante  de  críticas

acadêmicas,  especialmente  sob  o  argumento  de  que  promoveriam  uma  mitigação  na

independência funcional dos magistrados, engessando a função de decidir, e correndo o risco

de que a análise da matéria jurídica apartada da análise do fato e da prova pudesse criar

precedentes ruins ou de conteúdo insuficiente. Nesse sentido, Lênio Streck afirma que o maior

perigo que decorre da adoção de súmulas vinculantes reside no fato de que cada um dos

preceitos sumulares se transforma em uma “premissa maior” ou “categoria” (significante)

própria para a elaboração de deduções/subsunções.205

A despeito das deficiências hermenêuticas observadas na jurisprudência brasileira, é

notório que as súmulas vinculantes ganharam espaço e, só para se ter uma ideia, até abril de

203 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira.  Súmula vinculante:  o desafio de sua implementação. São Paulo: MP,
2008, p. 72.

204 BRASIL. Lei Federal nº 11. 418, de 19 de dezembro de 2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11417.htm>. Acesso em: 14 maio 2016.

205 STRECK, Lênio Luiz. Súmulas vinculantes: em busca de algumas projeções hermenêuticas. In Jurisdição e
direitos  fundamentais.  Vol.  I.  Tomo  I.  Organizador  Ingo  Wolfgang  Sarlet.  Porto  Alegre:  Livraria  do
Advogado, 2006, p. 113.
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2016 o Supremo Tribunal Federal já havia aprovado 55 (cinquenta e cinco) enunciados de

súmulas vinculantes entre as mais variadas matérias.206

Ressalte-se,  noutra  perspectiva,  que  a  incorporação  dos  institutos  constitucionais

acima referidos, muito embora todos contribuam para a formação de um sistema brasileiro de

precedentes judiciais, deixa transparecer o objetivo do legislador de diminuir a multiplicidade

de demandas que sobrecarregam a atividade jurisdicional.

Nesse sentido, para além da perspectiva de segurança jurídica, isonomia e coerência

no processo decisório judicial,  os institutos vinculantes são absorvidos com o desígnio de

controlar a litigiosidade crescente da sociedade brasileira, fato que pode ser percebido nas

estatísticas do poder judiciário, notadamente se analisada a  demanda recursal nos tribunais

superiores, que deveriam ser tribunais de interpretação do Direito.

Assim,  aqueles nobres valores fundantes  de um sistema de precedentes  correm o

risco de se tornarem coadjuvantes de um objetivo menor, porém hipertrofiado, de controle da

multiplicidade de recursos excepcionais e do excesso de litigiosidade.

Necessitam os tribunais superiores, em especial o Superior Tribunal de Justiça e o

Supremo Tribunal Federal, enxergarem a adoção de um sistema de precedentes obrigatórios a

partir dos valores de segurança jurídica e isonomia que carrega, bem como passem a atuar e

decidir de acordo com as expectativas que se tem num sistema de precedentes, ou seja, que o

processo decisório seja claro, completo, profundo, analítico e, sobretudo, com um viés um

pouco mais abstrato, a fim de permitir que os jurisdicionados compreendam a regra jurídica

geral que ecoa da ratio decidendi e que pode vir a orientar as relações jurídicas semelhantes.

3.3  A  TEORIA  DA  TRANSCENDÊNCIA  DOS  MOTIVOS  DETERMINANTES  DA

DECISÃO E A ABSTRATIVIZAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM SEDE DE

CONTROLE DIFUSO-INCIDENTAL-CONCRETO DE CONSTITUCIONALIDADE

Conforme  declinado  em  momento  anterior,  o  processo  decisório,  especialmente

aquele  que  ocorre  em  tribunais  superiores,  quando  do  exercício  de  sua  competência

interpretativa  e  uniformizadora  da  legislação  federal  (Superior  Tribunal  de  Justiça)  e  da

206 BRASIL.  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  Súmulas  vinculantes.  Disponível  em:
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaSumulaVinculante>.  Acesso  em:  4
maio 2016.
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Constituição da República (Supremo Tribunal Federal), deve conter não apenas a solução pura

e simples do caso concreto.

Mais do que isso, caso efetivamente se pretenda adotar e praticar um sistema de

precedentes no Brasil, é preciso completude e profundidade na construção da ratio decidendi

dos provimentos destas Cortes Superiores, a fim de que eles possam fixar a regra genérica

disciplinadora da relação jurídica em litígio, relação esta que pode ser semelhante a diversos

outros casos, ainda que nem judicializados estejam.

No  campo  de  repercussão  dessa  ideia,  desenvolveu-se  a  chamada  “teoria  da

transcendência  dos  motivos  determinantes  da  decisão”,  que,  em uma de  suas  dimensões,

possui  aplicabilidade  em  sede  controle  concentrado-principal-abstrato,  e  significa,  neste

aspecto, que o efeito vinculante decorrente da decisão se projeta para além de seu dispositivo,

estendendo-se para a  ratio decidendi,  à semelhança do que ocorre com os precedentes da

common law por força do stare decisis.207

Nesse sentido, rompe-se com a ideia de que a decisão do processo individual rende

interesse  apenas  às  partes,  que  enxergam  no  dispositivo  a  regra  jurídica  que  resolve  a

demanda sob litígio. Servindo a decisão judicial também à fixação de um precedente, além do

dispositivo, toda a  ratio decidendi  é relevante, na medida em que dela se pode extrair uma

regra jurídica com eficácia reflexa ou anexa.

Diz-se reflexa a eficácia dos julgados do Supremo Tribunal Federal que resolvem

questão constitucional, que transmitem ou refletem seus efeitos para outras situações jurídicas

e em relação a outras pessoas, mesmo que estas não se vinculem à causa. Outrossim, fala-se

de uma eficácia anexa porque a decisão da Suprema Corte se opera independentemente de

provocação ou de manifestação direta da corte, sendo o efeito automático.208

Em outra dimensão, mas dentro do mesmo raciocínio, a “teoria da transcendência

dos motivos  determinantes da decisão” teve sua aplicação defendida também em sede de

controle  difuso-incidental-concreto  de  constitucionalidade,  sendo  compreendida  como  um

mecanismo de abstrativização do referido arquétipo de controle jurisdicional das normas ou

de objetivação do recurso extraordinário.209

207 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática
da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 196-197.

208 ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. 3. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2014, p. 30.

209 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 185.
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Consoante declinado em linhas anteriores, o controle difuso-incidental é realizado no

caso concreto, razão pela qual seus efeitos são meramente inter partes e retroativos, ou seja,

atingem apenas a quem participou do processo e são aplicáveis a esta relação jurídica desde

seu nascedouro. O caráter erga omnes, portanto, adviria da suspensão da eficácia da lei ou ato

normativo por resolução do Senado Federal, na forma do art. 52, inciso X, da Constituição, já

analisado, que em ato discricionário poderia atribuir um caráter abstrato à decisão tomada

pelo Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que a adoção de um modelo concentrado-principal-abstrato de controle da

constitucionalidade, inaugurado no ordenamento jurídico pátrio em 1965, com a edição da

Emenda Constitucional nº 16 à Constituição de 1946, conferiu efeito erga omnes às decisões

da Suprema Corte em ação direta.

Tal efeito, inspirado no modelo austríaco formulado por Hans Kelsen210, fez com que

a  doutrina  e  a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  passassem a  refletir  sobre  a

utilidade ou pertinência da resolução suspensiva da eficácia da lei ou ato normativo a ser

editada pelo Senado Federal.

Fortaleceu  essa  discussão  o  fato  da  Constituição  de  1988  ter  ampliado

significativamente  o  rol  de  legitimados  para  a  propositura  da  ação  direta  de

inconstitucionalidade,  antes  adstrito  ao  Procurador-Geral  da República,  conferindo,  assim,

maior legitimidade e efetividade ao controle concentrado-principal-abstrato.

O referido  controle  jurisdicional  da  validade  das  normas  confere  objetividade  às

ações diretas, já que a (in)constitucionalidade é seu objeto principal, razão pela qual tais ações

não  discutem  relações  jurídicas  concretas  e  individuais,  o  que  traz  por  consequência  a

celeridade do procedimento. Com ele também foi inaugurada uma nova perspectiva para o

Poder  Judiciário  brasileiro,  na medida em que as  decisões  do Supremo Tribunal  Federal,

tomadas nessa espécie de controle, passam a se revestir de efeitos desconhecidos ao controle

difuso,  a  saber,  os  efeitos  erga  omnes  e  retroativos,  independentemente  de  resolução  do

Senado Federal211.

Note-se que a eficácia  ultra partes, conhecida no controle difuso da  common law

norte-americana, decorre do stare decisis, ou seja, da força obrigatória dos precedentes, não

210 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 8. ed. Tradução João Baptista Machado. São Paulo: WMF Martins
Fontes, 2009, p. 306.

211 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática
da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 146.
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sendo  efeito  ínsito  da  decisão  que  declara  a  (in)constitucionalidade,  ao  contrário  do  que

ocorre no controle concentrado-principal-abstrato do modelo austríaco-europeu em sua versão

mais clássica.

3.3.1 Vinculação no controle abstrato e abstrativização do recurso extraordinário

O  caráter  vinculante  das  decisões  tomadas  em  controle  concentrado-principal-

abstrato foi construído aos poucos e obedeceu a um vetor impulsionador básico e, por que não

dizer limitado, que era conferir estabilidade e previsibilidade às relações jurídicas mantidas

pelo Poder Público no tocante ao sistema de tributação.

A positivação do efeito vinculante nasceu com a Emenda Constitucional nº 3, de 17

de março de 1993212, que criou a Ação Direta de Constitucionalidade, dotando-a de eficácia

obrigatória  em relação aos  demais  órgãos  do poder  judiciário  e  da administração pública

como  um  todo.  Por  seu  turno,  a  extensão  da  eficácia  vinculante  às  ações  diretas  de

inconstitucionalidade, que veio com a Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de

2004, trilhou caminhos semelhantes.

Nesse sentido,  diante  do fato do sistema de  civil  law  brasileiro  não conhecer  os

valores de um sistema de precedentes obrigatórios, é que o legislador se viu impulsionado a

disciplinar no direito constitucional posto a regra da vinculação, ou seja, o binding authority,

tendo  como  pretexto  a  harmonização  das  decisões  judiciais  que  analisavam  a

(in)constitucionalidade de atos do poder público, especialmente do Governo Federal.

Tanto em 1993, momento anterior à estabilização econômica do país decorrente do

êxito  do  Plano  Real,  quanto  em  2004,  ocasião  em  que  havia  um  franco  crescimento

econômico  no  Brasil  com  diminuição  da  pobreza  extrema,  era  preciso  que  as  relações

jurídicas  estivessem  estabilizadas  e  fossem  previsíveis,  a  fim  de  manter  positivas  as

expectativas do mercado, bem como permitir aos governos uma melhor programação fiscal e

de investimentos.

Foi  nesse  contexto  histórico  que  o  legislador  positivou no texto  constitucional  a

eficácia  vinculante  das  decisões  tomadas  pela  Corte  Suprema  em  sede  de  controle

concentrado de constitucionalidade. 

212 BRASIL. Emenda Constitucional nº 3, de 17 de março de 1993. Altera os arts. 40, 42, 102, 103, 155, 156,
160,  167  da  Constituição  Federal.  Disponível  em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/
Emendas/Emc/emc03.htm>. Acesso em: 12 maio 2016.
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Criado esse arquétipo que conferiu um “superpoder” ao Supremo Tribunal Federal

em  sede  de  controle  concentrado,  em  decisões  pontuais  dessa  Corte  foi  determinada  a

extensão  dos  efeitos  auferidos  pelo  controle  concentrado-abstrato-principal  ao  controle

difuso-incidental-concreto,  inclusive no tocante à sua modulação. Essa discussão passou a

integrar,  portanto,  uma  segunda  dimensão  da  teoria  da  transcendência  dos  motivos

determinantes  da  decisão  ou,  para  outros,  traduziu-se  na  objetivação  do  recurso

extraordinário.

Para  entender  a  viabilidade dessa proposição  a  partir  do direito  comparado,  vale

mencionar  que  no  direito  processual  constitucional  alemão,  de  inspiração  kelseniana,  o

Tribunal  Constitucional  Federal  da  Alemanha  formulou  o  entendimento  de  que  leis

inconstitucionais são absolutamente nulas, sendo ex tunc e ipso iure inválidas.213 

Outrossim, essa declaração de invalidade não está necessariamente ligada ao sistema

de controle abstrato das normas (abstraktes Normenkontrollverfahren), ocorrendo também no

controle concreto (konkretes Normenkontrollverfahren), já que, nesta modalidade, a decisão

do Tribunal Constitucional Federal limita-se à decisão de (in)compatibilidade da norma, não

resolvendo a relação jurídica controvertida do caso concreto.214

Na defesa de um modelo de controle transcendente, argumenta-se que as decisões

tomadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso-incidental-concreto, via

de regra em recurso extraordinário, revestem-se também de eficácia vinculante e erga omnes,

ou seja, os efeitos da decisão transcenderiam as partes do processo, daí por que chamar esse

fenômeno  de  abstrativização.  Essa  proposta  guarda  alguma  semelhança  com  o  controle

concreto  de  normas  alemão  (konkretes  Normenkontrollfahren)215,  na  medida  em  que  a

importância de decidir a matéria transcende o direito individual discutido no caso concreto,

bem como mantém convergência com a eficácia reflexa dos precedentes judiciais na tradição

da common law.

Assim,  a  referida  corrente  jurídica  propõe-se  a  conferir  sintonia  e  aproximar  os

efeitos  do  controle  concentrado-principal-abstrato  ao  controle  difuso-incidental-concreto.

Trata-se de uma alternativa para a ausência do stare decisis no sistema de civil law brasileiro,

em substituição ao papel do Senado Federal, previsto no art. 52, inciso X, da Constituição de

213 MARTINS, Leonardo. Direito processual constitucional alemão. São Paulo: Atlas, 2011, p. 95-96.
214 Ibidem, p. 13-26.
215 Ibidem, p. 95-96.
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1988. Além disso, a teoria tende a desmistificar sistemas que adotem modelos herméticos,

demonstrando que há possibilidade de mesclá-los em busca da efetividade constitucional.

Em razão de seu caráter novel e eclético, a teoria também ganhou outros nomes na

doutrina,  cada  um destacando  uma  característica  primária,  a  exemplo  da  objetivação  do

recurso extraordinário216,  abstrativização do controle difuso217, eficácia reflexa e anexa218 e

predominância do controle concentrado em relação ao difuso219, todavia os fundamentos que

sustentam a tese são os mesmos.

O  primeiro  fundamento  apresentado  pela  “teoria  da  transcendência  dos  motivos

determinantes” faz alusão à tese da força normativa da constituição, desenvolvida de modo

mais conhecido por Konrad Hesse220, e que tem o firme corolário de conferir efetividade às

normas  constitucionais.  Nesse  sentido,  argumenta-se  que  seria  incongruente  que  de  uma

norma constitucional  não  pudesse  ser  extraída  toda  a  sua  força  normativa,  dado que  seu

caráter vinculante não permitiria sua aplicação parcial ou retalhada221.

Busca-se com isso superar o caráter individualizado do controle difuso-incidental-

concreto,  bem  como  fortalecer  o  caráter  de  Corte  Constitucional  ao  Supremo  Tribunal

Federal,  que passa a  julgar  as  demandas numa perspectiva  objetiva  e  abstrata,  ainda  que

analisando casos concretos.

O  objetivo  é  que  a  perspectiva  passe  das  demandas  egoísticas  para  as  gerais  e

densamente relevantes, constituindo o julgado numa verdadeira regra jurídica abstrata, assim

como ocorre com os precedentes no sistema da  common law. Essa tendência foi positivada

também através da edição de súmulas vinculantes e da previsão instituto da repercussão geral

no recurso extraordinário, criados pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004.

Na mesma toada, o novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 2015222) dispôs

em seu art. 927 que os juízes e os tribunais deverão observar as decisões do Supremo Tribunal

216 Nesse sentido DIDIER JÚNIOR, Fredie.  Transformações do Recurso Extraordinário. Disponível  em:
<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/17960-17961-1-PB.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2016.
Com  idêntica  argumentação  CALDEIRA,  Marcus  Flávio  Horta.  A  “objetivação”  do  recurso
extraordinário.  Disponível  em:  <http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/ridb/2013/05/2013_05_03607_
03642.pdf>. Acesso em: 19 abr. 2016.

217 LENZA, Pedro. Ob. cit., p. 187.
218 ZAVASKI, Teori Albino.  Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional.  3. ed.  São Paulo: Revista

dos Tribunais, 2014, p. 30. 
219 AGRA, Walber de Moura. Curso de direito constitucional. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 719.
220 HESSE, Konrad. Ob. cit.
221 LENZA, Pedro. Ob. cit., p. 187.
222 BRASIL.  Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015.  Código de Processo Civil.  Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 12 maio 2016.
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Federal em controle concentrado de constitucionalidade (inciso I), os enunciados de súmula

vinculante  (inciso  II),  os  acórdãos  em julgamento  de  recursos  extraordinários  repetitivos

(inciso  III)  e  os  enunciados  das  súmulas  do  Supremo  Tribunal  Federal  em  matéria

constitucional (inciso IV), dentre outros.

Como  se  pode  observar,  ergueu-se  paulatinamente  institutos  de  vinculação

necessários à formação de um sistema de precedentes,  tendo, neste ponto,  o arquétipo de

controle jurisdicional de constitucionalidade eclético das normas tido papel decisivo. 

Por outro lado, e já apresentando o segundo fundamento que embasa a teoria sob

comento, deve-se destacar a supremacia da Constituição e sua aplicação uniforme aos seus

destinatários.  Observe-se  que  a  uniformização  na  aplicação  do  Direito  é,  conforme  já

declinado, uma clara preocupação do sistema da  common law e que se materializa na força

obrigatória dos precedentes. 

A teoria  da  transcendência  dos  motivos  determinantes  defende  que  as  normas

constitucionais  devem  ser  aplicadas  de  maneira  suprema  e  uniforme  para  todos,  sendo

irrazoável  aplicar  uma norma,  já  tida por  inconstitucional  em um caso concreto,  a outras

pessoas que não deduziram pretensão em juízo, mas que estão sob o manto da mesma relação

jurídica criada ou disciplinada pelo ato normativo inconstitucional.

Referida teoria propõe, com bastante razoabilidade, que é preciso manter a coerência

constitucional,  sob  pena  de  ferir  princípios  como a  isonomia  e  a  razoabilidade.  Trata-se,

portanto, de objetivos que mantêm sintonia fina com a concepção de stare decisis, que remete

à força obrigatória dos precedentes e que exige completude e profundidade na formação da

ratio decidendi.

Outrossim, é preciso resguardar a posição do Supremo Tribunal Federal enquanto

guardião  e  intérprete  máximo  da  Constituição,  nos  moldes  em que  defendido  por  Hans

Kelsen223. Constitui tendência natural no direito brasileiro que a Suprema Corte assuma as

feições de verdadeira Corte Constitucional, responsável pelo julgamento de casos com ampla

complexidade e repercussão. Assim sendo, defende-se que a atuação do Supremo seja sempre

conclusiva  e  completa,  tendo  em  vista  ostentar  a  qualidade  de  verdadeiro  guardião  da

Constituição,  apto  a  livrar  o  ordenamento  de  espécies  normativas  ou  interpretações  que

maculem a efetividade constitucional.

223 KELSEN,  Hans.  ¿Quién  debe ser el  defensor de  La Constitución? Tradução  André  Ramos  Tavares.
Coimbra: Tecnos, 1995, p. 3-82.
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Com esse mesmo fundamento, mas sob outro enfoque, a transcendência dos motivos

determinantes representa uma objetivação do recurso extraordinário, uma vez que há inversão

do prisma de atuação do Supremo Tribunal Federal, que passa de Corte recursal analisadora

de  ações  individuais  e,  portanto,  de direitos  subjetivos,  para  Suprema Corte  julgadora de

ações objetivas com efeitos erga omnes e vinculantes.224

Nesse  sentido,  os  efeitos  que  antes  eram  inter  partes  passam a  ser  erga omnes,

transcendendo as questões meramente subjetivas e individuais, como já acontece no recurso

extraordinário  submetido  ao  regime  de  repetitivos,  numa  clara  busca  pela  inserção  do

princípio do stare decisis no Direito brasileiro.

Outrossim, os efeitos que eram retroativos apenas para as partes do processo e  ex

nunc  somente a partir da resolução do Senado Federal suspendendo a lei ou ato normativo

para os demais, passam a retroativos para todos, colocando todas as relações jurídicas em pé

de isonomia e resguardando a decisão da Suprema Corte.

A teoria,  conforme se  percebe,  apresenta  ao  modelo  norte-americano  da  judicial

review  of  legislation os  efeitos  da  declaração  de  inconstitucionalidade  do  controle

concentrado-principal-abstrato,  típico  do  modelo  austríaco-europeu  idealizado  por  Hans

Kelsen. O sistema da common law, por sua vez, apresenta os institutos do stare decisis e da

ratio  decidendi  como  instrumentos  capazes  de  conferir  efeito  vinculante  às  decisões  da

Suprema  Corte  (binding  authority),  em  claro  prestígio  à  capacidade  criativa  do  poder

judiciário no momento de proferir decisões em matéria constitucional, alertando ainda para a

necessidade de formação de uma ratio decidendi completa e clara.

Referida compreensão, no sentido de que é preciso rediscutir os efeitos da declaração

de  inconstitucionalidade  no  modelo  judicial  difuso-incidental-concreto,  já  encontrou

aplicabilidade  casuística  no  próprio  Supremo  Tribunal  Federal,  muito  embora  tenha  sido

expressamente rejeitada em momento posterior.

3.3.2 O Supremo Tribunal Federal e a abstrativização

Para entender o nascedouro da abstrativização, é preciso analisar dois paradigmas

que servem de referência à matéria, verdadeiros leading cases, sendo o primeiro representado

pelo  caso  do  número  de  vereadores  no  município  de  Mira  Estrela  e  o  segundo  pela

224 DIDIER  JÚNIOR,  Fredie.  Transformações  do  Recurso  Extraordinário. Disponível  em:
<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/17960-17961-1-PB.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2016.
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possibilidade de progressão de regime quando a execução penal decorre da prática de crimes

hediondos.

Julgando o caso do número de vereadores do município de Mira Estrela no Recurso

Extraordinário nº 197.917/SP225, o Supremo Tribunal Federal decidiu que deixar a critério do

legislador  municipal  a  definição  do  número  de  cadeiras  na  Câmara  de  Vereadores,  com

observância apenas dos limites máximo e mínimo do preceito contido no art. 29, inciso IV, da

Constituição Federal (com a redação em vigor na ocasião), tornaria sem sentido a previsão

constitucional expressa da proporcionalidade.

Nesse sentido, em defesa do princípio constitucional da proporcionalidade entre o

número  de  vereadores  e  a  respectiva  população  municipal,  previsto  na  redação  à  época

vigente do art. 29, inciso IV, da Constituição de 1988, a Corte, percebendo diversos casos em

que inexistia um parâmetro matemático rígido que delimitasse a ação das casas legislativas

municipais, entendeu pela afronta ao referido princípio nas situações de número excessivo de

vereadores.

Foi então que, julgando o caso concreto do município de Mira Estrela, no Recurso

Extraordinário  nº  197.917/SP,  decidiu  a  Suprema  Corte  que  a  autonomia  municipal  na

definição do número de vereadores deveria ser limitada pela regra da proporcionalidade em

relação ao número de habitantes. Por essa razão, o Supremo declarou a inconstitucionalidade

incidenter tantum da lei local que fixou em 11 (onze) a composição da Câmara de Vereadores,

considerando que o município tinha apenas 2.600 (dois mil e seiscentos) habitantes.

Portanto, foi declarada a nulidade da lei local, reduzindo-se para 9 (nove) o número

de  vereadores  de  Mira  Estrela  (quantidade  mínima  prevista  na  Constituição),  tendo  sido

modulados os efeitos para que a invalidade não retroagisse, por razões de segurança jurídica.

No inteiro teor da decisão do Supremo, pode-se extrair do voto do Ministro Gilmar Mendes a

compreensão de que a necessidade da prática de ato pelo Senado Federal (resolução do art.

52, inciso X) estaria superada, possuindo a decisão eficácia erga omnes por si só.226

Do  julgado  há  que  se  destacar,  em  primeiro  lugar,  que  a  declaração  de

inconstitucionalidade ocorreu incidentalmente, no caso concreto, daí porque os efeitos foram

225 BRASIL. Supremo Tribunal Federal.  Recurso Extraordinário nº 197.917/SP.  Tribunal Pleno.  Rel. Min.
MAURÍCIO CORRÊA. Julgado em 06/06/2002, DJ 07-05-2004 PP-00008 EMENT VOL-02150-03 PP-
00368.  Disponível  em:  <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=
1631538>. Acesso em: 12 maio 2016.

226 Disponível  em:  <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=235847>.  Acesso
em: 16 maio 2016.
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inter  partes,  no  entanto,  em argumentação  obiter  dictum,  foi  extraída  orientação  para  o

Tribunal Superior Eleitoral disciplinar a matéria.

Em  segundo  lugar,  vale  ressaltar  que  houve  também  a  aplicação  da  teoria  da

declaração  de  inconstitucionalidade  sem nulidade,  ou  seja,  da  modulação  dos  efeitos  da

declaração  de  inconstitucionalidade  no  caso  concreto227,  já  que,  excepcionalmente,  foram

assegurados  efeitos  pro futuro.  Ora,  a  referida  modulação de  efeitos  é  típica  do controle

concentrado-abstrato-principal, no entanto foi aplicada em sede de controle difuso-incicental-

concreto, em efetiva aproximação dos sistemas.

A  decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal,  no  caso  em  análise,  trabalha  com

mecanismos  do  sistema  da  common  law,  tendo  sido  efetivamente  fixado  um  precedente

judicial  que,  no  entanto,  em  razão  da  vacilante  aplicação  da  abstrativização  do  recurso

extraordinário, não foi dotada de efeito vinculante.

No tocante à modulação dos efeitos, cumpre esclarecer que foi em 1965, julgando o

leading case  Likletter  versus  Walker,  que a  Suprema Corte  norte-americana  reconheceu a

questão  da  retroatividade  ou  prospectividade  dos  efeitos  da  declaração  de

inconstitucionalidade  no  sistema  da  judicial  review.  Assim,  passou-se  a  permitir  que  da

declaração de inconstitucionalidade  não decorresse  a  nulidade,  aproveitando-se  os  atos  já

praticados  e  paralisando  os  efeitos  da  lei  ou  ato  normativo  a  partir  da  decisão  de

inconstitucionalidade (efeito ex nunc) ou a partir de momento futuro (efeitos prospectivos ou

pro futuro).228

No Brasil, a chamada modulação dos efeitos, positivada no art. 27 da Lei nº 9.868, de

1999,  tem previsão  legal  de  aplicação  apenas  em sede  de  controle  concentrado-abstrato-

principal e representa uma mitigação da teoria da nulidade apresentada por John Marshall no

paradigmático  caso Marbury  versus  Madison.  Assim,  como  regra,  uma  vez  declarada  a

inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, obtém-se a nulidade com efeito ex tunc.229

Outrossim,  como  já  anotado,  no  modelo  proposto  por  Kelsen  não  haveria

efetivamente uma nulidade da norma declarada inconstitucional, mas sim uma anulabilidade,

cujos efeitos são prospectivos ou pro futuro.230

227 Anote-se, por ora, que a modulação de efeitos, prevista no art. 27 da lei 9.868/1999, portanto no âmbito do
controle concentrado, foi aplicada também no controle concreto.

228 CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. Jurisdição constitucional democrática. Belo Horizonte: Del Rey, 2004,
p. 419.

229 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Ob. cit., p. 65-70.
230 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução João Baptista Machado. 8. ed. São Paulo: WMF Martins

Fontes, 2009, p. 306-308.
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Voltando ao caso de Mira Estrela, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário

nº 197.917/SP, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 21.702, de 2004231, que, na

verdade, conferia efeitos erga omnes à decisão do Supremo Tribunal Federal, definindo para

cada  município  brasileiro  o  número  máximo  de  vereadores,  seguindo  um  critério  de

proporcionalidade em relação à população municipal.

Atacaram a referida Resolução do TSE duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade,

a  de  nº  3.345232 e  a  de  nº  3.365233,  que  foram julgadas  improcedentes  pelo  plenário  do

Supremo Tribunal Federal.

Segundo a ementa do acórdão que decidiu o caso, a Resolução nº 21.702, de 2004,

editada  pelo  Tribunal  Superior  Eleitoral,  consagrava  o  postulado  da  força  normativa  da

Constituição, consubstanciando-se em mera explicitação do julgamento ocorrido no Recurso

Extraordinário  nº  197.917/SP,  devendo  prevalecer  a  unidade  e  a  supremacia  da  Lei

Fundamental.  Ademais, do referido acórdão, o Tribunal Superior Eleitoral  extraiu o efeito

transcendente dos fundamentos determinantes da decisão, expondo-se à eficácia irradiante dos

mesmos  para  neutralizar  situações  com  potencialidade  para  comprometer  a  correta

composição das Câmaras Municipais brasileiras.234

231 BRASIL. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Resolução nº 21.702, de 2 de abril de 2004. Instruções
sobre  o  número  de  vereadores  a  eleger  segundo  a  população  de  cada  município.  Disponível  em:
<http://www.tre-sc.jus.br/site/legislacao/resolucoes/tse/2004/resolucao-tse-n-217022004/>.  Acesso  em:  12
maio 2016.

232 BRASIL.  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº  3.345/DF.
Tribunal Pleno.  Rel. Min. CELSO DE MELLO. Julgado em 25/08/2005, DJe-154 DIVULG 19-08-2010
PUBLIC  20-08-2010  EMENT  VOL-02411-01  PP-00110  RTJ  VOL-00217-  PP-00162.  Disponível  em:
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2254824>.  Acesso  em:  12
maio 2016.

233 BRASIL. Supremo Tribunal Federal.  Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.365/DF. Tribunal Pleno.
Rel. Min. CELSO DE MELLO. Julgado em 25/08/2005, DJe-154 DIVULG 19-08-2010 PUBLIC 20-08-
2010  EMENT  VOL-02411-01  PP-00110  RTJ  VOL-00217-  PP-00162.  Disponível  em:
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2260710>.  Acesso  em:  12
maio 2016.

234 EMENTA:
[...]
CONSAGRAÇÃO, PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, COM A EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº
21.702/2004, DOS POSTULADOS DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO E DA SEGURANÇA
JURÍDICA. - O Tribunal Superior Eleitoral, ao editar a Resolução nº 21.702/2004, consubstanciadora de
mera  explicitação  de  anterior  julgamento  do  Supremo Tribunal  (RE 197.917/SP),  limitou-se  a  agir  em
função  de  postulado  essencial  à  valorização  da  própria  ordem  constitucional,  cuja  observância  fez
prevalecer,  no  plano  do  ordenamento  positivo,  a  força  normativa,  a  unidade  e  a  supremacia  da  Lei
Fundamental da República.
EFEITO TRANSCENDENTE DOS FUNDAMENTOS DETERMINANTES DO JULGAMENTO DO RE
197.917/SP -  INTERPRETAÇÃO  DO  INCISO  IV  DO  ART.  29  DA CONSTITUIÇÃO.  -  O  Tribunal
Superior  Eleitoral,  expondo-se  à  eficácia  irradiante  dos  motivos  determinantes  que  fundamentaram  o
julgamento  plenário  do  RE  197.917/SP,  submeteu-se,  na  elaboração  da  Resolução  nº  21.702/2004,  ao
princípio da força normativa da Constituição, que representa diretriz relevante no processo de interpretação
concretizante do texto constitucional. - O TSE, ao assim proceder,  adotou solução, que, legitimada pelo
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Da leitura do pronunciamento da Suprema Corte se extrai a aplicação da teoria da

transcendência dos motivos determinantes da decisão e da força normativa da Constituição,

ficando reafirmado, ainda, o monopólio do Supremo Tribunal Federal quanto à última palavra

em matéria de interpretação constitucional.

O que ressalta  este  julgamento é  exatamente  a  aplicação dos  efeitos  do controle

concentrado-principal-abstrato ao controle difuso-incidental-concreto, na medida em que foi

assegurado o efeito erga omnes da decisão tomada no Recurso Extraordinário nº 197.917/SP

para manter o ato regulamentador editado pelo Tribunal Superior Eleitoral,  que conferiu o

caráter abstrato e transcendente ao julgado paradigma.

Tempos  depois,  o  legislador  reformador  da  Constituição  promulgou  a  Emenda

Constitucional nº 58, de 23 de setembro de 2009235, que no seu art. 1º deu nova redação ao

inciso IV do art. 29 da Constituição para estabelecer uma gradação do número de vereadores

em razão do número de habitantes. Tal situação se assemelha ao modelo inglês de common

law em que os precedentes judiciais eram utilizados pelo Parlamento para precisar e delinear a

lei, surgindo dessa postura a primitiva noção de due process of law236, tido como o caminho a

ser trilhado para a elaboração da lei ancorada nos costumes237.

postulado da força normativa da Constituição, destinava-se a prevenir e a neutralizar situações que poderiam
comprometer  a  correta  composição  das  Câmaras  Municipais  brasileiras,  considerada  a  existência,  na
matéria,  de grave controvérsia  jurídica  resultante  do ajuizamento,  pelo  Ministério  Público,  de inúmeras
ações civis públicas em que se questionava a interpretação da cláusula de proporcionalidade inscrita no
inciso IV do art. 29 da Lei Fundamental da República.
A FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO  DA REPÚBLICA E  O  MONOPÓLIO  DA ÚLTIMA
PALAVRA,  PELO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL,  EM  MATÉRIA  DE  INTERPRETAÇÃO
CONSTITUCIONAL.  -  O  exercício  da  jurisdição  constitucional  -  que  tem  por  objetivo  preservar  a
supremacia da Constituição - põe em evidência a dimensão essencialmente política em que se projeta a
atividade institucional do Supremo Tribunal Federal, pois, no processo de indagação constitucional, assenta-
se a magna prerrogativa de decidir, em última análise, sobre a própria substância do poder. No poder de
interpretar a Lei Fundamental, reside a prerrogativa extraordinária de (re)formulá-la, eis que a interpretação
judicial acha-se compreendida entre os processos informais de mutação constitucional, a significar, portanto,
que  "A Constituição  está  em elaboração  permanente  nos Tribunais  incumbidos  de  aplicá-la".  Doutrina.
Precedentes. A interpretação constitucional derivada das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
- a quem se atribuiu a função eminente de "guarda da Constituição" (CF, art. 102, "caput") - assume papel de
essencial importância na organização institucional do Estado brasileiro, a justificar o reconhecimento de que
o modelo político- -jurídico vigente em nosso País confere, à Suprema Corte, a singular prerrogativa de
dispor  do  monopólio  da  última  palavra  em  tema  de  exegese  das  normas  inscritas  no  texto  da  Lei
Fundamental.
(ADI  3345,  Relator(a):  Min.  CELSO  DE  MELLO,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  25/08/2005,  DJe-154
DIVULG 19-08-2010 PUBLIC 20-08-2010 EMENT VOL-02411-01 PP-00110 RTJ VOL-00217- PP-00162)

235 BRASIL.  Emenda Constitucional nº 58, de 23 de setembro de 2009.  Altera  a redação do inciso IV do
caput do art. 29 e do art. 29-A da Constituição Federal, tratando das disposições relativas à recomposição das
Câmaras  Municipais. Disponível  em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/
Emc/emc58.htm>. Acesso em: 12 maio 2016.

236 MARINONI, Luiz Guilherme. Ob. cit., p. 33.
237 GROTE,  Rainer.  Rule  of  Law,  Rechtsstaat,  y  Etat  de  Droit.  Disponível  em:

<http://www.revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/viewFile/3277/3118>. Acesso
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Ainda  no  tocante  à  aplicação  da  transcendência  dos  motivos  determinantes  pelo

Supremo Tribunal Federal, vale destacar a decisão tomada no Habeas Corpus nº 82.959/SP

em 23 de fevereiro de 2006238. Ao julgar o referido writ, portanto no caso concreto, a Corte

decidiu pela inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072, de 1990239, que proibia a

progressão  de  regime  para  os  crimes  hediondos,  mudando  posicionamento  anterior.

Entenderam  os  Ministros,  na  ocasião,  que  o  aludido  dispositivo  legal  conflitava  com  a

garantia da individualização da pena, prevista no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição.

Ocorreu que, em 25 de agosto do mesmo ano, a Defensoria Pública da União moveu

a Reclamação nº 4.335/AC240 em face do Juiz de Direito da Vara das Execuções Penais de Rio

Branco,  Estado do Acre,  que  havia  negado a  progressão  de  regime  para  condenados por

crimes hediondos lá custodiados, sob o argumento de que a decisão tomada pelo Supremo

Tribunal  Federal  no  Habeas  Corpus nº  82.959/SP teria  efeitos  apenas  para  as  partes  do

processo.

Como  se  pode  observar,  entendeu  o  Magistrado  de  primeiro  grau  que,  como  a

decisão  tomada no  Habeas  Corpus nº  82.959/SP se  tratava  de controle  difuso-incidental-

concreto de constitucionalidade, somente a partir da edição de resolução pelo Senado (por ato

discricionário) é que seriam conferidos efeitos  erga omnes ao julgado do Supremo Tribunal

Federal.  Sem a aplicação de um sistema de precedentes,  ainda que persuasivo,  a  decisão

anterior e paradigmática da Corte Suprema restaria limitada em seus efeitos ao caso concreto,

razão pela qual não foi aplicada pelo juiz acriano.

A reclamação da Defensoria  Pública é,  então,  distribuída para o Ministro Gilmar

Ferreira Mendes, que, conforme já havia sinalizado no Recurso Extraordinário nº 197.917/SP,

no caso dos vereadores de Mira Estrela, mostrou-se adepto da teoria da transcendência dos

motivos determinantes da decisão.

em: 15 maio 2016. 
238 BRASIL.  SUPREMO  TRIBUNAL FEDERAL.  Habeas  Corpus  82.859/SP.  Tribunal  Pleno.  Rel.  Min.

NELSON JOBIM. Julgado em 06/08/2003, DJ 23-04-2004 PP-00008 EMENT VOL-02148-04 PP-00871.
Disponível  em:  <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2110217>.
Acesso em: 12 maio 2016.

239 BRASIL. Lei Federal nº 8.072, de 25 de julho de 1990. Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do
art.  5º,  inciso  XLIII,  da  Constituição  Federal,  e  determina  outras  providências. Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8072.htm>. Acesso em: 15 maio 2016.

240 BRASIL.  SUPREMO  TRIBUNAL FEDERAL.  Reclamação  nº  4.335/AC.  Tribunal  Pleno.  Rel.  Min.
GILMAR MENDES. Julgado em 20/03/2014, DJe-208 DIVULG 21-10-2014 PUBLIC 22-10-2014 EMENT
VOL-02752-01  PP-00001. Disponível  em:  <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta
.asp?s1=000250195&base=baseAcordaos>. Acesso em: 16 maio 2016.



101

Ao relatar a matéria, o Ministro Gilmar Mendes toma posição no sentido de que a

suspensão da  execução da lei  ou ato normativo  pelo  Senado Federal  tem mero efeito  de

publicidade241.  Logo, a declaração de inconstitucionalidade tomada pelo Supremo Tribunal

Federal  em  controle  concreto  teria  efeitos  erga  omnes  e  vinculante  desde  já,

independentemente do ato do Senado Federal, a ser praticado na forma do art. 52, inciso X, da

Constituição.

Para  o  Mendes,  essa  mudança  no  papel  do  Senado  representava  uma  mutação

constitucional, ou seja, houve uma reforma da Constituição sem modificação do texto em

relação ao art. 52, inciso X, ofertando-lhe nova compreensão242. Em seu voto-vista, o então

Ministro Eros Roberto Grau aquiesce com os argumentos apresentados pelo relator, Ministro

Gilmar Mendes, reconhecendo ter havido para o papel do Senado Federal uma verdadeira

mutação constitucional, sugerindo, inclusive, novo texto ao referido dispositivo.243

241 Informativo 454 do STF. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/jurisprudencia>. Acesso 18 nov. 2014.
242 É o que se  pode verificar  a  partir  do texto transcrito  a  seguir,  retirado do voto do Ministro relator  na

Reclamação nº 4.335/AC: […] Portanto,  a não-publicação, pelo Senado Federal,  de Resolução que, nos
termos do art. 52, X da Constituição, suspenderia a execução da lei declarada inconstitucional (sic) pelo
STF, não terá o condão de impedir que a decisão do Supremo assuma a sua real eficácia jurídica. Esta
solução  resolve  de  forma  superior  uma  das  tormentosas  questões  da  nossa  jurisdição  constitucional.
Superam-se, assim, também, as incongruências cada vez mais marcantes entre a jurisprudência do Supremo
Tribunal  Federal  e  a  orientação  dominante  na  legislação  processual,  de  um lado,  e,  de  outro,  a  visão
doutrinária ortodoxa e – permita-nos dizer – ultrapassada do disposto no art. 52, X, da Constituição de 1988.
Ressalte-se ainda o fato de a adoção da súmula vinculante ter reforçado a idéia de superação do referido art.
52, X,  da CF na medida em que permite aferir  a  inconstitucionalidade de determinada orientação pelo
próprio Tribunal, sem qualquer interferência do Senado Federal. Por último, observe-se que a adoção da
técnica da declaração de inconstitucionalidade com limitação de efeitos parece sinalizar  que o Tribunal
entende estar desvinculado de qualquer ato do Senado Federal,  cabendo tão-somente a ele – Tribunal –
definir  os  efeitos  da  decisão.  Disponível  em:  <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?
docTP=AC&docID=630101>. Acesso em: 19 abr. 2016.

243 Vide trecho do voto do Ministro Eros Grau: […] Bem se vê que MONTESQUIEU faz alusão a faculdades
--- de estatuir e de impedir --- do Legislativo e do Executivo. Mas desejo referir, agora, a faculdade de
impedir, do Judiciário, exercida em relação a atos do Legislativo. Ele, o Judiciário, pode [= deve] impedir a
existência de leis inconstitucionais. Aí --- atualizo MONTESQUIEU --- como que um poder de veto do
Judiciário. O Legislativo não poderá, nesta hipótese, retrucar, reintroduzindo no ordenamento o que dele fora
extirpado, pois os braços do Judiciário nesta situação alcançam o céu. Pode fazê-lo quando lance mão da
faculdade de estatuir, atuando qual intérprete da Constituição, por não estar de acordo com a interpretação
dada pelo Supremo Tribunal  Federal  a  um texto normativo.  Mas  não,  repito,  quando aquele  que  estou
referindo como poder  de  veto  do  Judiciário  [=  poder  de  afirmar  a  inconstitucionalidade  de  lei  ou  ato
normativo] houver sido exercido. 21. Outra questão a ser imediatamente introduzida, anexa à anterior, diz
com a impossibilidade de o Senado Federal permanecer inerte, da sua inércia resultando comprometida a
eficácia  da  decisão  expressiva  do  que  venho referindo como poder  de veto  exercido  pelo  Supremo.  A
resposta  é  óbvia,  conduzindo  inarredavelmente  à  reiteração  do  entendimento  adotado  pelo  Relator,  no
sentido de que ao Senado Federal, no quadro da mutação constitucional declarada em seu voto --- voto
dele, Relator --- e neste meu voto reafirmada, está atribuída competência apenas para dar publicidade
à suspensão da execução de lei declarada inconstitucional, no todo ou em parte, por decisão definitiva
do Supremo Tribunal Federal. A própria decisão do Supremo contém força normativa bastante para
suspender a execução da lei declarada inconstitucional (grifo nosso). 22. No caso, ademais, trata-se da
liberdade de pessoas, cumprimento de pena em regime integralmente fechado. A não atribuição, à decisão do
STF  no  HC  n.  82.959,  de  força  normativa  bastante  para  suspender  a  execução  da  lei  declarada
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A despeito da aplicação da referida teoria, logo após o voto do Ministro Eros Grau na

Reclamação nº 4.335/AC, diversas vozes doutrinárias, em destaque a do professor Lênio Luiz

Streck, levantaram o tom em crítica a essa, segundo ele, “ruptura paradigmática no plano da

jurisdição constitucional no Brasil”244.

A crítica do professor gaúcho reside no fato do Supremo Tribunal Federal enfrentar o

problema da mutação constitucional sob a perspectiva de ser, a ele Supremo, concedido o

poder não apenas de proceder a uma releitura de dispositivos constitucionais, mas sim de

produzir um novo texto constitucional, a exemplo do que fez o Ministro Eros Grau com o art.

52, inciso X, da Constituição de 1988.

Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto Streck, Cattoni e Mont’Alverne passam

muito próximo do exame da aproximação entre os sistemas da common law e da civil law. O

primeiro ao estender os efeitos do controle concentrado-principal-abstrato ao controle difuso-

incidental-concreto,  os  demais  ao  argumentar  que  essa  equiparação  promovida  mexe  na

vontade política do poder constituinte originário emanado da Constituição da República de

1988.

Para  Streck,  Cattoni  e  Mont’Alverne,  a  Constituição  de  1988 previu  um sistema

judicial  misto  de  controle  da  constitucionalidade,  devendo  ser  respeitada  a  tradição

constitucional brasileira quanto aos efeitos particulares de cada modalidade de controle. Ora,

pela tradição brasileira, ao menos desde a Constituição de 1934, o papel do Senado Federal

quanto à suspensão de eficácia da norma declarada inconstitucional pela Suprema Corte no

controle  difuso-incidental-concreto  traduz-se  num modelo  de  participação  democrática  da

sociedade. Desse modo, excluir a competência do Senado ou modificar sua natureza significa

retirar do controle difuso qualquer possibilidade de chancela dos representantes do povo.245

Conforme se vê, a crítica à suposta mutação constitucional ocorrida no art. 52, inciso

X, da Constituição Federal de 1988 é baseada numa interpretação histórica, que leva em conta

a cultura constitucional brasileira, enxergando nela – a mutação – um mecanismo agressor aos

direitos fundamentais de quem não participou do processo concreto.

inconstitucional compromete o regime de cumprimento de pena, o que não se justifica a pretexto nenhum.
Disponível  em:  <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630101>.  Acesso
em: 19 abr. 2016.

244 STRECK, Lênio Luiz; OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de; LIMA, Martonio Mont’Alverne Barreto. A
Nova Perspectiva do Supremo Tribunal  Federal sobre o Controle Difuso:  Mutação constitucional  e
Limites  da  Legitimidade  da  Jurisdição  Constitucional. Disponível  em:  <http://www.egov.ufsc.br/portal/
conteudo/nova-perspectiva-do-supremo-tribunal-federal-sobre-o-controle-difuso-muta%C3%A7%C3%A3o-
constitucional>. Acesso em: 6 maio 2016.

245 Ibidem, p. 7.
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Para os críticos da teoria da transcendência dos motivos determinantes, a previsão de

um sistema  judicial  misto  de  controle  da  constitucionalidade,  conquanto  represente  uma

mescla de sistemas, não deve servir ao argumento da equivalência de efeitos da declaração de

inconstitucionalidade.  Isso  porque  haveria  uma  diferença  essencial  entre  os  sistemas  de

controle  da  constitucionalidade  que  foi  reconhecida,  abrigada  e  positivada  no  texto

constitucional pelo poder constituinte originário, a saber, o papel do Senado Federal previsto

no art. 52, inciso X, que consubstancia um “deslocamento do pólo de tensão do solipsismo

das decisões do judiciário em direção da esfera pública de controle dessas decisões”.246

Assim, a participação do Senado Federal no controle da constitucionalidade difuso-

incidental-concreto  confere  ao  Poder  Legislativo  a  competência  constitucional  de  atribuir

efeito  erga omnes a uma decisão tomada meramente inter partes. Nesse sentido, ao Senado

cabe o controle no plano de vigência da norma e não no plano da validade – este somente

tomado  em  sede  de  controle  concentrado-principal-abstrato  –,  daí  porque  os  efeitos  da

suspensão de eficácia da norma (não se fala em nulidade) são ex nunc, ao passo que os efeitos

da declaração de inconstitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal no controle

abstrato são ex tunc (decorrente da declaração de nulidade da espécie normativa).

Aos olhos da doutrina divergente é manifesto que a suspensão da eficácia da espécie

normativa não se equipara a uma declaração de nulidade, o que justifica o efeito  ex nunc

decorrente do ato do Senado Federal – ato discricionário quanto à “revogação” da norma. Sob

o  pálio  argumentativo  dessa  corrente,  a  riqueza  essencial  do  controle  difuso  está  na

possibilidade do Senado divergir quanto à declaração de inconstitucionalidade proferida no

caso concreto, evitando, assim, que toda decisão do STF se torne vinculante, afinal de contas

o sistema brasileiro não é o da common law.

Percebe-se nas teses capitaneadas pelo professor Lênio Streck que a força vinculante

das decisões do Supremo Tribunal Federal deve ser mais restrita, sob o fundamento da falta de

previsão constitucional do efeito  erga omnes no controle difuso-incidental-concreto, o que,

nesse ponto, fortalece a tradição brasileira quando adotou um sistema jurídico baseado na

civil law.247

Efetivamente, a tese da transcendência dos motivos determinantes não se consolidou

no próprio âmbito do Supremo Tribunal Federal. Como exemplo da afirmação, pode-se citar o

246 Ibidem, p. 17.
247 Ibidem, p. 28.
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acórdão na Reclamação nº 3.014248, no qual se rejeitou a atribuição de efeitos irradiantes aos

motivos determinantes da decisão tomada no controle abstrato de normas, no referido caso, na

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.868.249

Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus

nº 126.292/SP250, ocorrido em 17 de fevereiro de 2016, revisando precedente da Corte, decidiu

que  uma  condenação  em segundo  grau  de  jurisdição  –  portanto  em Tribunal  de  Justiça,

Tribunal  Regional  Federal  ou  Tribunal  Regional  Eleitoral  –,  pode  ser  provisoriamente

executada  de  imediato,  sem necessidade  do  aguardo  do  exame de  recursos  aos  tribunais

superiores.251

Antes dessa decisão, em 5 de fevereiro de 2009, no julgamento do Habeas Corpus nº

84.078-7/MG252,  assentou a  Suprema  Corte  que,  para  que  a  pena  criminal  pudesse  ser

executada, era preciso haver o trânsito em julgado da decisão judicial condenatória, de modo

que, claramente, houve uma revisão de precedente (overruling) no caso do Habeas Corpus nº

126.292/SP.

248 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Reclamação nº 3.014/SP.  Tribunal Pleno. Rel. Min. AYRES
BRITTO.  Julgado  em 10/03/2010,  DJe-091 DIVULG 20-05-2010 PUBLIC 21-05-2010 EMENT VOL-
02402-02  PP-00372. Disponível  em:  <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?
s1=000168797&base=baseAcordaos>. Acesso em: 16 maio 2016.

249 Vide  ementa:  EMENTA:  RECLAMAÇÃO  CONSTITUCIONAL.  ALEGADO  DESRESPEITO  AO
ACÓRDÃO  DA  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  2.868.  INEXISTÊNCIA.  LEI
4.233/02,  DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA/SP,  QUE FIXOU, COMO DE PEQUENO VALOR, AS
CONDENAÇÕES À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ATÉ R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). FALTA
DE  IDENTIDADE  ENTRE  A DECISÃO  RECLAMADA E  O  ACÓRDÃO  PARADIGMÁTICO.  1.  O
Supremo Tribunal Federal,  ao julgar a  ADI 2.868, examinou a validade constitucional  da Lei piauiense
5.250/02. Diploma legislativo que fixa, no âmbito da Fazenda estadual, o quantum da obrigação de pequeno
valor. Por se tratar, no caso, de lei do Município de Indaiatuba/SP, o acolhimento do pedido da reclamação
demandaria a atribuição de efeitos irradiantes aos motivos determinantes da decisão tomada no controle
abstrato de normas. Tese rejeitada pela maioria do Tribunal. 2. Inexistência de identidade entre a decisão
reclamada e o acórdão paradigmático. Enquanto aquela reconheceu a inconstitucionalidade da Lei municipal
4.233/02 "por ausência de vinculação da quantia considerada como de pequeno valor a um determinado
número de salários mínimos, como fizera a norma constitucional provisória (art. 87 do ADCT)", este se
limitou  "a  proclamar  a  possibilidade  de  que  o  valor  estabelecido  na  norma  estadual  fosse  inferior  ao
parâmetro  constitucional".  3.  Reclamação  julgada  improcedente.  (Rcl  3014,  Relator(a):  Min.  AYRES
BRITTO,  Tribunal  Pleno,  julgado em 10/03/2010,  DJe-091 DIVULG 20-05-2010 PUBLIC 21-05-2010
EMENT VOL-02402-02 PP-00372).

250 BRASIL.  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Habeas Corpus nº 126.292/SP.  Tribunal Pleno.  Rel.  Min.
TEORI  ZAVASCKI.  Julgado  em  17/02/2016,  DJe-032  DIVULG  19-02-2016. Disponível  em:
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=126292&classe=HC&origem=AP&
recurso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em: 16 maio 2016.

251 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=310153>. Acesso em:
18 abr. 2016.

252 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Habeas Corpus nº 84.078/MG.  Tribunal Pleno.  Rel.  Min.
EROS GRAU. Julgado em 05/02/2009, DJe-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-02-2010 EMENT VOL-
02391-05  PP-01048. Disponível  em:  <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?
s1=000165314&base=baseAcordaos>. Acesso em: 16 maio 2016.
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Após, em 16 de março de 2016, mesmo reconhecendo o caráter intersubjetivo e não

vinculante da decisão tomada pelo Supremo no  Habeas Corpus  nº 126.292/SP, o Ministro

Edson Fachin acolheu-o como verdadeiro precedente persuasivo, pois, ao julgar o  Habeas

Corpus nº 133.387 MC/DF253, foi reafirmado o entendimento fixado acima, sendo mantida a

determinação de execução provisória da pena feita pelo Superior Tribunal de Justiça.254

Como se pode ver, a teoria da transcendência dos motivos determinantes não logrou

êxito no Supremo Tribunal Federal255. No entanto, mesmo sem a aplicação da mencionada

teoria, permanecem os deveres de coerência e previsibilidade das decisões judiciais, razão

pela  qual  a  supremacia  da  Constituição  e  o tratamento  isonômico para  relações  jurídicas

semelhantes  vêm  sendo  perseguidos  de  outras  formas,  a  partir  da  utilização  de  outros

253 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Habeas Corpus nº 133.387 MC/DF.  Decisão monocrática.
Rel. Min. EDON FACHIN. Julgado em 16/03/2016, DJe-052 DIVULG 18/03/2016 PUBLIC 21/03/2016.
Disponível  em:  <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%28133387%
2ENUME%2E+OU+133387%2EDMS%2E%29%29+NAO+S%2EPRES%2E&base=baseMonocraticas&url
=http://tinyurl.com/j29fxvh>. Acesso em: 16 maio 2016.

254 Observe-se trechos do julgado:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça (Recurso Especial  1.484.413/DF),  que determinou o início do cumprimento da pena imposta ao
paciente.  Narra  o  impetrante  que:  a)  o  paciente  foi  condenado  pelas  instâncias  ordinárias,  providência
mantida pelo STJ; b) ao rejeitar embargos declaratórios opostos no contexto do referido recurso excepcional,
o STJ, acolhendo pedido do MPF, determinou a execução provisória do provimento condenatório; c) a ação
penal foi movida pelo MPDFT, razão pela qual o MPF não detém legitimidade para requerer providência de
tal jaez; d) a decisão proferida pelo STF no HC 126.292 não ostenta caráter vinculante e erga omnes; e) o
novel entendimento desta Corte não pode retroagir para prejudicar o réu; f) a imposição da prisão competiria
ao Presidente  do TJDFT, forte  no prescrito;  g)  o  paciente faz  jus  ao  cumprimento da pena em âmbito
domiciliar.
É o relatório. Decido.
[…]
Já  o  caráter  intersubjetivo  da  decisão  proferida  no  HC  126.292  é  desinfluente  ao  enfrentamento  da
impetração, na medida em que a decisão do STJ deriva de convencimento próprio, apenas robustecido pelo
entendimento desta Suprema Corte, ao qual a autoridade impetrada não atribuiu observância obrigatória. A
irretroatividade não merece acolhida, porque não se trata de discussão acerca da aplicação da lei no tempo,
mas de  mera  evolução  interpretativa,  com efeitos  implementáveis  a  qualquer  momento,  respeitada,  por
óbvio, a coisa julgada.
[…]
Colham-se  informações  do  STJ  e  do  TJDFT,  especialmente  acerca  da  efetiva  expedição  da  guia  de
recolhimento. Após, vista à PGR. Sem prejuízo, diante do substabelecimento comunicado, promovam-se as
diligências necessárias à adequação da autuação. Publique-se. Intime-se.  Brasília, 16 de março de 2016.
Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente
(HC 133387 MC, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 16/03/2016, publicado em PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 18/03/2016 PUBLIC 21/03/2016)

255 Vide  os  seguintes  julgados  do  Supremo Tribunal  Federal,  que  rejeitam a  teoria  da  transcendência  dos
motivos determinantes:  Rcl 9.778-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011; Rcl 9.294-
AgR/RN, Rel. Min. Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl 6.319-AgR/SC, Rel. Min. Eros Grau, DJe
6.8.2010; Rcl 3.014/SP, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl 5.703-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia,
DJe 16.9.2009; Rcl 4.448-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl 5.389-AgR/PA, Rel.
Min. Cármen Lúcia, DJe 19.12.2007; Rcl 2.990-AgR/RN, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007.
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institutos, especialmente a partir da consciência de que o Brasil está a edificar um sistema de

precedentes.

A decisão monocrática do Ministro Edson Fachin no  Habeas Corpus  nº 133.387

MC/DF  não  deixa  dúvidas  quanto  à  aplicação  do  Habeas  Corpus  nº  126.292/SP como

precedente persuasivo, a reclamar igualmente tratamento isonômico e força dos precedentes,

ainda que sem o caráter vinculativo.

Do fato conclui-se, na verdade, que no constitucionalismo brasileiro estão aflorando

técnicas de interpretação cada mais preocupadas com a efetividade constitucional, com sua

força normativa e com a segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais. Talvez seja o

início  de  uma  compreensão  do  significado  de  um  sistema  de  precedentes,  em  que  a

observação do caso paradigma decorre da  completude de  seu julgamento,  mais  do que a

atribuição legal de um efeito vinculante ou obrigatório.

3.4 AS SÚMULAS VINCULANTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

A coexistência entre os sistemas difuso-inciental-concreto e concentrado-principal-

abstrato de controle de constitucionalidade das normas teve papel definitivo na formação de

um  sistema  brasileiro  de  precedentes,  ainda  que  por  via  oblíqua,  especialmente  no

desenvolvimento de um modelo de precedentes obrigatório surgido dos efeitos vinculante e

erga omnes no controle abstrato.

Isso decorreu da necessidade de, no sistema eclético brasileiro de controle judicial da

constitucionalidade,  buscar-se  um modelo  que  contemple,  de  um lado,  uma  tentativa  de

conferir um padrão às decisões judiciais e, de outro, que sejam preservadas garantias como

segurança jurídica (previsibilidade e estabilidade), isonomia e coerência (uniformização).

Ora,  num  sistema  em  que  qualquer  magistrado  tem  o  poder  de  declarar  a

inconstitucionalidade  de  uma  norma,  portanto  detém a  competência  de  descarte  desta,  a

ausência de mecanismos de uniformização pode levar  frequentemente a decisões judiciais

conflitantes, gerando insegurança jurídica e contribuindo para a multiplicação de demandas e

recursos, em especial os recursos de fundamentação constitucional.

Observando esse cenário, mas, num primeiro momento sem essa objetiva finalidade,

o sistema brasileiro passou a adotar instrumentos de vinculação de decisões posteriores a
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julgados anteriores, com vistas à uniformização ou padronização dos julgados e no afã de

conter a sensação de ausência de supremacia das decisões do Supremo Tribunal Federal.

Como exemplo dessa tendência legislativa, foi que se inseriu no arquétipo jurídico

brasileiro o instituto da súmula vinculante, criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004.

Trata-se de uma conjugação do instituto dos enunciados sumulares, conhecidos do sistema da

civil law como mecanismo de persuasão, com os institutos do stare decisis e do binding effect,

que  conferem força  obrigatória  aos  precedentes  e  efeito  vinculante  às  decisões  da  Corte

Suprema.

Inicialmente  as  súmulas  foram previstas  no  direito  pátrio  a  partir  de  emenda ao

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em 30 de agosto de 1963, como “método de

trabalho, proporcionando maior estabilidade à jurisprudência e simplificando o julgamento

das questões mais frequentes do tribunal”. As súmulas serviriam, portanto, para condensar os

pontos de jurisprudência dominante na Corte, de modo que a sua previsão representava uma

tentativa de aplicação da fórmula stare decisis et non quieta movere256.

É  criticável,  entretanto,  o  fato  das  súmulas  terem sido compreendidas  na  cultura

jurídica brasileira como “enunciados abstratos e gerais voltados à solução de casos”, conceito

este que afasta a possibilidade de aferição dos efetivos e concretos valores que fundamentam

a decisão que embasou sua edição. Essa percepção reducionista do potencial decorrente do

paradigma firmado torna as súmulas um “guia de interpretação estático”, uma vez que não

assumem compromisso com a evolução e desenvolvimento do Direito, como ocorre em um

sistema de precedentes judiciais.257

3.4.1 Entendendo o papel das súmulas no processo decisório brasileiro

A partir da Emenda Constitucional nº 45, de 2004, com a inserção do o art. 103-A na

Constituição,  passou-se a  permitir  que o Supremo Tribunal Federal aprove súmula que,  a

partir de sua publicação na imprensa oficial, tenha efeito vinculante em relação aos demais

órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal,

estadual e municipal.

Segundo  o  referido  dispositivo,  as  súmulas  vinculantes  podem ser  aprovadas  de

ofício ou mediante provocação, após reiteradas decisões da Corte sobre determinada matéria

256 ZANETI JÚNIOR, Hermes. Ob. cit., p. 179.
257 MARINONI, Luiz Guilherme. Ob. cit., p. 481-483.
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constitucional,  sendo  exigido  o  voto  favorável  de  dois  terços  dos  membros  do  Supremo

Tribunal Federal.

As súmulas vinculantes são formadas a partir  de um processo interpretativo e de

aplicação  da  norma,  condensando  uma  regra  universalizável  resultante  de  um  ou  vários

processos judiciais decididos no caso concreto. Nesse sentido, a súmula vinculante é uma das

técnicas de aplicação de precedentes obrigatórios no Brasil.258

Ressalte-se que os bastidores da atividade legislativa que culminou na aprovação da

Emenda Constitucional nº 45, de 2004, já foi analisada em momento anterior, valendo lembrar

que o constituinte derivado aproveitou o ensejo da tramitação, desde 1992, de proposta de

reforma do poder judiciário para emplacar novos instrumentos de vinculação das decisões

judiciais  do  Supremo  Tribunal  Federal,  no  afã  de  alcançar  maior  segurança  jurídica  e

isonomia no processo de interpretação da Constituição.

A ausência de um modelo de precedentes obrigatórios dificultou, por longos anos,

que as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal assumissem sua verdadeira função,

qual  seja,  a  de  resguardar  a  supremacia  da  Constituição.  Sem instrumentos  judiciais  de

vinculação no controle concreto e sem uma cultura de obediência a precedentes judiciais,

mesmo aqueles emanados da Suprema Corte, a repetição de demandas exigiu uma releitura

dos efeitos da declaração de (in)constitucionalidade realizada pelo guardião da Constituição.

Foi nesse contexto de busca da efetividade da norma constitucional e de preservação

da supremacia da Constituição que surgiram as teorias de abstrativização e transcendência dos

motivos  determinantes,  temas  que  correm em paralelo  ao  estudo  do  instituto  da  súmula

vinculante.

Assim,  a  súmula  vinculante  é,  ou  ao  menos  pretende  ser  nos  moldes  em  que

concebida,  uma  verdadeira  “ponte  de  ligação”  entre  aquelas  decisões  proferidas  numa

dimensão concreta, notadamente as proferidas em sede de controle de constitucionalidade ou

interpretativas,  e  aquelas  proferidas  em  caráter  geral,  portanto  abstratas,  a  exemplo  das

decisões tomadas em ação direta. Nesse sentido, as súmulas vinculantes representam “uma

forma de transposição do concreto para o abstrato-geral”259.

Segundo o parágrafo primeiro do art.  103-A da Constituição, a súmula vinculante

tem por objetivo pacificar discussões acerca da validade, da interpretação e da eficácia de

258 ZANETI JÚNIOR, Hermes. Ob. cit., p. 66.
259 TAVARES,  André  Ramos.  Nova  lei  da  súmula  vinculante: estudos  e  comentários  à  Lei  11.417  de

19.12.2006. 2. ed. São Paulo: Método, 2007, p. 15.
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normas determinadas. Para tanto, é preciso que haja controvérsia atual entre órgãos judiciários

ou entre estes e a administração pública, sendo necessário ainda que tais controvérsias sejam

capazes de acarretar grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre

questão idêntica.

Há  nesse  aspecto  uma  preocupação  evidente  com  a  abstrativização,  de  modo  a

unificar decisões sob o pálio da isonomia e da segurança jurídica, o que nada mais é do que a

positivação no texto constitucional de uma preocupação com o efeito erga omnes nas decisões

tomadas no caso concreto pelo Supremo Tribunal Federal. Não sem razão, tanto a isonomia

quanto a segurança jurídica são horizontes de um sistema de precedentes e os vetores do

sistema decisório da tradição da common law.

A súmula  vinculante,  portanto,  traz  para  o  centro  nervoso  do  direito  brasileiro

discussões  em  torno  da  força  dos  precedentes  (stare  decisis),  conforme  já  anotado

anteriormente, contribuindo de maneira efetiva para a formação de um sistema brasileiro de

precedentes com nítido caráter obrigatório, a partir da autoridade vinculante das decisões da

Suprema Corte (binding authority).

Nesse sentido, os dois grandes sistemas jurídicos relacionados à aplicação do Direito,

o sistema da common law (centrado na primazia da decisão judicial) e o sistema da civil law

(centrado no modelo codificado, com o estabelecimento de normas gerais organizadoras e

premissas  normativas)  têm  diminuído  significativamente  suas  fronteiras  e  divergências,

abrindo espaço para a mescla de suas bases teóricas, a exemplo da força dos precedentes em

sistemas da  civil law  e a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no

modelo de controle judicial da common law.260

Nesse cenário,  pode-se intuir  que a  decisão judicial  tomada em sede de controle

concreto já não se preocupa apenas com a solução do caso apresentado,  ou seja,  com os

efeitos  intersubjetivos.  O precedente  ganha força,  transcende,  abstrativiza  o  julgamento  e

passa a servir às decisões posteriores como paradigma de solução (leading case), com efeito

obrigatório, quando editada a súmula com efeito vinculante – o binding effect do direito norte-

americano presente nas decisões  da Suprema Corte  em face dos demais  órgãos do poder

judiciário.

Com efeito,  a introdução da súmula vinculante no direito positivo mais uma vez

fragiliza a utilidade do papel do Senado Federal no controle difuso-incidental-concreto, no

260 TAVARES, André Ramos. Ob. cit., p. 22-23.
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sentido de “suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por

decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal”. Ora, se o próprio Supremo Tribunal Federal

pode conferir caráter  erga omnes  e efeito vinculante às suas decisões tomadas em controle

concreto, através da aplicação do instituto da súmula vinculante previsto no art. 103-A, não há

dúvidas que há declínio de prestígio e mesmo de utilidade do papel conferido ao Senado

Federal.

O  debate  em  torno  do  papel  do  Senado  Federal  no  controle  concreto  de

constitucionalidade já foi discutido em momento anterior, tendo sido apresentada a corrente

que propõe a superação desse papel, nos termos do que defendem os adeptos da teoria da

transcendência  dos  motivos  determinantes  da  decisão,  bem como  a  linha  de  pensamento

contrária, que defende essa atuação, ofertando-lhe uma projeção democrática.

O fato é que, quando se introduziu a súmula vinculante no ordenamento jurídico,

claramente  houve  uma  limitação  à  tese  da  abstrativização  ou  objetivação  do  recurso

extraordinário. Isso porque, desde então, somente pode haver a transposição dos efeitos erga

omnes, vinculante e  ex tunc  (ao menos em regra, podendo ser assegurados também efeitos

prospectivos)  do  controle  concentrado-abstrato-principal  para  o controle  difuso-incidental-

concreto, caso haja edição de súmula vinculante ou o recurso extraordinário seja submetido ao

regime de repetitivos previsto no Código de Processo Civil261.

Por seu turno, há que se aprofundar a discussão em relação ao disposto no art. 103-A,

§ 3º, da Constituição, que prevê o cabimento de reclamação ao Supremo Tribunal Federal

contra ato administrativo ou decisão judicial  que contrariar a súmula vinculante ou que a

aplique indevidamente. Caso seja julgada procedente a reclamação, prevê o dispositivo que a

Corte anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, determinando que

seja proferida outra, com ou sem a aplicação do enunciado sumular.

O cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal cria um “mecanismo

de auto-imposição dependente”262.  Dessa forma,  em havendo descumprimento do preceito

sumular, o Supremo passa a assumir o papel de verdadeiro executor de suas próprias decisões,

o que poderia explicar, em parte, a sobrecarga de processos no âmbito daquele tribunal.

261 O novo Código de Processo Civil  de 2015 prevê o regime de julgamento dos recursos extraordinário e
especial repetitivos nos arts. 1.036 a 1.041. Por seu turno, o revogado Código de Processo Civil de 1973
previa o referido regime nos arts. 543-B e 543-C, introduzidos pela Lei nº 11.418, de 2006.

262 TAVARES, André Ramos. Ob. cit., p. 115.
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3.4.2 As críticas formuladas em relação às súmulas vinculantes

Desde o  momento  em que passaram a estar  previstas  no texto  constitucional,  as

súmulas vinculantes ganharam espaço no âmbito do Supremo Tribunal Federal e, só para se

ter  uma ideia,  até  abril  de  2016  aquela  Corte  já  havia  aprovado  55  (cinquenta  e  cinco)

enunciados de súmulas vinculantes entre as mais variadas matérias.263

Por outro lado,  apesar  das  múltiplas  edições,  não se desconhece que as  súmulas

vinculantes são alvo constante de críticas acadêmicas, especialmente sob o argumento de que

promoveriam  uma  mitigação  na  independência  funcional  dos  magistrados,  engessando  a

função de decidir, bem como se correria o risco de que a análise da matéria jurídica apartada

da análise do fato e da prova pudesse criar precedentes ruins ou de conteúdo insuficiente.

Nesse sentido, o professor Lênio Luiz Streck afirma que o maior perigo que decorre

da adoção de súmulas vinculantes reside no fato de que cada um dos preceitos sumulares se

transforma em uma “premissa maior” ou “categoria” (significante) própria para a elaboração

de deduções/subsunções. Para ele, com a adoção destas, o papel do jurista tende a reduzir-se à

subsunção do caso ao preceito sumular, como outrora foi o de subsumir o caso ao dispositivo

legal do direito posto.264

Entende o autor que as súmulas vinculantes nada mais são do que o “produto do uso

reificante da linguagem jurídica”, um verdadeiro “projeto monolítico de poder”, de modo que

a dogmática jurídica brasileira revela-se insistente na elaboração de conceitos jurídicos que

objetivam amarrar o intérprete a categorias e pautas gerais, como solução para a crise de

morosidade do judiciário.265

O autor  critica o fato  dos  juristas  nacionais  confundirem o efeito  vinculante  das

súmulas e da jurisprudência dos tribunais superiores com o instituto do stare decisis do direito

norte-americano, pois, segundo ele,  neste sistema a força do precedente judicial  reside na

tradição, logo não se trata de um efeito que decorre de lei ou da própria Constituição, como no

caso brasileiro. Ademais, continua a explicar, nos Estados Unidos as decisões são proferidas

para  resolver  o  caso  concreto  e,  partir  destes  contornos  fáticos  bem definidos,  é  que  se

263 BRASIL.  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAl.  Súmulas  vinculantes. Disponível  em:
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaSumulaVinculante>.  Acesso  em:  4
abr. 2016.

264 STRECK, Lênio Luiz. Súmulas vinculantes: em busca de algumas projeções hermenêuticas. In Jurisdição e
direitos  fundamentais.  Vol.  I.  Tomo  I.  Organizador  Ingo  Wolfgang  Sarlet.  Porto  Alegre:  Livraria  do
Advogado, 2006, p. 107-130.

265 Ibidem, p. 107-130.



112

encontra o precedente judicial.  Logo, é a  estes contornos que a  autoridade do precedente

judicial  fica  limitada,  uma  vez  que  o  juiz  tem o  dever  de  justificação  e  fundamentação

detalhada de sua decisão, de modo a circunscrever com clareza os limites do precedente.266

Já  no  Brasil,  a  aplicação  dos  precedentes  corre  o  risco  do  emprego  de  forma

descontextualizada,  sem observação  dos  rígidos  limites  fáticos  em que  constituído.  Há  o

perigo de que nasça no Brasil um sistema em que o juiz tem o poder de discricionariedade

típico do sistema da  common law, porém sem o dever de justificação necessário, já que na

civil law adotada basta que a decisão esteja de acordo com a lei ou com o precedente (método

subsuntivo).267

Por outro lado, a vinculação é vista como uma panaceia que, portanto, não será capaz

de conter a sobrecarga processual dos tribunais superiores. Isso porque, segundo Streck, a

vinculação já existe no sistema jurídico e não desafogou a carga de trabalho dos tribunais, a

exemplo, da adoção de instrumentos como a possibilidade do relator do recurso extraordinário

ou do recurso especial julgar monocraticamente a irresignação se a tese ventilada estiver de

acordo com a jurisprudência dominante na respectiva corte.268

Em outra perspectiva, corrente contrária argumenta que a forma como são aplicados

os enunciados sumulares no Brasil,  sejam eles persuasivos ou vinculantes,  constituem um

obstáculo à cultura de precedentes judiciais. Isso ocorreria porque, a despeito da inspiração no

stare  decisis,  a  utilização  prática  das  súmulas  tem sido  feita  como  se  fossem um texto

normativo autônomo e abstrato, dissociado dos fatos que as embasaram, o que pode levar a

uma aplicação errônea e sem o dinamismo de um precedente.269

Citando o contributo de Aliomar Baleeiro, Ministro do Supremo Tribunal Federal à

época  da  emenda  regimental  que  criou  as  súmulas  naquela  Corte,  Hermes  Zaneti  Júnior

enxerga  nos  enunciados  sumulares  uma forma de  recepção  frustrada  do  stare  decisis  no

Brasil.  Tal  ocorre  porque,  a  despeito  da intenção dos  Ministros  do Supremo de criar  um

sistema de precedentes, a cultura local enxergou nas súmulas um “sistema de centralização e

unificação do direito a partir dos tribunais superiores”, à semelhança do instituto dos assentos

previstos na legislação portuguesa.270

266 Ibidem, p. 107-130.
267 Ibidem, p. 107-130.
268 Ibidem, p. 107-130.
269 PEIXOTO, Ravi. Ob. cit., p. 161-162.
270 ZANETI JÚNIOR, Hermes. Ob. cit., p. 180.
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Compartilhando da crítica ao caráter  de enunciado geral  e  abstrato,  que afasta  o

enunciado  sumular  de  sua  ratio  decidendi,  portanto  esvazia  sua  feição  de  verdadeiro

precedente judicial, Marinoni afirma não haver distinção essencial entre súmulas e súmulas

vinculantes. No entanto, defende o autor que a súmula vinculante deve corresponder a um

enunciado formado a partir da ratio decidendi de precedentes, razão pela qual ele discorda da

necessidade do instituto no sistema, já que, na sua visão, é preciso fazer uma nova leitura do

recurso extraordinário, a partir de sua objetivação, como modelo mais adequado a um sistema

de precedentes judiciais.271

271 MARINONI, Luiz Guilherme. Ob. cit., p. 488-490.
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4  DA  UNIFORMIZAÇÃO  DE  JURISPRUDÊNCIA  AO  JULGAMENTO  DE

DEMANDAS MÚLTIPLAS: A MATERIALIZAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DO

SISTEMA BRASILEIRO DE PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS

A existência  de  um sistema de  impugnação da  decisão  judicial  organizado,  com

previsão das modalidades recursais  e demais meios de irresignação, normatização de seus

fundamentos e pressupostos, remete à ideia de duplo grau de jurisdição, possuindo finalidade

bipartite no ordenamento jurídico.

O duplo grau de jurisdição é a possibilidade, materializada através de instrumentos

de impugnação da decisão judicial, de se alcançar um novo pronunciamento da jurisdição,

geralmente dirigindo a irresignação a um órgão de hierarquia superior ao prolator da decisão

combatida.  Por  seu  turno,  o  órgão  para  o  qual  a  irresignação  é  dirigida  tem poderes  de

manutenção,  reforma,  esclarecimento,  integração  ou  mesmo  anulação  do  pronunciamento

atacado.

Num  primeiro  momento,  os  sistemas  de  impugnação  da  decisão  judicial  são

estruturados com o objetivo de oportunizar à parte vencida a busca por um novo juízo de

justiça da decisão,  significando uma reiteração da provocação jurisdicional  no sentido  de

declarar o direito. Essa provocação da jurisdição por meios de impugnação da decisão judicial

objetiva uma nova análise do contexto processual,  o que,  ao menos potencialmente,  pode

conduzir a uma solução distinta da decisão combatida.

Por outro lado, para além desse objetivo de rever a justiça das decisões, o sistema de

impugnação da decisão judicial atende, também, a um compromisso com a uniformização dos

provimentos jurisdicionais, a fim de que as relações jurídicas semelhantes, judicializadas para

dirimir  controvérsia,  possam receber  do poder judiciário  um tratamento isonômico apto a

garantir a segurança jurídica e a coerência.

A doutrina processualista, especialmente a processualista civil brasileira, divide os

meios de impugnação das decisões judiciais em três grupos, quais sejam, os recursos, as ações

autônomas de impugnação e os sucedâneos recursais.272

272 Cf. MEDINA, José Miguel Garcia; e WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recursos e ações autônomas de
impugnação.  Vol. 2.  3.  ed.  São Paulo:  Revista dos Tribunais,  2013; CUNHA, Leonardo Carneiro da; e
DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e
processo nos tribunais. Vol. 3. 13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016.
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Dentre estes,  os recursos constituem o meio de impugnação às decisões judiciais

mais conhecidos e utilizados, devendo estar previstos em lei e cujo manejo cabe às partes, ao

terceiro prejudicado e ao Ministério Público. O objetivo dos recursos é viabilizar, dentro da

mesma relação jurídico-processual, a reforma, anulação, integração ou aclaramento da decisão

judicial impugnada.273

No que toca às ações autônomas de impugnação, estas podem ser conceituadas como

instrumentos de impugnação da decisão judicial que objetivam atacar ou interferir na decisão

judicial,  com a particularidade  de que  originam um processo  novo.  A título  de  exemplo,

podem  ser  indicadas  a  ação  rescisória,  a  querella  nullitatis,  os  embargos  de  terceiro,  o

mandado de segurança e o habeas corpus contra ato judicial e a reclamação constitucional.274

Por fim, os  sucedâneos recursais, expressão introduzida por Frederico Marques275,

constituem mecanismos processuais residuais de impugnação da decisão judicial, que não se

encaixam  nem  no  conceito  de  recurso,  tampouco  na  definição de  ação  autônoma  de

impugnação.  Nesse  sentido,  são  exemplos  de  sucedâneos  recursais,  o  pedido  de

reconsideração, a suspensão de liminar (art. 4º da Lei nº 8.437, de 1992276), a suspensão de

segurança (art. 15 da Lei nº 12.016, de 2009277), a remessa necessária e a correição parcial,

esta normalmente prevista nos regimentos internos dos tribunais.

Pois  bem.  Um  processo  verdadeiramente  democrático  conduz  à  constante

preocupação do sistema processual com sua coerência e harmonia, sempre oportunizando às

partes a possibilidade de influenciar no processo decisório e no processo de eventual reforma

da  decisão,  estabelecendo  para  os  cidadãos  um  padrão  de  decisão  a  ser  seguido

isonomicamente por todos, observando, logicamente, o caso concreto e o contexto processual.

Essa  preocupação,  como  visto,  muito  embora  tenha  sido  secundária,  ajudou  a

construir mecanismos constitucionais de vinculação, já analisados em momento pretérito, e

que se alinham com os objetivos de segurança jurídica, isonomia e coerência.

273 MEDINA, José Miguel Garcia; e WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Ob. cit., p. 36.
274 CUNHA, Leonardo Carneiro da; e DIDIER JUNIOR, Fredie. Ob. cit., p. 89.
275 Expressão utilizada na clássica obra Instituições de Direito Processual Civil, em seu volume 4, publicada

pela Forense no ano de 1960.
276 BRASIL. Lei Federal nº 8.437, de 30 de junho de 1992. Dispõe sobre a concessão de medidas cautelares

contra  atos  do  Poder  Público  e  dá  outras  providências. Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8437.htm>. Acesso em: 16 maio 2016.

277 BRASIL. Lei Federal nº 12. 016, de 7 de agosto de 2009.  Disciplina o mandado de segurança individual e
coletivo  e  dá  outras  providências.  Disponível  em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/lei/l12016.htm>. Acesso em: 16 maio 2016.
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Outrossim,  a  partir  da  dimensão  constitucional  já  vista,  a  legislação

infraconstitucional,  de  longa  data,  já  incorpora  instrumentos  processuais  e  técnicas  de

julgamento vocacionados à uniformização das decisões judiciais,  em princípio absorvendo

conceitos de precedentes persuasivos.

Ademais,  a  partir  de  algumas  reformas  tópicas  no  Código  de  Processo  Civil  de

1973278,  aprofundadas substancialmente pelo novo Código de Processo Civil  de 2015279,  o

sistema jurídico nacional incorporou de vez institutos da  common law, com o objetivo de

uniformização das decisões judiciais,  fato que permite afirmar que está em edificação um

sistema brasileiro de precedentes judiciais obrigatórios.

Entretanto, a formação de precedentes exige da magistratura um rigoroso processo de

motivação das decisões judiciais, que se constitui em pressuposto essencial e indispensável à

elaboração da  ratio decidendi. É o elemento da  ratio decidendi  que se projeta para outros

casos semelhantes, motivo pelo qual a fixação de teses no âmbito do poder judiciário depende

da utilização de técnicas de julgamento adequadas e seguras.

4.1  A  UNIFORMIZAÇÃO  DA  JURISPRUDÊNCIA  E  SEU  CONTRIBUTO

INFRACONSTITUCIONAL  À  FORMAÇÃO  DE  UM  SISTEMA  BRASILEIRO  DE

PRECEDENTES JUDICIAIS

A preocupação com a uniformização de jurisprudência esteve presente nos sistemas

jurídicos que influenciaram a formação da civil law brasileira, tendo sido absorvida através de

diversos instrumentos de irresignação ou mesmo técnicas de julgamento.

No direito português, por exemplo, o antigo instituto dos “assentos” teve por objetivo

a  fixação  de  entendimentos  em  enunciados,  construídos  originalmente  a  partir  da

uniformização de decisões judiciais divergentes que julgavam casos concretos.

Os assentos influenciaram a compreensão das súmulas no Brasil, sendo o instituto

lusitano dotado de “força de lei”, não lhes sendo atribuído o efeito vinculante.  No tocante à

competência,  os assentos eram proferidos pelo Tribunal de Justiça de Portugal, e não pela

278 BRASIL. Lei Federal nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm>. Acesso em: 12 maio 2016.

279 BRASIL.  Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015.  Código de Processo Civil.  Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 12 maio 2016.
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Corte Constitucional daquele país, razão pela qual, inclusive, os mesmos foram considerados

inconstitucionais em 1996.280

A superação  da  divergência  de  interpretação  entre  os  tribunais  brasileiros  esteve

prevista  na  Emenda  Constitucional  de  3  de  setembro  de  1926  à  Constituição  de  1891.

Ofertando nova redação ao art. 60 do texto constitucional, no § 1º, alínea “c”, foi previsto o

cabimento de recurso para o Supremo Tribunal Federal contra as sentenças das justiças dos

Estados em última instância, quando dois ou mais tribunais locais interpretassem de modo

diferente a mesma lei federal, podendo o recurso ser também interposto por quaisquer dos

tribunais referidos ou pelo Procurador-Geral da República.281

Trata-se  de um antecedente  histórico  do  atual  art.  105,  inciso  III,  alínea  “c”,  da

Constituição de 1988, que prevê o cabimento de Recurso Especial ao Superior Tribunal de

Justiça contra as decisões tomadas em única ou última instância pelos  Tribunais Regionais

Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, que derem à lei

federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.

Ao longo do século XX e início do século XXI, diversas leis processuais tomaram

em  seu  conteúdo  regras  de  uniformização,  as  quais  nem  sempre  surtiram  os  efeitos  de

previsibilidade pretendidos, no entanto contribuíram para o lento processo de internalização

sistêmica desse valor jurídico.

4.1.1 Mecanismos de uniformização previstos no Código de Processo Civil de 1939, no

Código de Processo Penal de 1941 e no Código de Processo Civil de 1973

A partir da Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926 à Constituição de 1891,

verdadeiro antecedente histórico constitucional uniformizador da decisão judicial, ainda que

pontual,  é  possível  passar  à  análise  dos  estatutos  processuais  que,  editados  a  partir  da

proclamação  da  república  no  Brasil,  vão  inserindo  no  sistema  os  ideais  de  coerência  e

autoridade das decisões dos tribunais superiores.

Conquanto  os  institutos  inaugurais  tenham sido  tímidos,  os  valores  referidos  se

inserem numa perspectiva de uniformização da jurisprudência, que foi sendo desenvolvida.

280 TAVARES, André Ramos. Ob. cit., p. 24-25.
281 BRASIL.  Emenda  Constitucional,  de  3  de  setembro  de  1926.  Disponível  em:

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon_sn/1920-1929/emendaconstitucional-35085-3-setembro-
1926-532729-publicacaooriginal-15088-pl.html>. Acesso em: 21 abr. 2016.
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Como exemplo dessa afirmação, já na exposição de motivos do Código de Processo

Civil de 1939 – oriundo do Decreto-lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939282 – podem ser

extraídos alguns dos valores que serviram de vetor à formação do processo decisório e à

previsão dos meios de impugnação da decisão judicial.  Assim, da leitura da exposição de

motivos do diploma processual  de 1939 é possível  verificar  expressa preocupação com a

simplificação e racionalização do processo na área recursal.

Por  outro  lado,  não  há  expressamente  na  mensagem  atenção  à  necessidade  de

uniformização da jurisprudência, ficando mais explícitas inquietações com a marcha lenta dos

processos, com a adoção de um sistema que prestigie a postura diretiva do juiz no processo,

deixando de ser  mero expectador,  de modo que  a  justiça da decisão passasse a  ser  mais

relevante que a forma processual. A partir de sua mensagem, portanto, o anteprojeto propõe-se

a criar um “instrumento mais popular e mais eficiente para distribuição da justiça”.283

Ocorreu  que,  mesmo sem a  expressa  preocupação com a  coerência  das  decisões

judiciais ou igualdade de tratamento de relações jurídicas semelhantes, o Código de Processo

Civil  de  1939  incorporou  mecanismos  que  possibilitavam  a  uniformização  das  decisões

judiciais, muitos deles já conhecidos em alguns diplomas processuais estaduais.

Num primeiro exemplo  dessa afirmação,  vale  destacar  que o Código de 1939 já

dispunha  acerca  de  uma  modalidade  recursal,  prevista  no  seu  art.  853,  cujo  fito  era  a

harmonização de decisões finais de órgãos fracionários de um mesmo tribunal. Trata-se do

“recurso de revista”,  que  tinha como órgão julgador  as  câmaras  cíveis  reunidas  e  que se

destinava a uniformizar a divergência entre duas ou mais câmaras ou turmas, entre si, ou entre

suas decisões e decisões da câmara reunida, quanto ao modo de interpretar o direito em tese.

Com a inclusão de um parágrafo primeiro ao mencionado art. 853, a partir da edição

da Lei nº 1.661, de 19 de agosto de 1952284, foi criada verdadeira hipótese de inadmissão do

recurso  de  revista  para  fins  de  preservação  da  harmonização  firmada.  Isso  porque  o

dispositivo  proibiu  a  parte  recorrente  de  alegar  que  uma  interpretação  divergia  da  outra

quando, depois desta,  a mesma câmara,  turma ou grupo de câmaras, que a adotou, ou as

282 BRASIL.  Decreto-lei  nº 1.608, de 18 de setembro de 1939.  Código de Processo Civil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del1608.htm>. Acesso em: 12 maio 2016.

283 BRASIL. CONGRESSO NACIONAL. SENADO FEDERAL.  Anteprojeto do novo código de processo
civil. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1608-18-setembro-
1939-411638-norma-pe.html>. Acesso em: 20 abr. 2016.

284 BRASIL.  Lei Federal nº 1.661, de 19 de agosto de 1952. Modifica os artigos 801, 836, 853, 871, 872 e
874, do Código do Processo Civil sôbre julgamento do recurso de revista e da ação rescisória.  Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1950-1969/L1661.htm>. Acesso em: 16 maio 2016.
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câmaras  cíveis  reunidas,  houvesse  sido  firmada  jurisprudência  uniforme  no  sentido  da

interpretação contra a qual se pretendesse reclamar (autoridade horizontal dos precedentes).

Quando do julgamento do recurso de revista, o diploma processual de 1939 dividia,

como  se  faz  até  hoje,  o  juízo  de  admissibilidade,  relacionado  à  existência  ou  não  da

divergência, do juízo de mérito, que correspondia à interpretação do direito em tese. Uma vez

admitido  o  recurso  de  revista,  no  mérito  seria  fixada  em definitivo  a  interpretação a  ser

observada na espécie.

Outrossim,  um  segundo  instrumento  vocacionado  à  uniformização  de  teses  é  o

instituto  do  “prejulgado”,  inserido  no  ordenamento  pelo  Decreto  nº  16.273,  de  20  de

dezembro de 1923285 e incorporado ao Código de Processo Civil de 1939 pelo art.  861. A

requerimento  de  qualquer  dos  juízes  integrantes  da  câmara  ou  turma  julgadora,  esse

dispositivo permitia o pronunciamento prévio das Câmara reunidas no tocante à interpretação

de qualquer norma jurídica, desde que reconhecida que sobre ela ocorria, ou poderia ocorrer,

divergência de interpretação entre câmaras ou turmas.

O prejulgado assemelha-se a um incidente de uniformização de jurisprudência sobre

questão de direito, que pode ser instaurado após a constatação da divergência ou mesmo para

preveni-la, fixando a tese jurídica sobre a matéria no âmbito do tribunal. Não havia disciplina

no que se refere aos efeitos decorrentes da decisão da câmara reunida, mas, pode-se extrair

pelo menos um efeito persuasivo.

Passando à análise do Código de Processo Penal – Decreto-lei  nº 3.689, de 3 de

outubro de 1941286 –, neste diploma os valores uniformização e coerência da decisão judicial

receberam  atenção  secundária,  sem  o  devido  aprofundamento.  Em  sua  redação  original,

apenas o art. 632, inciso II, trouxe mecanismo de uniformidade, ao prever o cabimento de

recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal quando a decisão criminal proferida

pelos tribunais de apelação dos Estados, inclusive do Distrito Federal ou Territórios, em única

ou última instância, desse à mesma lei federal inteligência diversa de decisões definitivas de

um desses tribunais ou do Supremo Tribunal Federal.

Trata-se de cabimento de recurso já previsto desde a Emenda Constitucional de 3 de

setembro de 1926 à Constituição de 1891, não sendo, portanto, novidade no sistema recursal.

285 BRASIL.  Decreto  16.273,  de  20  de  dezembro  de  1923.  Reorganiza  a  Justiça  do  Distrito  Federal.
Disponível  em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-1929/D16273.htm>.  Acesso  em  16
maio 2016.

286 BRASIL.  Decreto-lei  nº  3.689,  de 3 de outubro de 1941.  Código de  Processo  Penal. Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm>. Acesso em: 21 abr. 2016.
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Referida previsão, ademais, foi revogada pela Lei nº 3.396, de 2 de junho de 1958287, tendo

em vista a disciplina do recurso extraordinário já estar contida na Constituição de 1946, em

seu art. 101, conforme já analisado. Posteriormente, a Lei nº 8.038, de 1990288, revogou a Lei

nº  3.396,  de  1958,  passando  a  disciplinar  o  processo  nos  tribunais  superiores,  consoante

anotações feitas mais adiante.

Além de tais instrumentos, a Lei nº 623, de 19 de fevereiro de 1949289, deu nova

redação ao art. 833 do Código de Processo Civil de 1939 para prever que o cabimento de

embargos no Supremo Tribunal Federal contra as decisões das Turmas, quando divirjam entre

si  ou  quando  divirjam  de  decisão  tomada  pelo  Tribunal  Pleno.  Trata-se  da  criação  dos

embargos de divergência, de inspiração no Direito Português, posteriormente recepcionados

no art. 546, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973. Aliás, o próprio Ministro

Humberto Gomes de Barros, relator dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº

222.524/MA, consignou no referido julgado que os embargos de divergência ostentam em sua

gênese o objetivo de preservar a coerência dos julgados da Corte Suprema, mais até que o

interesse individual dos litigantes.290

Prosseguindo nessa evolução legislativa histórica, ao retomar a leitura da exposição

de motivos do Código de Processo Civil de 1973 – Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 –,

desta  não  se  extraem razões  ou  fundamentos  que  explicitem o  objetivo  do  legislador  de

disciplinar o processo decisório, de modo a torná-lo mais previsível e seguro, tampouco se

coloca como problema a instabilidade das decisões judiciais ou sua aplicação disforme.

Prova dessa afirmação é que, nos termos da exposição de motivos, no título referente

aos recursos, o anteprojeto se propunha corrigir dois defeitos, aos quais conferiu o adjetivo de

fundamentais,  do  Direito  brasileiro.  Em  primeiro  lugar,  sob  o  aspecto  terminológico,  o

anteprojeto propôs-se a empregar uma expressão única para designar institutos diferentes,

rompendo o modelo de uma espécie recursal para vários tipos de decisões, assim como de

287 BRASIL. Lei Federal nº 3.396, de 2 de junho de 1958. Altera a redação dos arts. 864 e 865 do Código de
Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L3396.htm>. Acesso
em: 17 maio 2016.

288 BRASIL. Lei Federal nº 8.038, de 28 de maio de 1990. Institui normas procedimentais para os processos
que  especifica,  perante  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  o  Supremo Tribunal  Federal. Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8038.htm>. Acesso em: 17 maio 2016.

289 BRASIL. Lei Federal nº 623, de 19 de fevereiro de 1949. Torna embargáveis as decisões das Turmas do
Supremo Tribunal Federal, quando divirjam entre si, ou de decisão tomada pelo Tribunal Pleno.  Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1930-1949/L0623.htm>. Acesso em: 17 maio 2016.

290 DELGADO, José Augusto. Aspectos gerais dos embargos de divergência: origem, conceito, pressupostos
e  controvérsias.  Disponível  em:  <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/18501-18502-1-
PB.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2016.
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várias espécies recursais impugnarem provimentos judiciais semelhantes. Por outro lado, sob

o aspecto sistemático,  o anteprojeto objetivou limitar a quantidade excessiva de meios de

impugnação das decisões judiciais.291

Foi  assim que,  ainda  no  contexto  de  uma jurisprudência  apenas  persuasiva,  mas

rudimentarmente  já  contribuindo para  a  formação de um sistema de  precedentes,  em sua

redação original o Código de Processo Civil  de 1973 já trazia o instituto do incidente de

uniformização de jurisprudência que, à semelhança do recurso de revista e do prejulgado no

diploma processual de 1939, abrigava os propósitos de uniformidade e tratamento isonômico

nas decisões de causas repetitivas.

Disciplinado nos arts. 476 a 479 do diploma processual de 1973, segundo o referido

instituto,  competia  a  qualquer  juiz,  ao  proferir  o  voto  no  âmbito  de  órgãos  judiciais

fracionários, solicitar o pronunciamento prévio do tribunal acerca da interpretação de matéria

de direito quando fosse verificada  divergência de interpretação ou quando, no julgamento

recorrido, fosse dada interpretação diversa da que lhe haja dado outro colegiado.

O parágrafo único do art. 476 permitia à parte recorrente, seja nas razões recursais ou

em  petição  avulsa,  requerer  de  modo  fundamentado  a  aplicação  do  incidente  de

uniformização, ocorrendo sua admissão com o reconhecimento da divergência por acórdão.

Somente após a oitiva do chefe do Ministério Público em atuação no Tribunal era designada

sessão para que ocorresse o julgamento da questão de direito a ser resolvida.

Por ocasião do julgamento, há uma evidente adoção do  stare decisis, que confere

força aos precedentes judiciais, uma vez que, na forma do art. 479 do diploma processual de

1973, o resultado do julgamento, decidido pelo voto da maioria absoluta dos membros que

integram o tribunal, seria objeto de súmula, constituindo-se como precedente para fins de

uniformização  da  jurisprudência.  A crítica  aqui  é  dirigida  ao  processo  de  redução  das

informações a partir da construção de um enunciado sumular, que se propõe a uma aplicação

abstrata, distanciando-se, portanto, da ratio decidendi.

Muito embora não se possa concretamente extrair um efeito vinculante do acórdão

que decidia o incidente de uniformização de jurisprudência, deixou-se clara a mensagem de

que  a  harmonização  de  entendimentos,  prestigiando  a  previsibilidade,  além de  garantir  a

291 BRASIL. CONGRESSO NACIONAL. SENADO FEDERAL.  Anteprojeto do novo código de processo
civil.  Disponível  em:  <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/177828/CodProcCivil
%201974.pdf?sequence=4>. Acesso em: 20 abr. 2016.
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coerência  do  sistema,  era  um dos  motivos  da  existência  dos  próprios  tribunais,  a  quem

compete a fixação de precedentes.292

Em outra passagem, o Código de 1793, após emenda ocorrida no âmbito do Senado

Federal, trouxe a previsão dos embargos de divergência como modalidade recursal. Segundo a

redação originária do parágrafo único do art. 546, sem prejuízo de outras previsões legais,

admitem-se embargos contra a decisão proferida por turma do Supremo Tribunal Federal, em

recurso extraordinário ou agravo de instrumento293, que divergir do julgamento de outra turma

ou do plenário.

O referido dispositivo foi revogado pela Lei nº 8.038, de 1990, mas a Lei nº 8.950, de

13 de dezembro de 1994294, revigorou sua essência, alterando-o para admitir os embargos de

divergência em recurso especial e em recurso extraordinário, a fim de equacionar divergências

entre órgãos fracionários das respectivas cortes, bem como para permitir a disciplina do seu

procedimento  nos  regimentos  internos.  Assim,  a  matéria  foi  disciplinada  no  art.  266  e

seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça295 e no art. 330 e seguintes do

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal296.

Como se pode notar, o escopo fundamental dos embargos de divergência é superar

contradições  em  julgamentos  de  órgãos  fracionários  no  âmbito  do  Superior  Tribunal  de

Justiça e do Supremo Tribunal Federal, consolidando os valores da segurança jurídica e da

coerência, uniformizando a interpretação e a explicação do direito.297

Aprimorando esse  modelo  ainda incipiente  de um sistema de precedentes,  pouco

tempo após o Código de Processo Civil de 1973 disciplinar o incidente de uniformização

mencionado,  a  Lei  Complementar  nº  35,  de  1979  (Lei  Orgânica  da  Magistratura  –

LOMAN)298, trouxe previsão que também se alinha ao conceito de força dos precedentes.

292 HARTMANN, Rodolfo Kronemberg. Curso completo de processo civil.  2. ed. Niterói: Impetus, 2015, p.
530. 

293 Nesse momento, a legislação previa o agravo de instrumento como modalidade recursal que impugnava a
decisão do tribunal recorrido que realizava o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário.
Posteriormente, o agravo de instrumento foi substituído pelo agravo nos próprios autos.

294 BRASIL.  Lei Federal nº 8.950, de 13 de dezembro de 1994.  Altera dispositivos do Código de Processo
Civil,  relativos  aos  recursos.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1989_1994/L8950.htm>. Acesso em: 17 maio 2016.

295 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Disponível em: <http://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/Regimento/issue/view/1/showToc>.
Acesso em: 17 maio 2016.

296 BRASIL.  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  Regimento  Interno  do  Supremo  Tribunal  Federal.
Disponível  em:  <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF.pdf>.  Acesso
em: 17 maio 2016.

297 DELGADO, José Augusto. Ob. cit.
298 BRASIL.  Lei Complementar Federal nº 35, de 14 de março de 1979.  Dispõe sobre a Lei Orgânica da



123

Em seu art. 90, § 2º, a LOMAN previu que, no âmbito do então existente Tribunal

Federal  de  Recursos,  o  relator  poderia  negar  seguimento  a  recurso  que,  em  questões

predominantemente  de  direito,  contrariasse  súmula  do  Supremo  Tribunal  Federal  ou  do

próprio  tribunal.  Como se pode verificar,  o  preceito  sumular  advindo de decisões  de tais

cortes passava a ostentar um caráter de precedente, de modo que, firmada a tese no enunciado,

ao relator era dado o poder de, prontamente, em decisão monocrática, negar provimento a

recurso dissonante da tese firmada.

Dezessete anos após da publicação do Código de Processo Civil de 1973, a  Lei nº

8.038, de 28 de maio de 1990, que institui normas procedimentais no âmbito do Supremo

Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, mais uma vez trouxe previsão no sentido

de conferir força aos precedentes judiciais. Para tanto, o art. 38 da referida lei conferiu ao

relator  a  competência  de  decidir  monocraticamente  pedido  ou  recurso  que  contrarie,  nas

questões predominantemente de direito, súmula do respectivo Tribunal.

É  possível  extrair  do  aludido  dispositivo  que  a  formação  do  precedente  ganhou

relevância prospectiva no âmbito dos tribunais superiores, a ponto de conferir ao relator o

poder  de  decidir  monocraticamente  questões  de  direito  cujo  entendimento  já  reste

sedimentado no âmbito dessas cortes. Nesse ponto, pode-se identificar a eficácia persuasiva

dos  precedentes,  que  desloca  ou  antecipa  a  competência  decisória  do  recurso  do  órgão

colegiado para o relator, desde que este observe o precedente, decidindo em consonância com

os termos jurídicos em que já resolvida a questão anteriormente, ou seja, decidindo de acordo

coma tese fixada.

Não raras vezes, esses processos de uniformização de entendimentos são criados ou

aceitos pelo legislador como instrumento estabilização de relações jurídicas no interesse da

administração pública,  a  exemplo  da  ação declaratória  de  constitucionalidade.  Assim,  um

pouco antes da Constituição prever o efeito vinculante nesta ação, o art. 4º, § 8º, da Lei nº

8.437, de 1992, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra o poder público –

com dispositivo incluído pela Medida Provisória nº 2.180-5/2001 –, conferiu ao Presidente do

Tribunal o poder de suspender em uma única decisão monocrática, múltiplas liminares cujo

objeto seja idêntico.

Outrossim,  a  mesma  lei  conferiu  ao  Presidente  do  tribunal  a  competência  para,

também,  ampliar  a  suspensão  das  liminares  supervenientes  mediante  simples  e  prévio

Magistratura Nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp35.htm>. Acesso
em: 17 maio 2016.
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aditamento do pedido original, num verdadeiro registro de grupo para suspensão conjunta ou

em bloco.

Em lei mais recente, porém tratando do mesmo instituto, o art. 15, § 5º, da Lei nº

12.016, de 2009, que trata do mandado de segurança, trouxe idêntica previsão, objetivando

suspensão de segurança,  em tutela provisória ou definitiva,  nesse tipo específico de ação.

Trata-se de um contexto de sedimentação do julgamento de causas  em massa,  ainda  que

especificamente para o fim de suspensão da eficácia de decisões não transitadas em julgado,

mas que integra esse modelo de decisão vinculativa e em bloco.

Note-se  que  não  há  propriamente  uma  contribuição  no  sentido  de  prestigiar  a

formação de um precedente judicial, com profundidade de análise da causa. Todavia, há um

mesmo  princípio  de  estabilização  de  relações  jurídicas  semelhantes  e  busca  de  alguma

coerência no processo decisório, conquanto seja questionável o fato de apenas o poder público

pode manejar o referido mecanismo.

Avançando na edificação dos pilares necessários à estruturação de um verdadeiro

sistema de precedentes, a Lei nº 9.139, de 30 de novembro de 1995299, deu nova redação ao

art.  557  do  Código  de  Processo  Civil  para,  no  capítulo  em que  disciplina  a  ordem dos

processos nos tribunais, atribuir ao relator a competência para negar seguimento a recurso

contrário à súmula do respectivo tribunal ou de tribunal superior.

Trata-se, portanto, de uma extensão de idêntico poder que já era conferido ao relator

do recurso no âmbito dos tribunais superiores e que se insere no mesmo contexto de força dos

precedentes  judiciais,  com  as  mesmas  críticas  já  feitas  no  tocante  ao  caráter  abstrato  e

universalizante das súmulas, que se distanciam da ratio decidendi.

Três anos depois, nova redação foi dada ao mesmo dispositivo, desta feita pela Lei nº

9.756, de 17 de dezembro de 1998300,  que, no entanto, manteve o comando normativo no

sentido  de que o relator  negará seguimento a  recurso em confronto com súmula ou com

jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal

Superior. A mesma lei incluiu, ainda, o parágrafo único ao art. 120, para permitir que o relator

299 BRASIL. Lei Federal nº 9.139, de 30 de novembro de 1995. Altera dispositivos da Lei nº 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, que institui o Código de Processo Civil, que tratam do agravo de instrumento. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9139.htm>. Acesso em: 17 maio 2016.

300 BRASIL. Lei Federal nº 9.756, de 17 de dezembro de 1998. Dispõe sobre o processamento de recursos no
âmbito dos tribunais. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9756.htm>. Acesso em: 17
maio 2016.
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pudesse decidir de plano o conflito de competência, caso houvesse jurisprudência dominante

do tribunal.

Além disso, foi introduzido um parágrafo único ao art. 481 do Código de Processo

Civil de 1973, para dispor que não deveriam ser submetidas ao plenário ou órgão especial as

arguições  de  inconstitucionalidade  feitas  aos  órgãos  fracionários,  sempre  que  já  houvesse

pronunciamento do tribunal ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Com idêntica finalidade de se conferir força aos precedentes judiciais, foi dada nova

redação ao parágrafo terceiro do art. 544, permitindo ao relator conhecer do agravo para dar

provimento ao recurso especial, se o acórdão recorrido estiver em confronto com súmula ou

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

A busca por uniformidade na interpretação da lei também foi objeto de disposição da

Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001301 – lei dos juizados especiais federais –, que em seu art.

14 disciplinou o pedido de uniformização de lei federal, cabível na hipótese de divergência

entre decisões proferidas por Turmas Recursais quando da interpretação da lei, limitando-se a

dirimir controvérsias de direito.

Outrossim, o parágrafo segundo do mesmo dispositivo trouxe previsão no sentido de

admitir o pedido quando a divergência ocorrer entre decisões de turmas de diferentes regiões

ou da proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do STJ.

Já no parágrafo quarto criou-se a possibilidade de provocação do Superior Tribunal

de Justiça sempre que, em questões de direito material, a orientação acolhida pela Turma de

Uniformização contrariar súmula ou jurisprudência dominante daquela Corte.

Ademais, mecanismo de julgamento de demandas múltiplas assemelhadas foi criado

no parágrafo sexto, que determinou a retenção dos autos nas Turmas Recursais para aguardar

o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, sempre que os pedidos de uniformização

fossem idênticos. Assim, julgado o paradigma, nos termos do parágrafo nono, os processos

retidos devem ser apreciados pelas Turmas Recursais, competindo a estas exercer juízo de

retratação ou julgar prejudicados os pedidos que veiculem a tese não acolhida.

Fortalecendo essa busca por uma identidade de sistema de precedentes ao processo

decisório judicial brasileiro, a  Lei nº 10.352, de 26 de dezembro de 2001302, promoveu três

301 BRASIL. Lei Federal nº 10.259, de 12 de junho de 2001. Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais
Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
LEIS_2001/L10259.htm>. Acesso em: 17 maio 2016.

302 BRASIL. Lei Federal nº 10.352, de 26 de dezembro de 2001. Altera dispositivos da Lei nº 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, referentes a recursos e ao reexame necessário.  Disponível em:
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inserções  no  Código  de  Processo  de  1973,  as  quais  se  alinhavam  a  esse  objetivo  e

contribuíram para a experimentação desse sistema.

Na primeira delas, ao incluir o § 3º ao art. 475 do diploma processual civil de 1973,

foi afastada a necessidade de reexame necessário das sentenças fundadas em jurisprudência

do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula desta Corte Suprema ou de Tribunal

Superior.

Na segunda inserção, dando nova redação ao art. 527, inciso I, conferiu-se ao relator

do agravo  de  instrumento  nos  tribunais  o  poder  de  indeferir  liminarmente  o  recurso  que

estivesse em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal,

do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.

Por fim, a lei em referência incluiu o § 1º ao art. 555 do Código de Processo Civil de

1973, passando a permitir que o relator do agravo de instrumento ou da apelação propusesse o

julgamento do recurso pelo órgão colegiado indicado no regimento interno, sempre que haja

conveniência  na  prevenção  ou  composição  de  divergência  entre  câmaras  ou  turmas  do

tribunal ante relevante questão de direito reconhecido na assunção de competência.303

Ainda em relação às reformas tópicas ocorridas no diploma processual civil de 1973,

a  Lei  nº  12.322,  de  9  de  setembro  de  2010304,  deu  nova  redação  ao  §  4º  do  art.  544,

disciplinando os poderes do relator do agravo em recurso excepcional no âmbito do Supremo

Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com o dispositivo sob comento, mais especificamente em seu inciso II,

alínea  “b”,  o  relator  poderia  conhecer  do  agravo  para  negar  seguimento  ao  recurso

excepcional que estivesse em confronto com súmula ou jurisprudência dominante no tribunal.

Já  na alínea “c” do mencionado inciso II,  o relator  poderia  conhecer  do agravo para dar

provimento  ao  recurso  excepcional  se  o  acórdão  combatido  estivesse  em confronto  com

súmula ou jurisprudência dominante no tribunal.

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10352.htm>. Acesso em: 17 maio 2016.
303 O dispositivo nada mais fez que irradiar aos tribunais de justiça e tribunais regionais federais regra já contida

no art. 22, parágrafo único, alínea “b”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 14,
inciso II,  do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.  Cf.  CUNHA, Leonardo Carneiro da e
DIDIER, Fredie. Ob. cit., p. 654-655.

304 BRASIL. Lei Federal nº 12.322, de 9 de setembro de 2010. Transforma o agravo de instrumento interposto
contra decisão que não admite recurso extraordinário ou especial em agravo nos próprios autos, alterando
dispositivos  da  Lei  nº  5.869,  de  11  de  janeiro  de  1973  -  Código  de  Processo  Civil.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12322.htm>. Acesso em: 17 maio 2016.
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Prosseguindo  nesse  olhar  histórico,  através  da  Lei  nº  11.277,  de  2005305,  que

introduziu o art. 285-A no códex de 1973, integrou-se ao sistema processual a improcedência

prima facie do pedido inicial, que permitiu ao juiz decidir o pedido, desde logo, por sentença,

quando  a  matéria  controvertida  fosse  unicamente  de  direito  e  no  juízo  já  houvesse  sido

proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos.

Nesse caso,  além da preocupação com a multiplicidade de demandas idênticas,  a

improcedência prima facie se insere no contexto da estruturação de um sistema de aplicação

dos procedentes horizontais, muito embora em uma dimensão extremamente limitada.

O novo Código de Processo Civil  de 2015 manteve a previsão da improcedência

prima facie, desta feita expandindo as hipóteses de aplicação, conforme disciplina do seu art.

332.  Destarte,  o  juiz  poderá  julgar  liminarmente  improcedente  o  pedido que contrarie  os

seguintes provimentos judiciais: (i) enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do

Superior  Tribunal  de  Justiça;  (ii)  acórdão  proferido  por  estes  tribunais  superiores  em

julgamento de recursos repetitivos; (iii) entendimento firmado em incidente de resolução de

demandas repetitivas ou de assunção de competência; (iv) enunciado de súmula de tribunal de

justiça sobre direito local.

Essa incorporação fortalece o sistema brasileiro de precedentes, na medida em que

intensifica a possibilidade aplicação do paradigma a casos futuros, ora com efeito persuasivo,

ora com efeito vinculativo.

Por seu turno, a súmula impeditiva de recurso foi inserida no sistema processual pela

Lei nº 11.276, de 7 de fevereiro e 2006306, passando a dispor no art. 518, § 1º, do Código de

Processo Civil de 1973, que o recurso de apelação não seria recebido pelo juiz quando a

sentença  estivesse  em conformidade  com súmula  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  ou  do

Supremo Tribunal Federal. Tratava-se do que a doutrina nominou de “súmula impeditiva de

recurso”,  que  não  se  trata  propriamente  de  um  precedente,  mas  sim  uma  técnica  de

sumarização do processamento do recurso.307

305 BRASIL. Lei Federal nº 11.277, de 7 de fevereiro de 2006. Acresce o art. 285-A à Lei nº 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, que institui o Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_
03/_ato2004-2006/2006/lei/L11277.htm>. Acesso em: 17 maio 2016.

306 BRASIL. Lei Federal nº 11.276, de 7 de fevereiro de 2006. Altera os arts. 504, 506, 515 e 518 da Lei nº
5.869, de 11 de janeiro de 1973 -  Código de Processo Civil,  relativamente à  forma de interposição de
recursos,  ao  saneamento  de  nulidades  processuais,  ao  recebimento  de  recurso  de  apelação  e  a  outras
questões. Disponível  em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11276.htm>.
Acesso em: 17 maio 2016.

307 HARTMANN, Rodolfo Kronemberg. Ob. cit., p. 543.
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Outrossim, o Código de Processo Civil de 2015 não reproduziu especificamente esse

dispositivo, no entanto terminou por alargar sua aplicabilidade, ao prever, no art. 932, incisos

IV,  alíneas  “a”,  “b”,  e  “c”,  que  incumbe  ao  relator  negar  provimento  a  recurso  que  for

contrário aos seguintes provimentos: (i) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior

Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (ii) a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal

Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; e (iii) a

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de

competência.

Ademais, em seguida, o art. 935, inciso V, permitiu ao relator, depois de facultada a

apresentação de contrarrazões pelo recorrido, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida

for contrária às hipóteses acima declinadas.

Nos  exemplos  acima  mencionados,  a  jurisprudência  é  construída  pelos  tribunais,

especialmente  as  cortes  superiores,  com o  objetivo  primário  de  conter  a  proliferação  de

recursos  sobre  questões  repetitivas  de  direito,  deixando  nítida  a  preocupação  com  a

celeridade.

Nesse  sentido,  a  estratégia  de  uniformização  atendeu  a  esse  viés  primário  de

contenção do número de recursos a partir de seu julgamento antecipado, pelo relator, bem

como,  num viés  secundário,  construiu  bases  legais  que,  a  partir  da matriz  constitucional,

colaborou de  maneira  decisiva  para  a  paulatina  edificação de  um sistema de precedentes

persuasivos.

Como se pode ver, há uma hipervalorização das decisões dos tribunais superiores,

que passam a ter seus precedentes utilizados para se negar o próprio recebimento do recurso,

evitando a reanálise de controvérsia jurídica já dirimida.

4.1.2 A uniformização das decisões judicais no processo do trabalho

No  âmbito  do  processo  do  trabalho,  a  uniformização  de  jurisprudência  trilhou

caminhos  semelhantes  ao  processo  civil,  sendo  inicialmente  utilizados  instrumentos  de

uniformização de teses com o objetivo de conter a multiplicação de demandas.

Em sua redação originária, a Consolidação das Leis do Trabalho – Decreto-lei nº

5.452,  de  1º  de  maio  de  1943308 –  previu  em  seu  art.  896  o  cabimento  de  recurso

308 BRASIL.  Decreto-lei  nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acesso em: 12 maio 2016.
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extraordinário para a Câmara de Justiça do Trabalho das decisões de última instância que

davam à mesma norma jurídica interpretação diferente daquela proferida por um Conselho

Regional ou pela própria Câmara. Idêntico sentido foi mantido no dispositivo, a despeito da

alteração ocorrida a partir do Decreto-lei nº 8.737, de 1946309.

Através da Lei nº 861, de 13 de outubro de 1949310, foi dada nova redação ao art. 896

da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo o recurso extraordinário sido substituído pelo

recurso de revista, que já era disciplinado no Código de Processo Civil de 1939. Dessa forma,

cabia recurso de revista  das decisões de última instância quando dessem à mesma norma

jurídica interpretação diversa da que tiver sido dada pelo mesmo Tribunal Regional ou pelo

Tribunal Superior do Trabalho.

Essa  ideia  de  uniformização  de  interpretação  da  lei  pelo  Tribunal  Superior  do

Trabalho foi mantida, mesmo ocorrendo algumas modificações do referido texto legal com a

edição da Lei nº 2.244, de 23 de junho de 1954311; do Decreto-lei nº 229, de 28 de fevereiro de

1967312;  da Lei nº 5.442, de 24 de maio de 1968313;  da Lei nº 7.033, de 5 de outubro de

1982314; da Lei nº 7.701, de 21 de dezembro de 1988315; Lei nº 9.756, de 17 de dezembro de

1998316; e Lei nº 13.015, de 21 de julho de 2014317.

309 BRASIL. Decreto-lei nº 8.737, de 19 de janeiro de 1946. Altera disposições da Consolidação das Leis do
Trabalho  referentes  à  Justiça  do  Trabalho,  e  dá  outras  providências. Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del8737.htm>. Acesso em: 17 maio 2016.

310 BRASIL. Lei Federal nº 861, de 13 de outubro de 1949. Modifica a redação de artigos do Decreto-lei nº
5.452,  de  1º  de  maio  de  1943.  Disponível  em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L0861.htm>.
Acesso em: 17 maio 2016.

311 BRASIL. Lei Federal nº 2.244, de 23 de junho de 1954. Altera dispositivos da Consolidação das Leis do
Trabalho  na  parte  relativa  à  Justiça  do  Trabalho,  e  dá  outras  providências.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L2244.htm>. Acesso em: 17 maio 2016.

312 BRASIL. Decreto-lei nº 229, de 28 de fevereiro de 1967. Altera dispositivos da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e dá outras providencias. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm>. Acesso em: 17 maio 2016.

313 BRASIL.  Lei  Federal  nº  5.442,  de  24  de  maio  de  1968.  Modifica  a  redação  de  dispositivos  da
Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  e  dá  outras  providências. Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5442.htm>. Acesso em: 17 maio 2016.

314 BRASIL. Lei Federal nº 7.033, de 5 de outubro de 1982. Revoga o § 3º do artigo 899, o artigo 902 e seus
parágrafos, e modifica a redação da alínea "f" do inciso I do artigo 702, da alínea "b" do artigo 894, da alínea
"a" do artigo 896, da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como do artigo 9º da Lei nº 5.584, de 26 de
junho de 1970. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7033.htm>. Acesso em: 17 maio
2016.

315 BRASIL. Lei Federal nº 7.701, de 21 de dezembro de 1988. Dispõe sobre a especialização de Turmas dos
Tribunais  do  Trabalho  em  processos  coletivos  e  dá  outras  providências.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7701.htm>. Acesso em: 17 maio 2016.

316 BRASIL. Lei Federal nº 9.756, de 17 de dezembro de 1998. Dispõe sobre o processamento de recursos no
âmbito dos tribunais. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9756.htm>. Acesso em: 17
maio 2016.

317 BRASIL.  Lei Federal nº 13.015, de 21 de julho de 2014.  Altera a Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre o processamento de
recursos no âmbito da Justiça do Trabalho. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
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No caso da Lei nº 7.701, de 1988, foi inserido relevante pressuposto negativo de

admissibilidade para o recurso de revista. Segundo a alteração feita, o recurso de revista não

deveria ser admitido quando a decisão recorrida estivesse em consonância com enunciado de

Súmula  de  Jurisprudência  Uniforme  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  demonstrando

timidamente a relevância da eficácia persuasiva de tais decisões. A mesma lei incluiu o § 5º ao

art. 896 para determinar que, estando a decisão recorrida em consonância com enunciado da

Súmula da Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, poderia o Ministro Relator negar

seguimento ao recurso de revista, aos embargos, ou ao agravo de instrumento.

Já a Lei nº 13.015, de 2014, confere a atual redação ao dispositivo em referência,

prevendo o cabimento do recurso de revista, a ser julgado por Turma do Tribunal Superior do

Trabalho,  contra decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual,

pelos Tribunais Regionais do Trabalho.

Assim, o recurso de revista é cabível quando for dada ao mesmo dispositivo de lei

federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho, no

seu Pleno ou Turma, ou a Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho,

ou ainda contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte ou súmula vinculante

do Supremo Tribunal Federal.

Ao longo dessa construção legislativa do cabimento do recurso de revista no âmbito

da Justiça do Trabalho, ressalte-se, o legislador determinou que os Tribunais Regionais do

Trabalho procedessem, obrigatoriamente,  à  uniformização de  sua jurisprudência,  inclusive

aplicando o incidente previsto nos arts. 476 a 479 do Código de Processo Civil de 1973. Tal

comando surgiu com a nova redação dada ao § 3º do art. 896 pela Lei nº 9.756, de 1998, e,

posteriormente, com a alteração feita no mesmo dispositivo pela Lei nº 13.015, de 2014.

O dever de uniformização imposto pela Lei nº 13.015, de 2014, é tão sério que, nos

termos do § 4º, se o recurso de revista apontar a existência de decisões atuais e conflitantes no

âmbito do tribunal regional recorrido, o Tribunal Superior do Trabalho, em vez de julgar o

recurso,  determinará o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que esta proceda à

uniformização de jurisprudência.

Outrossim, de acordo com o § 6º, após o julgamento do incidente de uniformização

de jurisprudência a que alude o § 3º, somente a súmula regional ou a tese jurídica prevalente

no  tribunal  regional,  e  que  não  conflitem  com  súmula  ou  orientação  jurisprudencial  do

2014/2014/lei/l13015.htm>. Acesso em: 17 maio 2016.
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tribunal superior, servirão como paradigma para viabilizar o recurso de revista fundamentado

na divergência.

Ademais, conforme dispõe o § 7º, incluído por ocasião da Lei nº 13.015, de 2014,

somente a divergência atual é apta a fundamentar a admissão do recurso de revista, não sendo

considerada atual aquela superada por súmula ou por iterativa e notória jurisprudência do

Tribunal Superior do Trabalho, bem como por súmula do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, aparentemente prestigiando a autoridade dos julgados do Tribunal Superior

do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal, no texto do § 9º, igualmente incluído pela Lei nº

13.015, de 2014, criou-se hipótese excepcional de admissão do recurso de revista. Assim, nas

causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo da Justiça do Trabalho, o recurso de revista

somente será admitido se fundado na contrariedade com súmula de jurisprudência uniforme

do Tribunal Superior do Trabalho ou com súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e,

ainda, por violação direta da Constituição Federal.

Noutro  quadrante,  no  tocante  ao  Regimento  Interno  do  Tribunal  Superior  do

Trabalho318, o art. 231 prevê o cabimento de embargos, no prazo de oito dias, com fundamento

na divergência jurisprudencial das suas Turmas.

Como  se  pode  notar,  a  despeito  da  preocupação  com  a  uniformização  da

jurisprudência,  a  decisão  tomada  no  recurso  de  revista  acima  referido  não  ensejava  a

formação de um precedente obrigatório, carregando em si uma solução para o caso individual

concreto,  sendo  apenas  persuasivo  em relação  a  futuros  julgamentos  de  matéria  jurídica

idêntica ou assemelhada.

Entretanto,  mesmo  diante  do  caráter  persuasivo  da  jurisprudência  dominante  do

Tribunal Superior do Trabalho, já se vislumbra uma tentativa de dar uniformidade às teses

jurídicas postas a julgamento no âmbito dessa justiça especializada. 

Ademais,  há  a  sinalização da  autoridade  dos  julgados da  Corte  Superior  quando

permite  a inadmissão de recursos contrários a sua jurisprudência dominante e a admissão

excepcional  do recurso de revista,  quando em regra não havia o cabimento,  se a decisão

atacada for contrária aos seus enunciados sumulares ou à sua jurisprudência dominante. 

318 BRASIL.  TRIBUNAL SUPERIOR  DO  TRABALHO.  Regimento  Interno  do  Tribunal  Superior  do
Trabalho.  Disponível  em:  <http://aplicacao.tst.jus.br/dspace/bitstream/handle/1939/601/2008_ra1295_
atualizado.pdf>. Acesso em: 17 maio 2016.
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Essa conformação, portanto, guarda uma evolução legal semelhante àquela ocorrida

no  processo  civil,  compartilhando  esses  ramos  do  processo  uma identidade  no  tocante  à

formação de um sistema de precedentes a partir da uniformização de entendimentos.

4.2  A MOTIVAÇÃO  DA DECISÃO  JUDICIAL  COMO  ELEMENTO  ESSENCIAL  À

ADOÇÃO  DO  STARE  DECISIS.  DEVER  DE  UNIFORMIZAÇÃO.  PRECEDENTES

OBRIGATÓRIOS NO NOVO CPC

A decisão judicial está no centro nervoso da discussão envolvendo a uniformização

de jurisprudência, colocando sua motivação no patamar de elemento essencial à formação de

um sistema de precedentes. Mas não apenas isso, é do processo decisório que se extrai a

legitimação do poder judiciário, sendo imprescindível a definição de um padrão de decisão

que abrigue um referencial teórico consistente e legitimador.

Nos modernos sistemas jurídicos, a atividade jurisdicional possui duas características

essenciais, que são a sujeição do juiz à lei e o dever de motivação das decisões judiciais. Por

seu turno, em referência aos elementos da decisão,  a parte dispositiva ou simplesmente o

dispositivo é a decisão em sentido estrito, já a motivação corresponde ao conjunto de todos os

argumentos em favor da decisão.319

Com efeito,  de acordo com o art.  93,  inciso IX,  da Constituição Federal,  com a

redação dada pela Emenda nº 45, de 2004, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser

fundamentadas, sob pena de nulidade. Trata-se, portanto, de um valor constitucional essencial

à democracia, verdadeiro comando à jurisdição. 

Disciplinando o mandamento constitucional, o art. 489 do novo Código de Processo

Civil de 2015 relaciona os elementos essenciais da sentença, os quais podem ser estendidos a

toda e qualquer decisão judicial, quais sejam: o relatório para fins de identificação do caso; a

fundamentação, em que há pelo juiz a análise das questões de fato e de direito; e o dispositivo,

momento em que o magistrado resolve as questões submetidas a julgamento.

O estudo da motivação, portanto, é determinante para a compreensão de um sistema

de  precedentes  judiciais,  mantém relação com a  legitimidade da  atividade  judicante  e  se

irradia pela teoria do Direito em busca de justificações para o papel das cortes.

319 GUASTINI, Riccardo. Interpretare e argomentare. Milano: Dott. A. Giuffrè, 2011, p. 255-256.
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4.2.1 A motivação da decisão judicial e a formação da ratio decidendi

A motivação é o elemento que legitima a atividade jurisdicional, de modo que, para

fins de adoção e aprofundamento de um complexo e eficaz sistema brasileiro de precedentes

judiciais,  deve  ser  evidenciada  pelo  ordenamento  jurídico  uma  forte  preocupação  com a

estruturação da ratio decidendi.

É  a  partir  desse  processo  democrático  de  construção  da  ratio  decidendi que  se

permite a correta identificação dos motivos determinantes da decisão, os quais, por sua vez,

são  fundamentais  à  formação  do  precedente  judicial,  seja  o  efeito  deste  persuasivo  ou

vinculativo. Sobre esta matéria, importante rever os conceitos de ratio decidendi e argumento

obiter dictum já apresentados no capítulo dois.

Nessa linha de pensamento, no campo teórico o dever de motivação das decisões

judiciais tem como fim permitir o controle da discricionariedade do juiz, assim como constitui

elemento fundamental ao exercício das garantias constitucionais do contraditório e do duplo

grau de jurisdição.320

A fundamentação  da  decisão  possui  dois  planos  que  a  caracterizam,  sendo  um

referente à sua racionalidade e outro à sua controlabilidade. Por motivação racional deve-se

entender aquela que atende às regras de validade da argumentação – congruência, coerência,

etc – e do raciocínio jurídico, assim como aos princípios racionais do conhecimento empírico.

Já a controlabilidade pressupõe que a decisão seja compreensível, pública e acessível, a fim

de permitir  o  controle  interno pelas partes,  advogados e  tribunais,  e o controle  externo e

difuso a cargo da opinião pública.321

A partir  do  controle  da  decisão  judicial  feito  pelas  partes,  através  do manejo  de

algum dos meios de impugnação, a exemplo dos recursos, permite-se ao tribunal a construção

do precedente, obtido da análise clara e coerente do fatos e das normas aplicáveis. Formado o

precedente,  seu  fundamento  essencial  ou  determinante,  chamado  de  ratio  decidendi,  será

fixado e estabilizado, devendo ser aplicado aos casos futuros semelhantes. É esse raciocínio

320 FREITAS,  Frederico  Loureiro  de Carvalho.  Dever de motivação das  decisões  judiciais:  uma garantia
inerente  ao  estado  democrático  de  direito.  Disponível  em:  <http://www.pucrs.br/edipucrs/Vmostra/V_
MOSTRA_PDF/Direito/82680-FREDERICO_LOUREIRO_DE_ CARVALHO_FREITAS.pdf>. Acesso em
21 abr. 2016.

321 TARUFFO,  Michele.  Il  significato  constituzionale  dell’obbligo  di  motivazione.  In  GRINOVER,  Ada
Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo (Coord).  Participação e Processo.  São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1988, p. 37-50.
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lógico e edificante que permite, no futuro, ao tratar de outros casos, a aplicação das técnicas

de distinção, sinalização ou revogação do precedente.322

Na sua dimensão extraprocessual, a ratio decidendi sofre o controle dos juristas e da

sociedade,  o  que  é  relevante  para  a  previsibilidade  das  decisões  e  para  a  prevenção  da

judicialização excessiva e desnecessária. Ademais, desse controle exoprocessual é possível

aprimorar  o  precedente,  seja  para  propor  a  ampliação  da  ratio  decidendi  (ampliative

distinguishing),  sua  restrição  (restrictive  distinguishing)  e  até  mesmo  a  sua  superação

(overruling).323

Trata-se, portanto, de um debate aberto e não oficial, com algum grau de intersecção

com aquele proposto pelo professor Ricardo Tinôco de Góes,  conforme já afirmado,  para

quem os fluxos comunicativos da cidadania que formam o discurso devem ascender também à

jurisdição, através de uma complexa e bem concatenada tarefa decisória, propondo o autor

uma imersão nas teorias da argumentação de Robert Alexy e Ronald Dworkin, além de outras

contribuições filosóficas que tornam esse processo instigante e fundamentado.324

Desse  cenário  pode-se  antever  que  o  provimento  jurisdicional  abriga  um  duplo

discurso,  sendo um deles  voltado para  a  solução do caso concreto e  outro direcionado à

formação  do  precedente  judicial,  que  materializa  as  possibilidades  de  controle  interno  e

externo da decisão judicial. No discurso que soluciona o caso em julgamento, a linguagem

argumentativa é direcionada para as partes do processo, cuja relação jurídica é discutida no

feito. Por outro lado, no discurso que objetiva a formação do precedente, a linguagem dirige-

se à coletividade, com o fim de conferir unidade ao Direito e, assim, ser capaz de dotar as

situações jurídicas de certeza, estabilidade, confiabilidade e efetividade.325

O regime colaborativo previsto no novo Código de Processo Civil de 2015 contribui

para a edificação da norma de decisão, no caso concreto, mas com potencialidade racional

para ser também geral, ou seja, aplicável a outras causas. Nesse regime, o magistrado não se

apropria da realidade sob seu olhar solipsista, tampouco se vê limitado pela paráfrase da lei ou

322 MACÊDO,  Lucas  Buril  de;  PEREIRA,  Mateus  Costa;  PEIXOTO,  Ravi  de  Medeiros.  Precedentes,
cooperação e fundamentação: construção, imbricação e releitura. Civil Procedure Review, v. 4, n. 3, 122-
152, 2013.

323 Ibidem.
324 GÓES, Ricardo Tinoco de. Ob. cit., p. 185-189.
325 MITIDIERO,  Daniel.  Fundamentação  e  precedente  –  dois  discursos  a  partir  da  decisão  judicial.

Disponível em: <https://www.academia.edu/3223814/Fundamenta%C3%A7%C3%A3o_e_precedente_dois_
discursos_a_partir_da_decis%C3%A3o_judicial_-_Revista_de_Processo_206>. Acesso em: 22 abr. 2016.
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pela reprodução acrítica das decisões dos tribunais, pelo contrário, ele ouve as partes e busca a

construção da fundamentação de modo claro, completo, congruente e coerente.326

Visitando a regra positivada, consoante disposto no  § 1º do art. 489 do novo Código

de  Processo  Civil  de  2015,  não  se  considera  fundamentado  o  pronunciamento  judicial

decisório, qualquer que seja ele327, que se limitar à indicação, reprodução ou paráfrase de ato

normativo, sem explicar sua relação com a causa ou questão decidida. Ademais, igualmente

não  está  fundamentada  a  decisão  que  empregue  conceitos  jurídicos  indeterminados,  sem

explicar  o  motivo  concreto  de  sua  incidência  no  caso,  ou  que  invoque  motivos  que  se

prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Outrossim, também padece da ausência de fundamentação a decisão judicial que não

enfrente  todos  os  argumentos  deduzidos  no  processo  e  que  sejam  capazes  de,  em  tese,

infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Na mesma linha de raciocínio, e com a mesma

consequência,  inclui-se  o  provimento  decisório  que  se  limite  a  invocar  precedente  ou

enunciado de súmula, sem identificar seus motivos determinantes nem demonstrar que o caso

sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.

Por fim, dispõe o mencionado dispositivo que carece de fundamentação a decisão

judicial que deixe de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela

parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do

entendimento.

As hipóteses  previstas  no art.  489,  §  1º,  são meramente  exemplificativas,  já  que

outros casos podem ensejar ausência de decisão fundamentada, a exemplo daquela que não

expõe um juízo  de valor  sobre  as  provas  produzidas  pela  parte  vencida  ou daquela  que,

quando valora a prova, não expõe as razões que formaram seu convencimento.328

Igualmente  não  é  fundamentada  a  decisão  per  relationem que  não  atenta  para

circunstâncias específicas, a exemplo da suscitação de fato ou argumento novo, da ocasião em

que a peça processual referida não esteja suficientemente motivada e mesmo que tal peça não

conste  dos  autos,  de  modo  que  as  partes  não  tenham acesso  a  ela.  Vale  esclarecer  que,

326 MACÊDO,  Lucas  Buril  de;  PEREIRA,  Mateus  Costa;  PEIXOTO,  Ravi  de  Medeiros.  Precedentes,
cooperação e fundamentação: construção, imbricação e releitura. Civil Procedure Review, v. 4, n. 3, 122-
152, 2013.

327 BRAGA,  Paula  Sarno;  DIDIER  JÚNIOR,  Fredie  e  OLIVEIRA,  Rafael  Alexandria.  Curso  de  Direito
Processual Civil. Vol. 2. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 334.

328 Ibidem, p. 349.
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entende-se  por  per  relationem a  motivação  em  que  o  magistrado  se  reporta,  em  seus

fundamentos, a outro ato do processo, a exemplo de uma decisão ou parecer.329

Por fim, é, assim como as demais situações, carente de fundamentação o provimento

decisório  judicial  que  altera  orientação  jurisprudencial  sem  fundamentação  adequada  e

específica, ou seja, sem que haja expressa revogação do precedente (overruling).330

Propondo-se o sistema jurídico a adotar um arquétipo de precedentes judiciais,  o

stare decisis impõe a correta e completa fundamentação da decisão judicial, a fim de permitir

a aplicação das técnicas do distinguishing e overruling, por exemplo. O êxito nessa tarefa de

motivação  contribui  para  que  o  sistema  seja  racional  e  coerente,  consequentemente

controlável em suas duas dimensões, interna e externa. Daí a necessidade de explicitação clara

dos fundamentos determinantes da decisão,  a fim de permitir  a correta identificação, pelo

magistrado, pelas partes e pela sociedade, da ratio decidendi.

4.2.2 O dever de uniformização da jurisprudência e a adoção de precedentes judiciais

obrigatórios

O novo Código de Processo Civil de 2015 foca sua atenção na solução de conflitos,

tendo havido por parte da comissão de juristas responsável pela elaboração do anteprojeto

preocupação  também com  a  efetividade  das  garantias  constitucionais.  De  acordo  com  a

exposição  de motivos  que  prefacia  o  anteprojeto  de  novo código,  a  comissão  de  juristas

informa  que  se  orientou  por  cinco  vetores  principais  de  ordem  finalística,  dentre  eles

“imprimir maior grau de organicidade ao sistema, dando-lhe, assim, mais coesão”331.

A  fim  de  materializar  esse  desiderato,  o  art.  926  do  novo  Código  coloca  a

organização de um sistema de precedentes judiciais que seja racional na ordem do dia, ao

dispor  que é dever  dos tribunais  uniformizar  sua própria  jurisprudência e,  mais  que isso,

mantê-la estável, íntegra e coerente.

Essa preocupação, conforme visto anteriormente, já existia no art. 853 do Código de

Processo Civil de 1939, no art. 896, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, no art. 34 do

329 Ibidem, p. 350-351.
330 Ibidem, p. 351.
331BRASIL. CONGRESSO NACIONAL. SENADO FEDERAL.  Anteprojeto do novo código de processo

civil.  Disponível  em:  <http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf>.  Acesso  em:  2 jul.
2015.
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Regimento  Interno  do  Supremo  Tribunal  Federal,  no  art.  118  do  Regimento  Interno  do

Superior Tribunal de Justiça e nos arts. 476 a 479 do Código de Processo Civil de 1973.

Além  da  preocupação  com  a  isonomia  no  tratamento  das  questões  idênticas  e

repetitivas,  o art.  926 do novo Código eleva a segurança jurídica ao patamar de vetor da

decisão judicial,  notadamente porque a construção de um sistema de precedentes depende

essencialmente da estabilidade da jurisprudência e da profundidade da fundamentação.

Chamando a atenção aos precedentes judiciais, o art. 926, § 1º, permite que tribunais

editem enunciados de súmulas correspondentes a sua jurisprudência dominante, em mais uma

clara integração do  stare decisis ao sistema nacional.  Para tanto,  o parágrafo segundo do

referido  dispositivo  impõe  que  os  tribunais  cumpram com cuidado o  dever  de  ater-se  às

circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram a edição da súmula.

Tal providência é necessária para, como já visto, fixar com clareza e completude a

ratio  decidendi,  na  medida  em  que  é  desse  elemento  da  decisão  que  nasce  a  força  do

precedente e que se permite a aplicação, com segurança, das técnicas de decisão, a exemplo

do distinguishing e do overruling.

Como consequência da opção por um sistema de precedentes judiciais, o Código de

Processo  Civil  de  2015  também cuidou  de  disciplinar  a  eficácia  destes,  de  modo  que  o

respeito a eles não veio apenas como um mecanismo de persuasão em relação aos  futuros

julgamentos.

Nesse sentido, o art. 927 do diploma processual em vigor traz claramente a adoção

do binding authority, ao trazer a determinação segundo a qual os juízes e tribunais observarão

(i) as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade,

(ii)  os  enunciados  de  súmula  vinculante,  (iii)  os  acórdãos  em incidente  de  assunção  de

competência  ou  de  resolução  de  demandas  repetitivas  e  em  julgamento  de  recursos

excepcionais  repetitivos,  (iv)  as  súmulas  do  Supremo  Tribunal  Federal  em  matéria

constitucional  e  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  em  matéria  infraconstitucional  e  (v)  a

orientação do plenário ou do órgão especial internos.

O efeito vinculativo dos precedentes é legalmente estabelecido, criando para juízes e

tribunais o dever de, uma vez confrontados com idêntica relação jurídica, aplicar a mesma

ratio decidendi. Logo, o afastamento, pelo magistrado, do precedente judicial dependerá da

fundamentação em torno da distinção (distinguishing) ou mesmo de uma causa superveniente

que altere as circunstâncias sociais do caso e imponha uma nova argumentação (overriding).
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Do  contrário,  a  superação  do  precedente  somente  poderá  ser  feita  pelo  próprio

tribunal que o fixou, a partir de regras que revisem e superem o paradigma, nos termos da

técnica do  overruling. Nesse sentindo, o § 2º do art. 927 determina que a  alteração de tese

jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser

precedida  de  audiências  públicas  e  da  participação  de  pessoas,  órgãos  ou  entidades  que

possam contribuir para a rediscussão da tese.

O código ainda trata, no art. 927, § 3º, da alteração de jurisprudência no âmbito dos

tribunais superiores ou, em se tratando de julgamento de casos repetitivos, no âmbito dos

tribunais  da  instância  ordinária,  para  permitir  a  modulação  dos  efeitos  da  alteração  no

interesse social e por razões de segurança jurídica. Trata-se, pois, da integração ao sistema dos

já mencionados efeitos retrospectivos ou prospectivos da técnica do overruling.

Além  disso,  e  com  esse  mesmo  raciocínio,  o  art.  927,  §  4º,  traz  o  dever  de

fundamentação adequada e específica, sempre que se pretenda a alteração  de enunciado de

súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos,

devendo ser considerados os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da

isonomia.

Como se pode verificar, construiu-se no novel diploma processual um sistema de

precedentes judiciais minimamente racional, que se pretende também eficaz e que seja capaz

de  organizar  a  jurisprudência,  uniformizando-a,  estabilizando-a  e  oferecendo  as  técnicas

corretas  de superação e  aperfeiçoamento.  Por  essa  razão,  há  a  determinação para  que  os

tribunais  deem publicidade  a  seus  precedentes,  organizando-os  de  acordo  com a  questão

jurídica a ser decida e divulgando-os na rede mundial de computadores, em cumprimento ao

art. 927, § 5º, do novo Código de Processo Civil de 2015.

4.3  A FIXAÇÃO  DE  TESE  NO  ÂMBITO  DOS  TRIBUNAIS  SUPERIORES  E  SUA

INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DOS PRECEDENTES JUDICIAIS

Promulgada a Constituição de 1988, com a criação do Superior Tribunal de Justiça, o

Supremo Tribunal Federal pretendia converter-se em uma Corte Constitucional, com feições

de uma Corte Suprema. A ideia da criação do Superior Tribunal de Justiça, a partir da retirada

de algumas atribuições do Supremo, possuía duas dimensões do ponto de vista da organização

estatal.
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Em  primeiro  lugar,  era  preciso  garantir  a  concretude  do  texto  constitucional,

especialmente após o período de ditadura militar, momento histórico de profunda limitação ou

mesmo aniquilação de direitos fundamentais.

Com isso, a previsão de um órgão com função de guardião da Constituição, no caso o

Supremo  Tribunal  Federal,  objetivava,  a  um  só  tempo,  equilibrar  as  relações  entre  as

instituições da República e dar significado ao texto constitucional posto, ofertando a última

palavra quanto à interpretação da Constituição.

Em segundo lugar, e considerando que o Estado brasileiro foi organizado como uma

federação, em que a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios são entes

federativos,  era  preciso  prevenir  e  reprimir  a  divergência  na  interpretação  da  lei  federal,

atendendo ao objetivo de sua aplicação uniforme em todo o território federativo.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça surge com essa relevante missão institucional,

dentre outras, de proporcionar a segurança jurídica, a igualdade e a coerência na aplicação da

lei federal.

A realidade vivida a partir de então foi de uma contínua e crescente multiplicação de

demandas processuais, tanto de recursos especiais e extraordinários, quanto de demandas de

competência originária ou recursal ordinária dessas cortes, levando à sobrecarga de trabalho,

ao atraso na prestação jurisdicional e, em várias situações, à aplicação incoerente ou instável

do Direito.

Ao longo dos anos, vários institutos foram sendo criados, alterados e aperfeiçoados,

sempre em busca de uma racionalização no julgamento dos processos. Por vezes as soluções

criadas foram incapazes de alcançar  esse mister,  antes produzindo ainda mais incoerência

sistêmica,  no entanto outros  institutos ganharam fôlego,  notadamente quando a finalidade

posta  à  mesa  era  o  julgamento  de  demandas  múltiplas.  Desses  institutos  dois  merecem

destaque, a repercussão geral no recurso extraordinário e a técnica de julgamento dos recursos

excepcionais repetitivos, a seguir analisadas.

4.3.1  O  pressuposto  da  Repercussão  Geral  para  admissibilidade  do  Recurso

Extraordinário e a eficácia de seu julgamento

A repercussão  geral  da  questão  constitucional  debatida  no  recurso  extraordinário

compõe o cenário de forte preocupação do ordenamento jurídico com o julgamento dos casos
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repetitivos332, bem como mantém firme entrelaçamento com o propósito de edificação de um

sistema brasileiro de precedentes judiciais.

Classificado  como  pressuposto  de  admissibilidade  do  recurso  extraordinário,  a

repercussão geral foi criada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, ganhando disciplina

no Código de Processo Civil de 1973, a partir da inclusão do art. 543-A pela Lei nº 11.418, de

19 de dezembro de 2006.

Com esse instituto,  o  legislador  brasileiro  fixou uma fórmula  de  viabilização do

conhecimento  do  recurso  extraordinário  que  conjuga  relevância  (repercussão)  e

transcendência (geral), de modo que a questão posta em debate deve apresentar relevância

econômica, política, social ou jurídica, bem como deve transcender a órbita dos interesses

subjetivos das partes.333

A repercussão  geral  se  insere  no contexto  da  conformação do Supremo Tribunal

Federal como uma Corte Suprema, ou seja, um tribunal dotado de autonomia para selecionar

as controvérsias que julgará. Essa ideia parte da premissa de que o acesso a esse tribunal não

atende apenas à solução individual do caso concreto, sendo sua função, ao julgar a demanda,

fixar a tese jurídica capaz de, resolvendo o caso posto, criar uma solução modelo para aquele

tipo de relação jurídica, que vai ser vista e controlada de modo abstrato pela comunidade

jurídica e pela sociedade.

Em  termos  de  antecedente  histórico,  o  sistema  brasileiro  já  trabalhava  desde  a

Emenda Constitucional nº 1, de 1969, à Constituição de 1967 com a arguição de relevância

como requisito de admissão do recurso extraordinário. A arguição de relevância era prevista,

ainda, nos arts. 325, incisos I a XI, e 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal

Federal, com a redação dada pela Emenda Regimental nº 2, de 1985.334

Apesar do mesmo objetivo de promover uma filtragem recursal a partir da seleção de

recursos a serem apreciados pelo Supremo, a arguição de relevância possuía dinâmica de

julgamento  distinta,  já  que  se  propunha  a  possibilitar  o  conhecimento  de  recurso

extraordinário em princípio incabível, justificando-se sua admissão na relevância da matéria

discutida. Difere, nesse sentido, da repercussão geral, cuja função é limitar o conhecimento de

332 Esse cenário é chamado por Didier e Cunha de “microssistema de gestão e julgamento de casos repetitivos”.
CUNHA, Leonardo Carneiro da; e DIDIER JUNIOR, Fredie. Ob. cit., p. 658.

333 MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Repercussão geral no recurso extraordinário. 3. ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 40.

334 Ibidem, p. 36.
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controvérsias em princípio admissíveis, justificando-se essa postura negativa não apenas no

binômio relevância/irrelevância, mas também na transcendência/intranscendência da causa.335

O requisito  da relevância da matéria  está  muito ligado ao conceito de justiça da

decisão, de modo que, na perspectiva da arguição de relevância fica nítida a preocupação do

Supremo em ser mais uma instância revisora da justiça da decisão recorrida.  Há um foco

muito grande na importância da matéria, conceito aberto e impreciso, o que de certa forma

contribui  para alguns casuísmos e  se amolda às feições  daquilo que um Estado Legalista

espera de uma Corte Superior.

A despeito  dessa  crítica,  a  arguição  de  relevância  termina  por  contribuir  com a

uniformização da  jurisprudência,  o  que,  em certa  medida,  demonstra  preocupação  com a

coerência no processo decisório, sem, no entanto, perceber que a segurança jurídica depende

efetivamente da formação de um precedente e de seu caráter obrigatório e transcendente.

É nesse sentido que a repercussão geral se revela mais adequada a um sistema de

precedentes judiciais em relação à arguição de relevância. Na repercussão geral, em primeiro

lugar, inverte-se a lógica do conhecimento do recurso, deixando de ser uma causa de admissão

excepcional, como na arguição de relevância, passando a ser pressuposto de admissibilidade

do próprio recurso, ainda que tempestivo e fundamentado na Constituição.

Outrossim,  a  repercussão  geral  agregou  à  relevância  da  matéria  o  valor

transcendência,  ou seja, deve o recorrente demonstrar que a relação jurídica que pretende

discutir no Supremo repercute em inúmeras outras, judicializadas ou não, mas que devem

receber do poder judiciário um mesmo tratamento, servindo, portanto, de modelo de solução

para todas elas.

Assim, com esse caráter transcendente, aliado à eficácia obrigatória das decisões, a

repercussão geral contribui para a feição de Corte Suprema, bem como conjuga esforços com

outros institutos para a formação de um sistema de precedentes judiciais.

Nesse sentido, conforme dispunha o art. 543-A, § 5º, do Código de Processo Civil de

1973, uma vez negada a existência de repercussão geral da matéria, todos os recursos sobre

idêntica  questão  de  direito  seriam indeferidos  liminarmente,  com fundamento  na  decisão

paradigma, salvo se viesse a ser requerida a revisão da tese, nos termos do Regimento Interno

do Supremo Tribunal Federal.

335 Ibidem, p. 37.
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Trata-se, como visto, de uma eficácia vinculante ou obrigatória, consagrando-se o

stare decisis e o binding authority das decisões do Supremo. Tal arquétipo logo é identificado,

pois,  como  num sistema  vinculativo  de  precedentes  judiciais,  o  entendimento  paradigma

somente pode ser alterado a partir do manuseio do instituto da revisão de tese.

Por  seu  turno,  a  revisão  de  tese  nada  mais  é  que  uma  técnica  de  julgamento

importada do sistema da  common law,  assemelhando-se com o instituto do  overruling,  já

conceituado,  com objetivo  de  encerrar  a  aplicação  de  um  leading  case e  fixar  um novo

entendimento sobre a matéria.

Observando o Direito  comparado,  nas  Cortes  de  Apelação dos  Estados Unidos é

possível haver uma antecipação da revogação de um determinado precedente (antecipatory

overruling),  se  atendidos  certos  requisitos,  bem como também é  possível  atribuir  efeitos

temporais à aplicação de um precedente (prospective overruling),  o que no Brasil  seria  a

chamada revisão de tese336.

Outrossim, o novo Código de Processo Civil de 2015 trouxe um maior detalhamento

da repercussão geral, prevendo novas hipóteses de reconhecimento no art. 1.035, § 3º, de sorte

que,  além da  contrariedade  a  súmula  ou  jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal

Federal, também haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que tenha

reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal.

Sem  repercussão  geral,  o  recurso  extraordinário  não  será  admitido,  ante  a

inexistência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico

que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme dicção do art. 1.037, caput e §

1º, cabendo essa apreciação exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, na forma do § 2º.

Ante o seu caráter transcendente e sua vocação para formar precedentes judiciais, o §

4º do art. 1.037 permite ao relator admitir a manifestação de terceiros quando da análise da

repercussão geral e, uma vez reconhecida, nos termos do § 5º será determinada a suspensão

do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, nos quais se

discuta  a  mesma  questão.  Trata-se,  em  certa  medida,  de  uma  abertura  aos  fluxos

comunicativos  sociais,  que  têm a  possibilidade  de  contribuir  para  a  construção  da  ratio

decidendi,  prestigiando-se uma ideia  de processo democrático e de participação social  no

desenvolvimento do Direito por meio da jurisdição. 

336 JOBIM,  Marco  Félix.  Entendendo  a  nomenclatura  dos  precedentes.  Disponível  em:
<http://www.reajdd.com.br/html/ed4-6.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2015.
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Uma vez julgada e negada a repercussão geral,  competirá ao presidente ou vice-

presidente do tribunal de origem negar seguimento aos recursos extraordinários sobrestados

que versem sobre idêntica matéria, em nítida eficácia vinculativa.

No tocante ao efeito vinculante, este pode ser comparado com o Bindungswirkung do

direito alemão, uma vez que tal eficácia transcende o dispositivo e atinge também os efeitos

determinantes da decisão. Em defesa do argumento, pode-se citar a Reclamação nº 2.986/SE,

julgada pelo Supremo, em que se reconheceu “violação do conteúdo essencial” da decisão

paradigma, aludindo o Min. Celso de Mello,  em seu voto,  à “transcendência dos motivos

determinantes” da decisão tomada na ADI nº 2.868/PI.337

4.3.2 A técnica de julgamento dos recursos excepcionais repetitivos

A mesma Lei  nº  11.418,  de  2006,  que disciplinou a  repercussão geral  no antigo

código, também foi responsável pela inclusão dos arts. 543-B e 543-C no Código de Processo

Civil de 1973338,  os quais dispõem acerca do processamento dos recursos extraordinário e

especial submetidos à técnica de julgamento de repetitivos.

Os recursos extraordinários e especiais massivos ou repetitivos fundam-se na ideia de

encaminhamento  ao  Supremo Tribunal  Federal  e  Superior  Tribunal  de  Justiça  de  um ou

alguns processos representativos da controvérsia,  ficando sobrestados os demais processos

replicados, fundamento este expresso no art. 1.036 do novo código.339

De acordo com o Código de Processo Civil de 2015, por seu art. 1.037, incisos I e II,

à semelhança do que dispunha o diploma revogado, selecionados os recursos representativos,

o relator proferirá decisão de afetação, identificando com precisão a matéria de direito a ser

julgada,  bem  como  determinando  a  suspensão  do  processamento  de  todos  os  recursos

pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem em todo o território nacional.

Preocupado com o caráter transcendente dessa técnica de gestão e julgamento de

casos repetitivos, os recursos a serem afetados somente podem ser selecionados, em primeiro

lugar,  quando  admissíveis  e,  em  segundo  lugar,  desde  que  contenham  abrangente

337 MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Ob. cit., p. 78-79. 
338 MEDINA,  José  Miguel  Garcia  e  WAMBIER,  Teresa  Arruda  Alvim.  Recursos  e  ações  autônomas  de

impugnação: teoria geral e princípios fundamentais dos recursos. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2013, p. 254-257.

339 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso extraordinário e recurso especial. 13. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2015, p. 404.
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argumentação e  discussão a  respeito  da questão a  ser  decidida,  conforme exegese do art.

1.036, § 6º, do novo diploma processual civil.

Ocorrida  a  afetação,  previu-se  a  possibilidade  de  a  parte  que  teve  seu  processo

suspenso demonstrar a distinção entre a questão de direito a ser decidida em seu feito e aquela

ser julgada nos recursos excepcionais afetados, consoante dicção do art. 1.037, § 9º, em clara

adoção da técnica do distinguishing.

Ainda em função de seu caráter transcendente, que o vocaciona a integrar um sistema

de precedentes judiciais, o art. 1.038 permite que o relator solicite ou admita a manifestação

de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, sempre tomando em conta a

relevância  da  matéria,  o  que  contribui  para  a  perspectiva  de  um  processo  democrático.

Ademais,  no  processamento  do  repetitivo,  podem  ser  realizadas  audiências  públicas,

oportunidade em que podem ser ouvidas pessoas com experiência e conhecimento na matéria

ou mesmo podem ser requisitadas informações.

Já incorporando o conceito e  a  relevância  da  ratio  decidendi,  o  art.  1.038,  §  3º,

determina  que  o  acórdão  que  decide  o  recurso  deve  abranger  a  análise  de  todos  os

fundamentos relevantes à tese jurídica discutida, fato que, evidentemente, permite a maior

controlabilidade da decisão.

Como consequência  da  decisão  dos  recursos  afetados,  nos  termos  do art.  1.039,

cumpre aos órgãos colegiados declarar prejudicados os demais recursos que ventilem idêntica

controvérsia ou, caso esses recursos defendam a mesma tese firmada, deverão estes órgãos dar

provimento aos recursos aplicando o precedente.

Vale ressaltar, ademais, que, na forma do art. 1.040, inciso I, uma vez publicado o

acórdão  paradigma,  o  presidente  ou  o  vice-presidente  do  tribunal  de  origem  negará

seguimento aos recursos especiais  ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão

recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.

Outrossim, consoante o inciso II do mesmo dispositivo, cabe ao órgão que proferiu o

acórdão recorrido, na origem, reexaminar o processo de competência originária, a remessa

necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação

do tribunal superior.

Por  seu  turno,  nos  termos  do inciso  III,  os  processos  que  estejam suspensos  no

âmbito do primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão seu curso, a fim de que sejam

julgados para fins de aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.
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Por fim, o inciso IV determina que, caso os recursos versem sobre matéria que diga

respeito  a  prestação de  serviço público objeto de concessão,  permissão ou autorização,  o

resultado  do  julgamento  deverá  ser  comunicado  ao  órgão,  ente  ou  agência  reguladora

competente para fiscalização da efetiva aplicação da tese firmada, por parte dos entes sujeitos

à regulação.

Há, nesse dispositivo e seus incisos, clara aplicação do stare decisis e incorporação

também do efeito vinculativo do precedente firmado.

4.4  A  FIXAÇÃO  DE  TESE  NOS  DEMAIS  TRIBUNAIS  E  A  FORMAÇÃO

CONCENTRADA DE PRECEDENTES JUDICIAIS

A leitura da exposição de motivos do anteprojeto de novo Código de Processo Civil,

diploma este  vigente desde 18 de  março de  2016,  permite  compreender  parte  do cenário

tomado em conta pela comissão de juristas que o elaborou, bem como suas preocupações e os

antídotos  que  foram  escolhidos  para  tentar  resolver  algumas  deficiências  do  sistema

processual.

Num cenário em que a judicialização dos problemas é crescente, a multiplicidade de

demandas,  a  similitude  de  alguns debates  feitos  no  judiciário  e  a  busca  por  celeridade  e

segurança jurídica impuseram à comissão o dever de construir  ou aperfeiçoar modelos de

solução  de  casos  em massa,  especialmente  num contexto  de  um sistema  de  precedentes

judiciais.

Até  mesmo  em  razão  da  pouca  importância  dada  pelo  legislador  brasileiro  ao

processo  coletivo,  furtando-se  constantemente  a  discutir  temas  relacionados ao código de

processo  coletivo  ou,  ao  menos,  proceder  a  uma atualização do microssistema das  ações

coletivas para, por exemplo, regulamentar a legitimação passiva coletiva, a comissão trouxe

para o processo individual soluções do processo coletivo, a exemplo do incidente de resolução

de demandas repetitivas e do incidente de assunção de competência.

Há nessa tentativa um nítido aprofundamento de postulados e institutos do sistema da

common law, a exemplo da força dos procedentes (stare decisis), o que reforça a aproximação

ou sincretismo entre tradições da civil law e da common law.

Nos próximos tópicos serão feitas considerações acerca do incidente de resolução de

demandas  repetitivas  e  do  incidente  de  assunção  de  competência,  no  afã  de  que  seja
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descortinada,  também  por  esses  institutos,  a  idealização  de  um  sistema  brasileiro  de

precedentes judiciais.

4.4.1 Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)

Como afirma a exposição de motivos do anteprojeto de novo Código de Processo

Civil, o incidente de resolução de demandas repetitivas possui inspiração alemã, tendo raiz no

instituto chamado de Musterverfahren, que significa gerar uma decisão que sirva de modelo

para a resolução de uma grande quantidade de processos que possuam situação semelhante,

ainda que sejam distintas as partes340.

Consultando a legislação alemã que trata do instituto referido, observou-se que, na

Alemanha,  foi  editada  a  Lei  “Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz”  ou  simplesmente

“KapMuG”,  que  se  trata  de  um  diploma  legal  de  regulamentação  do  chamado

“procedimento modelo”,  cujo escopo é disciplinar o julgamento de disputas em massa no

âmbito do mercado alemão de capitais341.

Nos termos da  KapMuG,  o requerimento para a instauração de um procedimento

modelo deve obedecer a hipóteses legais  numerus clausus, restringindo-se a um pedido de

indenização por prejuízos causados por informações falsas, enganosas ou omissas no mercado

de capitais público ou a uma postulação de cumprimento de contrato, que é baseado em uma

oferta sob a Lei de Aquisição de ações.

No quesito legitimidade, o pleito para a abertura de um procedimento modelo pode

ser  feito  tanto  pelo  autor  quanto  pelo  réu  da  ação,  devendo o  pedido  de  instauração ser

dirigido ao tribunal, que receberá a questão submetida ao procedimento modelo e fixará seu

objetivo.  Nesse  sentido,  o  pedido deve  ser  completo,  indicando os  fatos  e  circunstâncias

legais, ou seja, os pontos controvertidos, bem como as provas que se pretende ver produzidas.

Outrossim, no ato de apresentação do pedido, ao requerente cabe a demonstração de

que a abertura de um procedimento modelo terá repercussão para outros casos semelhantes,

ou seja,  de que há  certo nível  de  transcendência capaz de  permitir  o  efeito  irradiante da

340 Cf.  especialmente  as  notas  19  e  20.  BRASIL.  CONGRESSO  NACIONAL.  SENADO  FEDERAL.
Anteprojeto  do  novo  código  de  processo  civil.  Disponível  em:
<http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf>. Acesso em: 2 jul. 2015.

341 ALEMANHA.  Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz  -  KapMuG.  Tradução  Daniele  Viafore.
Disponível  em:  <http://www.processoscoletivos.net/1071-traducao-livre-da-lei-kapitalanleger-
musterverfahrensgesetz-kapmug-para-o-portugues>. Acesso em: 16 jul. 2015.
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decisão  para  outras  disputas,  não  se  circunscrevendo  o  interesse  do  incidente  à  órbita

individual.

Prestigiando  o  necessário  contraditório,  a  KapMuG  prevê  a  oportunidade  do

requerido de falar sobre o pedido de instauração do procedimento modelo, apresentando suas

contrarrazões, bem como indicando as provas que pretende produzir com o fito de contrapor-

se ao afirmado pelo autor.

A  lei  alemã  disciplina  também  a  possibilidade  de  inadmissão  do  pedido  de

instauração do procedimento modelo nas seguintes hipóteses: (i) quando a decisão no feito já

esteja próxima; (ii) quando houver objetivo protelatório no pedido de instauração; (iii) quando

o pedido de instauração for inadequado; (iv) quando as razões apresentadas pelo requerente

não  justifiquem o  pedido  de  instauração;  (v)  quando  a  questão  de  direito  suscitada  não

necessite de esclarecimento.

Um dos efeitos da instauração do procedimento modelo é a suspensão dos processos

a partir do cadastro eletrônico público, os quais deixarão de tramitar enquanto se processa e

julga  o  paradigma,  medida  essa  importada  para  o  incidente  de  resolução  de  demandas

repetitivas brasileiro,  mas já conhecido do recurso extraordinário submetido ao regime de

repercussão geral e dos recursos excepcionais julgados sob a técnica dos repetitivos.

Outrossim,  vale  registrar  que  a  desistência  de  um  pedido  de  instauração  de

procedimento modelo não impede o processo e julgamento da ação principal, exatamente pelo

caráter abstrato que passa a ostentar o procedimento, devendo, no entanto, o tribunal designar

um novo autor para o paradigma, dando-se prosseguimento ao feito.

Por fim, registre-se que o pronunciamento decisório do procedimento modelo será

tomado pelo tribunal e somente poderá ser impugnado, por via de recurso, em questões de

direito. Ademais, o decisum tem efeito vinculante em relação aos demais tribunais que tratem

do assunto.

Passando à análise do incidente de resolução de demandas repetitivas previsto no

Brasil,  como pressupostos para instauração do incidente, o art. 976 do Código de Processo

Civil em vigor prevê que devem ocorrer, simultaneamente, no inciso I a “efetiva repetição de

processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito” e no

inciso II o “risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica”.

Ainda em relação às hipóteses de cabimento, percebe-se que o incidente, conforme

disciplinado, permite que um processo individual seja afetado como paradigma e isso traga
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reflexos a ações coletivas,  a exemplo de ações civis  públicas promovidas pelo Ministério

Público ou por outros legitimados, no termos do art. 982, inciso I.

Nesse sentido, é preciso muita atenção dos órgãos ministeriais no tocante ao processo

de escolha do paradigma e também na definição dos pontos controvertidos a serem dirimidos

quando da fixação da tese através do incidente em tela, sob pena do processo afetado não

restar devidamente claro e completo na tese de interesse coletivo defendido pelo Ministério

Público, o que pode comprometer o êxito da ação coletiva.

Frise-se, no entanto, que o próprio objetivo de conferir alguma coerência ao processo

decisório judicial, nos termos do art. 976, § 4º, levou o novo código a negar o cabimento do

incidente de resolução de demandas repetitivas sempre que um dos tribunais superiores, na

esfera de sua competência respectiva, já tiver promovido a afetação de recurso para definição

de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.

No tocante à legitimidade para instauração do incidente, o art. 977 do novo código

dispõe que o requerimento pode ser feito (i) pelo juiz ou relator, de ofício, (ii) por petição das

partes ou (iii) a pedido do Ministério Público ou da Defensoria Pública. Ainda em relação ao

Ministério  Público,  reza  o  art.  976,  §  2º,  que,  se  não  for  o  requerente,  o  Parquet

obrigatoriamente intervirá no incidente, devendo, inclusive, assumir sua titularidade em caso

de desistência ou abandono.

Também divergindo de sua inspiração alemã, o incidente de resolução de demandas

repetitivas alargou o rol de legitimados à sua propositura, bem como previu sua instauração

em ato a ser proposto diretamente no tribunal e não perante o juiz de primeiro grau, como

permite a KapMuG.

A despeito do Código de Processo Civil ter fixado a competência para julgamento do

incidente de resolução de demandas repetitivas nos tribunais, extrai-se da leitura do art. 978

que se preferiu deixar para os regimentos internos a previsão de qual órgão deverá realizar o

julgamento342.

Noutro quadrante, o novo código traz relevante regra de competência recursal, ao

prever no art. 978, parágrafo único, que o mesmo órgão colegiado a quem compete julgar o

342 No caso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, a Emenda Regimental nº 20, de2016,
criou a Seção Cível, órgão legitimado aos julgamento do incidente de resolução de de mandas repetitivas.
BRASIL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. Emenda Regimental
nº  20,  de  23  de  março  de  2016.  Disponível  em:  <http://www.tjrn.jus.br/images/atualizacao-regimento-
interno.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2016.
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incidente e fixar a tese jurídica,  igualmente está incumbido do julgamento do recurso, da

remessa necessária ou do processo de competência originária que rendeu ensejo ao incidente.

Em termos  de  procedimento,  conforme  já  anotado,  o  incidente  de  resolução  de

demandas  repetitivas  deve  ser  instaurado no âmbito  dos  tribunais,  conforme competência

regimentalmente prevista, sendo dirigido o pedido ou ofício ao presidente do tribunal. Para

que seja admitido, o ofício ou a petição deverão ser instruídos com todos os documentos que

sejam necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do

incidente, previstos no art. 977, parágrafo único.

Outrossim, caso seja inadmitido o incidente por ausência de pressuposto legal, nada

impede a sua renovação, desde que cumpridos os requisitos, sendo esta a conclusão extraída

do art. 976, § 3º.

Ademais, a exemplo de sua inspiração alemã, consoante dicção do art. 976, § 1º, a

desistência ou abandono do incidente de resolução de demandas repetitivas não impede seu

exame de mérito, opção legislativa que indica o caráter transcendente e abstrato do instituto,

cujo objetivo é estabilizar uma tese jurídica em demandas múltiplas ou repetitivas.

O  intuito  transcendente  é  visto  ainda  no  art.  979,  ao  determinar  que,  tanto  a

instauração do incidente, quanto o seu julgamento devem ser objeto de ampla e específica

divulgação,  por meio de registro eletrônico no Conselho Nacional de Justiça, devendo, de

acordo com os §§ 1º e 2º do art. 979, os tribunais manter banco de dados eletrônico com

informações sobre os incidentes de resolução de demandas repetitivas em tramitação.

A ampla divulgação colabora com a formação e controle do precedente, permitindo

uma extensa comunicação e transparência para outras pessoas com causas semelhantes, bem

como promovendo esse discurso externo com a sociedade.

Uma vez admitido,  o relator  adotará uma ou algumas das seguintes providências

elencadas  no  art.  982  do  Código  de  Processo  Civil:  (i)  suspenderá  todos  os  processos

pendentes  que  envolvam  a  questão  repetitiva,  sejam  eles  individuais  ou  coletivos,  que

tramitam no Estado ou na região; (ii)  “poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo

tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15

(quinze) dias”; (iii)  “intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de

15 (quinze) dias”.

A suspensão dos demais feitos em tramitação que tratem da mesma matéria de direito

discutida no processo paradigma é, claramente inspirada na KapMuG, devendo, portanto, ser
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comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes para escorreito cumprimento do art. 982, §

1º.

Andou bem o novo código quando previu, no art. 982, § 2º, o cabimento de pedidos

de tutela de urgência durante o período de suspensão, atribuindo a competência para decidir o

pedido ao órgão jurisdicional onde tramita o processo suspenso. Isso evita a utilização do

incidente  como  mecanismo  protelatório  ou  de  obstaculização  de  efetivação  de  tutelas

provisórias.

Outrossim, restou disciplinado no art. 982, § 3º, ainda, que qualquer legitimado para

o incidente poderá requerer ao tribunal competente para conhecer do recurso excepcional a

suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que

versem sobre a questão objeto do incidente já instaurado. Tal disposição guarda relação com o

julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos, previstos nos arts. 1.036 a 1.041

do novo código.

Em cumprimento a essa previsão, a Emenda Regimental nº 22, de 16 de março de

2016, promoveu alterações no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, passando a

prever a Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (SIRDR) ao incluir

o  art.  271-A.  Segundo  o  dispositivo,  o  Presidente  do  Tribunal  poderá  suspender,

fundamentadamente,  todos  os  processos  individuais  ou  coletivos  em  curso  no  território

nacional  que  versem sobre  a  questão  objeto  do  incidente,  devendo  considerar  razões  de

segurança jurídica ou de excepcional interesse social.343

Julgado o incidente de resolução de demandas repetitivas, a tese jurídica prevalente

alcançará “a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de

direito  e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal,  inclusive àqueles que

tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região”, consoante disposto no art.

985, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim,  na  dicção  do  art.  985,  inciso  II,  o  comando  decisório  também  será

aplicado para os “casos futuros que versem sobre idêntica questão de direito e que venham a

tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art.  986”, em

clara adoção do incidente como mecanismo de um sistema de precedentes.

343 RISTJ alterado pela Emenda Regimental nº 22, de 2016. BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Regimento  Interno  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Disponível  em:
<http://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/Regimento/issue/view/1/showToc>. Acesso em: 17
maio 2016.
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Preocupado  com  a  efetividade  e  copiando  diligência  já  constante  da  súmula

vinculante, o novo código previu no art. 985, § 2º, que, caso o incidente tenha por objeto

matéria relativa à prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do

julgamento  dever  ser  comunicado  ao  órgão,  ente  ou  agência  reguladora  competente  para

fiscalização da efetiva aplicação da tese adotada, por parte dos entes sujeitos a regulação.

Reforçando o caráter obrigatório da decisão que resolve o incidente, o novo código

ainda conferiu o cabimento expresso de reclamação contra o juízo que não observar a tese

adotada, conforme previsão conjugada dos arts. 985, § 1º, e 988, inciso IV.

Ademais, nesse mesmo raciocínio, a revisão da tese jurídica firmada no incidente de

resolução  de  demandas  repetitivas,  ou  o  seu  overruling,  para  adotar  a  nomenclatura  do

sistema de precedentes, deverá ser analisada e decidida pelo mesmo tribunal que decidiu o

incidente,  de  ofício  ou  mediante  requerimento  dos  legitimados  para  sua  instauração,

consoante leitura extraída do art. 977.

À luz do art. 987 do Código de Processo Civil, contra o acórdão que julga o mérito

do incidente de resolução de demandas repetitivas caberá recurso extraordinário e especial,

possuindo os recursos, em regra, efeito suspensivo e repercussão geral presumida de eventual

questão constitucional.

Uma  vez  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 individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito, em

alusão ao stare decisis e ao binding authority.

4.4.2 Incidente de Assunção de Competência

O incidente de assunção de competência é mais um mecanismo previsto pelo novo

Código de Processo Civil de 2015 que visa a atender o comando do art. 926, ao determinar

que  os  tribunais  devem  uniformizar  sua  jurisprudência  e  mantê-la  estável,  no  afã  de

proporcionar segurança jurídica, estabilidade e confiança aos jurisdicionados.

Segundo o caput do art. 947, será admitida a assunção de competência no julgamento

de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária, sempre que estas

ações envolverem relevante questão de direito, dotada de grande repercussão social, sendo, no

entanto, dispensada a repetição em múltiplos processos.
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Trata-se, como se pode ver, de mecanismo que objetiva a prevenção da divergência

de jurisprudência, à semelhança do prejulgado do Código de Processo Civil de 1939, sendo

tido ainda como uma evolução de instituto de mesma finalidade, previsto no art. 555, § 1º, do

Código de Processo Civil de 1973, com a redação dada pela Lei nº 10.352, de 2001.

Com a  assunção,  o  recurso,  a  remessa  necessária  ou o  processo de  competência

originária  passa  a  ser  julgado  pelo  órgão  colegiado  que  o  regimento  interno  do  tribunal

indicar. O incidente é instaurado após proposição do relator, de ofício ou a requerimento da

parte,  do  Ministério  Público  ou  da  Defensoria  Pública,  se  reconhecido  interesse  público,

conforme dicção dos parágrafos primeiro e segundo do art. 947.

Dotando  de  binding  authority,  o  acórdão  que  julga  a  causa  em  assunção  de

competência é obrigatório, vinculando todos os magistrados e órgãos fracionários, salvo se

houver revisão de tese, ou seja, se manejada a técnica do overruling.

Outrossim, sempre que a causa veicular relevante questão de direito a respeito da

qual seja conveniente a prevenção ou composição da divergência entre os órgãos fracionários

do tribunal, é possível o manejo da assunção de competência.

Os incidentes  de  assunção de  competência  de  resolução de  demandas  repetitivas

compõem um “microssistema de formação concentrada de precedentes obrigatórios”,  com

normas  que  se  comunicam,  garantindo,  assim,  unidade  e  coerência.  A  assunção  de

competência  não  pressupõe  demandas  repetitivas,  logo  não  compõe  o  “microssistema  de

gestão e julgamento de casos repetitivos”, porém tem a mesma eficácia vinculante e integra o

sistema brasileiro de precedentes judiciais.344

344 CUNHA, Leonardo Carneiro da; e DIDIER JUNIOR, Fredie. Ob. cit., p. 658.
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5 ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA: UM APORTE NA TEORIA DA INTEGRIDADE

DO DIREITO, NA TEORIA DO DISCURSO E NA OBSERVAÇÃO DA PRÁTICA DAS

CORTES SUPERIORES BRASILEIRAS

Os  sistemas  jurídicos  que  experimentam um processo  de  judicialização  massiva

necessitam de instrumentos, alguns de ordem legal e outros na seara da hermenêutica jurídica,

que conduzam ao horizonte de um modelo racional e eficiente de jurisdição.

Dentre esses instrumentos destaca-se a formação de precedentes judiciais, em que a

cultura interpretativa esteja voltada para a potencialização de direitos fundamentais, gerando

modelos de decisão com uma motivação transcendente, e que conduza à segurança jurídica, à

igualdade de tratamento e à coerência no sistema de decisão.

Entre  o  Estado  Legislativo  e  o  Estado  Constitucional  há  um  processo  de

transformação social subjacente, que impõe múltiplas e novas tarefas aos poderes constituídos

e fomenta novas decisões políticas, as quais devem ser capazes de garantir a eficiência da

missão constitucional posta e a relação de aceitação ou legitimidade do exercício desse poder

estatal.

O papel do poder judiciário, nesse contexto, ganha enorme protagonismo, na medida

em que o processo de interpretação das normas e a solução dos casos concretos não pode mais

ser carreada de casuísmos, com enormes divergências de tratamento que fomentam a cultura

do demandismo excessivo e produzem ranhuras na legitimidade da jurisdição.

É preciso, portanto, que os tribunais racionalizem a apreciação dos recursos a partir

do  objetivo  primário  da  formação  de  precedentes  judiciais  consistentes,  vencendo  a

incompletude das decisões e o efeito nocivo da jurisprudência defensiva, bem como se tornem

efetivamente cortes estabilizadoras das relações jurídicas.

O alcance desse objetivo depende de um sério estudo da decisão judicial, de seus

elementos, em uma perspectiva que contemple o compromisso com a integridade, pois apenas

assim a jurisdição será capaz de proporcionar coerência, de cumprir o dever de comunicação

com a esfera pública e de legitimar seus atos.

Sem  a  compreensão  dos  valores  que  fundamentam  um  sistema  de  precedentes

judiciais,  as  Cortes  Superiores  brasileiras  continuarão  a  atuar  como instâncias  revisionais

ordinárias de grau excepcional, o que contribui para o sentimento de desautorização excessiva
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que os magistrados, especialmente no primeiro grau, sentem em relação ao papel do Superior

Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

A sensação de desprestígio sentida pelos magistrados de primeiro grau se acentua

com o fluxo cambiante dos atos decisórios dos tribunais superiores, ainda muito distantes de

uma jurisprudência coerente  e  estável,  fato  que se destaca  na esfera criminal,  quando do

exercício por estas Cortes da competência originária para julgamento das autoridades com

prerrogativa de foro, por exemplo.

Não  raras  vezes,  ante  a  complexidade  dos  processos  criminais  envolvendo

autoridades,  os  processos  são  cindidos,  passando os  coautores  não  detentores  de  foro  ao

julgamento nas instâncias ordinárias, o que põe em confronto a lentidão e, por vezes, o menor

rigor  repressivo  das  Cortes  Superiores,  em comparação  com o  processamento  das  ações

penais junto aos magistrados de primeiro grau.

Por outro lado, diante das inúmeras competências ordinárias das Cortes Superiores,

tanto originárias quanto recursais, é comum a divergência de interpretação da legislação entre

Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal no exercício destas competências,

ficando o sistema, por vezes, sem um mecanismo de uniformização, não esquecendo, ainda, o

esvaziamento da autoridade do Supremo como instância final de decisão.

O  estudo  proposto  neste  capítulo  revela  como  a  prática  do  processo  de  decisão

contém  falhas,  ora  relacionadas  à  falta  de  coerência  e  estabilidade  das  decisões,  ora

decorrentes  da ausência  de preocupação com a legitimação do exercício  do poder.  Nesse

sentido,  os  referenciais  teóricos  do  direito  como  integridade  e  do  procedimentalismo

discursivo na jurisdição põem na mesa de debate um ponto de partida para tentar equacionar

essas questões.

5.1 O INTEGRACIONISMO DE DWORKIN E A TEORIA DISCURSIVA DE HABERMAS

A análise da evolução histórica do direito brasileiro permitiu perceber que diversos

institutos processuais já preconizavam a edificação de um sistema de precedentes judiciais,

em especial na seara constitucional, valendo-se o legislador da importação de modelos do

direito comparado.

O ponto alto dessa construção legal, enquanto opção legislativa construída a partir da

estruturação do modelo misto de controle judicial da constitucionalidade, é, sem dúvidas, o
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Código de Processo Civil de 2015, que assume e dá uma conformação positivada, e até certo

ponto minudente, ao sistema brasileiro de precedentes.

Entretanto, essa escolha feita pelo legislador não é a única tarefa a ser realizada para

que  a  adoção  de  uma tradição  de  precedentes  judiciais  tenha  eficácia  concreta.  Algumas

práticas processuais, e mesmo algumas condutas sociais, relacionadas ao que se entende por

decisão judicial, precisam mudar. Acima de tudo, o processo decisório, nas suas dimensões de

fundamentação e legitimação, precisa de referenciais teóricos sérios, que façam compreender

a dimensão do provimento jurisdicional e sua relação com a coerência e a legitimidade.

Nesse  sentido,  ao  menos  dois  pensamentos  acerca  da  jurisdição  merecem  uma

análise  um  pouco  mais  aguçada,  notadamente  pela  preocupação  com  a  motivação  do

provimento judicial e com sua legitimidade.

5.1.1 A teoria da integridade do Direito de Ronald Dworkin

A obra “O império do Direito” é um livro que se propõe a discutir a divergência

teórica que permeia o Direito, apresentando uma nova teoria, que foca seus fundamentos na

prática argumentativa e na ideia de um dever de coerência do processo decisório.

Na obra, Ronald Dworkin lanças os fundamentos de sua teoria da integridade do

direito como mecanismo político capaz de conferir coerência a esse sistema, ramificando o

princípio  da  integridade  política  em  duas  dimensões.  Em  sua  dimensão  legislativa,  a

integridade materializa-se num comando ao legislador, pedindo que estes tornem o conjunto

de  leis  moralmente  coerentes.  Por  outro  lado,  em sua  dimensão jurisdicional,  demanda a

integridade que a lei seja vista e aplicada com coerência.345

Enquanto mecanismo político, a integridade é discutida dentro de uma comunidade

política, razão pela qual Dworkin elenca três modelos de comunidade, que são definidas de

acordo com suas práticas políticas.

O primeiro modelo revela uma “comunidade circunstancial”, ou seja, uma associação

que  decorre  de  um acidente  de  fato  da  história  ou  da  geografia.  Os  integrantes  de  uma

comunidade circunstancial tratam os outros apenas como instrumentos para atingirem seus

próprios fins ou agem com um senso de justiça sem distinguir sua comunidade das outras,

345 DWORKIN, Ronald. Ob. cit., p. 213.
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faltando-lhe a responsabilidade especial. Assim, esse desinteresse pela própria comunidade

viola a integridade do direito.346

Por outro lado, no “modelo das regras”, os membros da comunidade política aceitam

o compromisso geral de obedecer regras específicas discutidas e criadas pela comunidade. As

regras negociadas obrigam os membros da comunidade, no entanto não se estabelece a mesma

cogência ou compromisso em relação aos princípios.347

O modelo  de  comunidade  das  regras  mantém sintonia  com o  convencionalismo,

concepção segundo a qual as pessoas tentam promover seu particular entendimento sobre a

justiça  e  sobre  a  equidade.  Em sendo  assim,  tal  qual  as  comunidades  circunstanciais,  a

comunidade das regras afasta-se do ideal de integridade, visto que o interesse que alberga

revela-se superficial e atenuado para ser universal.348

Por fim, aludindo a um terceiro modelo, Dworkin trata a “comunidade do princípio”

como uma comunidade política genuína,  uma vez que aceita ser governada por princípios

comuns. Nesse arquétipo, a política é vista como uma arena de debates acerca dos princípios

que devem ser adotados na comunidade, bem como um instrumento para preenchimento das

concepções de justiça, equidade e justo processo legal.349

Admite-se nessa sociedade que as decisões particulares, tomadas pelas instituições

políticas, não esgotam os direitos e deveres de seus membros, vez que mantêm relação de

dependência com o sistema de princípios que tais decisões pressupõem e endossam. Assim,

obrigações  e  responsabilidades  são  aceitas,  ainda  que  os  direitos  e  deveres  não  estejam

expressamente  declarados,  destacando-se  as  responsabilidades  de  cidadania  e  o  interesse

coletivo.350

Tornando ao aspecto da integridade nas deliberações judiciais, Dworkin defende que

os juízes devem tratar o sistema de normas públicas como se este expressasse e respeitasse um

conjunto coerente de princípios,  de modo a interpretá-las no sentido de descobrir  normas

implícitas entre e sob as normas explícitas.351

Ocorre que, a despeito da fundamentalidade da integridade e de sua relevância para a

cidadania, Dworkin reconhece que podem haver situações legislativas em que a integridade

346 Ibidem, p. 252.
347 Ibidem, p. 253.
348 Ibidem, p. 254.
349 Ibidem, p. 254.
350 Ibidem, p. 255.
351 Ibidem, p. 261.
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deve  ser  relativizada  ou  mesmo  abandonada  em  prol  da  prestação  da  justiça,  propósito

superior dos juízes.352

Propondo uma visão de conjunto para o sistema jurídico, o direito como integridade

não aceita que suas manifestações se limitem a “relatos factuais do convencionalismo”, cujo

olhar  se  volta  para o passado,  ou a “programas pragmáticos”,  que focam sua atenção no

futuro. Na visão de Dworkin, as “afirmações jurídicas” são fruto da atividade interpretativa e

“interpretam  a  prática  jurídica  contemporânea  como  uma  política  em  processo  de

desenvolvimento”, reunindo, destarte, traços do convencionalismo e do pragmatismo.353

O  princípio  da  integridade  aplicado  à  atividade  jurisdicional  orienta  os  juízes  a

identificar direitos e deveres legais, numa perspectiva que tome como corolário a coerência, a

equidade  e  o  devido  processo  legal,  pois  assim  o  fazendo,  o  juiz  alcançará  a  “melhor

interpretação” possível das proposições jurídicas.354

Por outro lado, tratando da “cadeia do direito”, Dworkin afirma que em um cenário

de interpretação criativa, cuja característica é o esforço do intérprete em conferir um propósito

ao texto, aos dados ou às tradições, os juízes se colocam como autores e críticos do direito.

Nasce daí a comparação ilustrativa entre o fenômeno da interpretação e criação do direito a

partir das decisões judicais e a elaboração de um romance em cadeia.355

Da ilustração surgem as características comuns entre o romance em cadeia e o direito

como integridade, devendo os juízes observarem o papel dos romancistas, que devem levar a

sério  suas  responsabilidades  de  continuidade,  criando,  enquanto  possível,  um  romance

unificado  que  seja  da  melhor  qualidade.  Isso  porque  a  uniformidade  depende  de  uma

avaliação e compreensão geral da obra.356

Por seu turno, a interpretação possui duas dimensões, uma de adequação e outra de

decisão. Na primeira delas, deve-se verificar se a interpretação adotada flui ao longo de todo o

texto,  com  um  poder  explicativo  geral,  sem  deixar  de  justificar  pontos  importantes.

Outrossim, no passo seguinte, surge a segunda dimensão da interpretação, que é o julgamento

de qual das leituras melhor se ajusta à obra em desenvolvimento.357

352 Ibidem, p. 262.
353 Ibidem, p. 271.
354 Ibidem, p. 271-272.
355 Ibidem, p. 275.
356 Ibidem, p. 276.
357 Ibidem, p. 277.
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A contribuição de Dworkin com o atual momento brasileiro de edificação de um

sistema  de  precedentes  judiciais  possui  alguns  vértices.  Seu  referencial  teórico  deve  ser

orientador para o legislador e para os magistrados, competindo a estes a aplicação do Direito

para além de uma atividade mecânica.

No primeiro dos vértices,  é preciso entender que a aplicação coerente do Direito

através de decisões judiciais depende também de um processo legislativo íntegro, limpo e que

dê soluções às relações jurídicas em sintonia com o que é relevante para a sociedade. Sem

uma discussão política construída em bases democráticas, que se abra para os membros da

comunidade, a regra não terá aceitabilidade e sua ilegitimidade será logo percebida.

Ademais, o aplicador do Direito deve reconhecer sua atividade interpretativa como

uma tarefa também de desenvolvimento do Direito, razão pela qual seu dever funcional deve

preservar três grandes valores, coerência, justiça e devido processo legal. A integridade do

Direito exige esforço argumentativo do magistrado, que no momento da decisão pensa em

solucionar a relação jurídica firmada no passado, mas também enxerga em sua motivação uma

comunicação com o futuro. Essa comunicação com o futuro, portanto pragmática, pode ser

alinhada a um conceito de força dos precedentes judiciais.

Não  se  desconhece  a  crítica  acadêmica  à  teoria  do  caso  especial  de  Dworkin,

notadamente  pela  subordinação  do  Direito  à  Moralidade,  entretanto  o  seu  referencial  de

coerência é relvante para a presente pesquisa.

5.1.2 A teoria discursiva da jurisdição de Jürgen Habermas

Jürgen  Habermas  discute  a  jurisdição  a  partir  de  uma  reinterpretação  da  teoria

construtiva do direito  de Dworkin,  introduzindo nesta  o arquétipo procedimentalista,  para

estabelecer  como  questão  central  de  sua  análise  um  questionamento:  “como  interpretar

construtivamente sem que o judiciário invada competências do poder legislativo”?358

Preocupado com a democracia, para o autor “a racionalidade da jurisdição depende

da legitimidade do direito vigente”, que, por sua vez, mantém relação de dependência com a

racionalidade do processo legislativo.359

Interpretando Habermas, Sheila Barreto defende que está no Direito a única fonte de

legitimidade da pós-metafísica, razão pela qual, na passagem das sociedades tradicionais para

358 HABERMAS, Jürgen. Ob. cit., p. 297.
359 Ibidem, p. 297.
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as sociedades modernas, a legitimidade do Estado advém do reconhecimento e da aceitação

do  pacto  social,  competindo  à  criação  normativa  a  força  legitimadora  do  processo

democrático. Por outro lado, esclarece a autora que a força legitimadora nada mais é do que a

participação  da  sociedade  nos  debates,  com  o  fito  de  deliberar  as  matérias  capazes  de

“influenciar  e  alterar  as  aspirações  contidas  no  mundo  da  vida,  em  simbiose  com  os

postulados de democracia e de participação cidadã”.360

Habermas enxerga uma relação de tensão entre os poderes judiciário e legislativo,

que  se  materializa  muito  fortemente  no  controle  jurisdicional  da  constitucionalidade  das

normas produzidas pelo parlamento (no alemão,  verfassungsgerichtbarkeit). Desse modo, a

previsão  na  estrutura  do  Estado  de  tribunais  constitucionais  não  seria  algo  autoevidente,

padecendo  de  controvérsias  seu  locus  na  estrutura  das  competências  constitucionais  e  a

legitimidade de suas decisões.361

Com fundamento na teoria da separação dos poderes, interpretada sob ótica liberal da

tripartição, que distribui e fixa as competências estatais inerentes ao legislador democrático e

ao poder judiciário, são estabelecidas críticas à imersão da atividade jurisdicional em questões

de criação do direito. Todavia, com a transformação do estado liberal em estado do bem-estar

social,  prolifera-se  a  edição  de  normas  com  conceitos  abertos,  o  que  contribui  para  a

indeterminação do direito, por um lado, e por outro fomenta a chamada jurisprudência dos

valores, largamente utilizada pelo Tribunal Constitucional Federal, órgão equivalente a uma

Suprema Corte Constitucional no sistema alemão.362

Por seu turno, o arquétipo de Suprema Corte nos Estados Unidos da América é mais

consentâneo  com  o  pensamento  procedimentalista  habermasiano,  na  medida  em  que  ao

tribunal  constitucional  se  confere  a  missão  de  proteger  o  procedimento  democrático  da

legislação, que seria a verdadeira salvaguarda da legitimidade.363

Tornando  ao  modelo  alemão,  Habermas  identifica  três  funções  para  o  Tribunal

Constitucional  Federal,  a  saber,  resolver  as  disputas  entre  órgãos  estatais

(organstreitverfahren),  realizar  o  controle  de  constitucionalidade  das  normas  e  julgar  os

recursos constitucionais. Nesse sentido, tanto no controle de constitucionalidade, quando no

360 BARRETO,  Sheila  Sampaio  Gonçalves.  Aplicação da Democracia  Deliberativa  como mecanismo de
efetivação  do  direito  fundamental  a  uma  administração  pública  proba.  Disponível  em:
<https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/20317/1/SheilaSampaioGoncalvesBarreto_DISSERT.
pdf>. Acesso em: 6 jun. 2016, p. 95-96.

361 Ibidem, p. 298.
362 Ibidem, p. 298.
363 Ibidem, p. 299.
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julgamento de recursos constitucionais, há o sentido de uniformização do direito, assim como

há problemas relacionados à tensão com o legislador,  razão pela qual  tais  tarefas exigem

reflexão e autocontrole.364

Na visão habermasiana, envolta na teoria procedimentalista e com elevado grau de

desconforto  com a  atividade  judicial  criativa,  o  processo de concretização que  envolve o

direito  constitucional  é  materializado  no  controle  jurisdicional  da  constitucionalidade  das

normas,  que,  em  derradeira  ratio,  deve  contribuir  para  a  clareza  do  direito  e  para  a

manutenção de uma ordem jurídica coerente.365

Ao analisar a aplicação dos direitos fundamentais, o tribunal constitucional alemão

utiliza uma interpretação construtiva do caso particular, no sentido de Dworkin, mas, para

Habermas,  a Corte  só deve atuar nos casos de colisão de direitos fundamentais,  pois são

decisões sobre princípios. Isso agudiza a problemática da indeterminação do direito, razão

pela qual a interpretação correta deve ser encontrada, isto é, elaborada numa argumentação

racional.366

Para o arquétipo de Estado Liberal, a prática da decisão judicial é entendida como

um agir orientado pelo passado, com limites de solução fixados nas decisões do legislador

político, motivo pelo qual se trata de um sistema de regras fechado.367 

Por outro lado, no Estado Social o sistema se abre, de modo que a argumentação

jurídica lança mão de argumentos morais de princípio e de argumentos políticos, a partir de

uma interpretação construtiva do caso concreto. Nesse modelo cresce, portanto, o poder da

atividade  jurisdicional,  dada  a  forte  ampliação  do  espaço  de  decisão  judicial,  cuja

jurisprudência formada olha para o presente e para o futuro.368

Essa conformação do sistema jurídico, comenta Habermas, evidencia-se com mais

vigor em sociedades complexas, nas quais o efeito protetor decorrente da interpretação dos

direitos  fundamentais  atinge  o  exercício  do  poder  administrativo  e  as  relações  jurídicas

formadas com o poder social de organizações superiores. Vê-se, nesse aspecto, uma irradiação

dos direitos fundamentais para toda as esferas do direito, ou seja, há uma proteção dinâmica

dos direitos fundamentais.369

364 Ibidem, p. 299.
365 Ibidem, p. 302.
366 Ibidem, p. 303.
367 Ibidem, p. 304.
368 Ibidem, p. 306.
369 Ibidem, p. 307.
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Habermas enxerga um dilema do modelo liberal de jurisdição,  que se materializa

tanto  na  passagem  do  estado  parlamentar  legislativo  para  o  estado  da  jurisdição

constitucional, quanto na aplicação interpretativa do direito para a concretização criadora do

direito. Nesse sentido, o modelo liberal se preocupa com a ausência de diferença essencial

entre  legislação  e  jurisprudência,  lançando  dúvidas  quanto  à  legitimação  democrática  do

tribunal constitucional.370

Na  teoria  do  discurso,  descobre-se  o  caráter  derivativo  dos  direitos  de  defesa

referidos aos Estados e, assim o fazendo, promove-se a superação concomitante dos modelos

Liberal e Social, a partir da compreensão de que é preciso instaurar um novo consenso, com o

objetivo  de  compreender  como  os  princípios  constitucionais  podem  ser  realizados  sob

condições de um estado regulatório.371

A essa altura, Habermas apresenta sua crítica à interpretação dos princípios como

valores,  no  sentido  proposto  por  Robert  Alexy,  que  compreende  os  valores  como

mandamentos  de  otimização  das  normas  jurídicas,  bem  como  sustenta  a  interpretação

ponderada do direito, que se transforma numa realização concretizadora de valores. Logo,

com essa conformação, a concretização do direito dá-se com o preenchimento valorativo.372

Para  Habermas,  o  tribunal  constitucional  que  vem a  adotar  a  jurisprudência  dos

valores tende a se transformar numa instância  autoritária,  crescendo o perigo de decisões

irracionais, uma vez que os argumentos funcionalistas prevalecem sobre os normativos.373

Por  seu turno,  e  no aspecto  que  mais  interessa à  presente  pesquisa,  discute-se a

questão da legitimidade do controle  feito pelo poder judiciário  da constitucionalidade das

normas. Com a premissa segundo a qual a Constituição disciplina procedimentos políticos, os

cidadãos exercem seu direito de autodeterminação, perseguindo cooperativamente o projeto

de  produzir  condições  justas,  uma vez  que  “somente  as  condições  processuais  da  gênese

democrática das leis asseguram legitimidade do direito”.374

Compreendido o foco no procedimento político, é missão do tribunal constitucional

proteger esse sistema de direitos, que possibilita o exercício adequado da autonomia privada e

pública dos cidadãos, rejeitando, por exemplo, leis que discriminam minorias por frustrarem o

370 Ibidem, p. 309.
371 Ibidem, p. 311-312.
372 Ibidem, p. 315.
373 Ibidem, p. 320-321.
374 Ibidem, p. 326.
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tratamento igual e  o processo político.  Outrossim,  é a defesa dessa autodeterminação que

exige a participação das minorias no processo político, com igualdade de chances.375

A prática  da  autodeterminação  dos  cidadãos  deve  ser  observada  a  partir  de  um

conceito republicano da política, que orienta as escolhas a partir da ideia de bem comum e

compreende aqueles como membros livres e iguais. Portanto, o direito e a lei são elementos

de relevância secundária se comparados ao contexto vital ético da polis, tendo em vista que “a

realização do homem está na cidadania”.376

Essa imersão na teoria discursiva habermasiana faz perceber que a legitimidade das

leis  mantém elo  com o processo democrático que integra  sua gênese,  o  que pressupõe a

valorização, por um lado da integridade do indivíduo e de suas liberdades subjetivas, e por

outro da integridade da própria sociedade.377 Ademais, constrói-se a ideia segundo a qual, no

republicanismo,  “a  formação  política  da  opinião  e  da  vontade,  na  esfera  pública  e  no

parlamento,  obedece  a  uma  estrutura  comunicativa  pública  orientada  pelo  entendimento

(diálogo)”, funcionando a controvérsia de opiniões como uma matriz legitimadora.378

Assim,  para  o  procedimentalismo  discursivo  de  Habermas,  o  papel  do  tribunal

constitucional é um tanto quanto diferente da prática experimentada no Brasil, propondo o

professor alemão que compete à Corte Constitucional utilizar todos os meios que estejam

disponíveis para que garantir que o processo da normatização jurídica (atividade legislativa)

se  realize  sob  condições  da  política  deliberativa,  cabendo  ao  tribunal  constitucional  o

protagonismo de guardião da democracia deliberativa.379

A despeito do risco da teoria discursiva chocar-se com a ideia construída no capítulo

três desta pesquisa, a premissa da preocupação com a legitimação da jurisdição é essencial ao

entendimento do controle judicial de constitucionalidade, sendo o centro nervoso, também, na

formação de precedentes judiciais.

Muito  embora  Habermas,  em certo  ponto,  negue  a  possibilidade  de  uma função

jurisdicional  intensamente  criativa,  ficando  sua  missão  no  controle  da  democracia  do

procedimento político da atividade legislativa, seu contributo para que a juridição abra-se à

esfera pública é atual.

375 Ibidem, p. 326-328.
376 Ibidem, p. 331.
377 Ibidem, p. 336.
378 Ibidem, p. 338.
379 Ibidem, p. 340-341.
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5.2 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: CORTES

SUPERIORES EM BUSCA DE UMA CONFORMAÇÃO COMO CORTES SUPREMAS

O  Supremo  Tribunal  Federal  e  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  possuem  uma

conformação  constitucional  que  não  lhes  permite,  ou  ao  menos  dificulta  muito,  fazer  a

travessia do patamar de cortes superiores para cortes supremas. O papel de cortes formadoras

de  procedentes  constitucionais  e  legais  é  um  desejo  antigo,  muita  vezes  expressos  nos

preceitos sumulares, mas que tem encontrado barreiras de diversas ordens.

Consoante já declinado, os tribunais supremos devem cumprir uma função que vá

além da mera avaliação do caso concreto, ou seja, quando do enfrentamento da causa deve ser

internalizado  também  o  objetivo  de  estabelecer  interpretações  uniformes.  E  não  basta  a

uniformização,  é  preciso  que  as  decisões  guardem relativa  estabilidade  ao  longo  tempo,

pacificando as divergências de interpretação das leis de modo duradouro. Através de súmulas

vinculantes, os tribunais supremos dão sentido ao direito e orientam o comportamento social,

preservado, assim, a segurança jurídica e a igualdade.380

Ocorre que, no modelo brasileiro, inúmeros fatores dificultam essa travessia, sendo a

primeira delas o perfil das competências dessas cortes, que conjugam atribuições ordinárias,

inclusive  criminais,  em  razão  do  foro  por  prerrogativa  de  função,  atribuições  recursais

igualmente ordinárias (recurso ordinário constitucional em mandado de segurança e  habeas

corpus,  por  exemplo)  e  atribuições  recursais  excepcionais,  recursos  estes  muitas  vezes

utilizados para fins de uma terceira e quarta instâncias revisoras.

No  art.  102,  inciso  I,  da  Constituição,  encontram-se  previstas  competências

originárias  para  processamento  e  julgamento  de  matérias  pelo  Supremo Tribunal  Federal.

Nele são relacionadas dezessete alíneas com matérias diversas, que vão desde a competência

para julgamento do Presidente da República nas infrações penais comuns, até as ações contra

atos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público.

A estas competências do inciso I são somadas mais duas hipóteses, sendo uma de

atribuição recursal ordinária (art. 102, inciso II) e outras quatro hipóteses de cabimento do

recurso extraordinário (art. 102, inciso III).

380 SUÁREZ, Christian Delgado.  Modelos de cortes supremas y revocación de precedentes  vinculantes.
Disponível  em:  <https://www.academia.edu/22619240/Delgado_Su%C3%A1rez_Christian._Modelos_de_
Cortes_Supremas_y_revocaci%C3%B3n_de_precedentes_vinculantes._En_Libro_de_Ponencias_del_V_
Congreso_de_Proceso_y_Constituci%C3%B3n._Lima_Palestra._2015>. Acesso em: 27 abr. 2016.
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Além dessa ampla esfera de competências, há que se destacar a própria perspectiva

com que as cortes superiores se autorreferenciam, produzindo apostas numa jurisprudência

fortemente defensiva381, com o objetivo de frear a massificação de recursos, o que escanteia as

decisões de mérito e deixa muitas causas relevantes sem uma solução modelo.

Com essas considerações, pode-se perceber que os desafios da estruturação de um

sistema de precedentes judiciais também passa pelo equacionamento da sobrecarga de feitos,

algo  que  pode  ter  algum êxito  se  fortalecida  a  motivação  das  decisões,  bem como  pela

superação das divergências entre as próprias cortes.

5.2.1 A sobrecarga de processos nos tribunais superiores

A  sobrecarga  de  processos  tem  contribuído  para  afastar  dessas  cortes  o

aprofundamento na fundamentação de questões de grande repercussão e importância, o que

traz como consectários a incoerência horizontal, a instabilidade da jurisprudência firmada, o

fomento a uma contraposição entre a magistratura ordinária e a superior, o exercício de uma

atividade jurisdicional reativa e preocupada somente com o caso concreto, bem como a falta

de uma perspectiva de transcendência das decisões.

Para  se  ter  uma  ideia  da  dimensão  dessa  sobrecarga,  no  ano  de  2015  foram

distribuídos e  registrados no âmbito do Superior  Tribunal  de Justiça 332.905 (trezentos e

trinta e dois mil e novecentos e cinco) processos, destacando-se a distribuição de 196.789

(centos e noventa e seis mil e setecentos e oitenta e nove) agravos em recurso especial, 67.856

(sessenta e sete mil e oitocentos e cinquenta e seis) recursos especiais e 44.871 (quarenta e

quatro  mil  e  oitocentos  e  setenta  e  um) feitos  entre  habeas corpus  e recurso em  habeas

corpus.382

No âmbito  do Supremo Tribunal  Federal,  por  seu turno,  no ano de 2015,  foram

distribuídos 93.503 (noventa e  três  mil  e  quinhentos  e  três)  processos,  sendo distribuídos

65.108 (sessenta e cinco mil e cento e oito) feitos.383

381 MANCUSO, Rodolfo de Camargo.  Sistema brasileiro de precedentes:  natureza, eficácia, operabilidade.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 260.

382 Cf.  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  Relatório  estatístico  ano  2015.  Disponível  em:
<http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/Boletim/verpagina.asp?vPag=0&vSeq=263>.  Acesso  em:  10  maio
2016.

383 Dados  apresentados  na  página  eletrônica  do  Supremo  Tribunal  Federal.  Disponível  em:
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=movimentoProcessual>.  Acesso
em 10 maio 2016.
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Nesse contexto, as Cortes Superiores brasileiras não conseguem devolver à sociedade

aquilo que é essencial à formação de precedentes, ou seja, há forte dificuldades de justificar

com  profundidade,  clareza  e  coerência  a  interpretação  das  normas,  especialmente  as

constitucionais,  de  modo  a  formar  uma  ratio  decidendi  capaz  de  ser  compreendida  e

internalizada pela comunidade jurídica, pelas partes e pelas pessoas em geral.

O  Estado  Constitucional  de  Direito  referenda  a  ideia  de  uma  “jurisdição

constitucional”, tida como método jurídico-processual de proteção da Constituição em todos

os seus aspectos e dimensões. Partindo das premissas de que a Constituição é, também, uma

carta  de  Direito,  que  possui  supremacia,  unidade  e  força  normativa,  para  se  afastar  do

simbolismo frustrante das promessas constitucionais, é preciso ter mecanismos de proteção da

Carta Maior.384

Como temática,  a  jurisdição  constitucional  está  muito  ligada  à  ideia  de  controle

jurisdicional da constitucionalidade das normas385 que, no caso brasileiro, conforme visto, é

um  mecanismo  diretamente  responsável  pela  formação  de  um  sistema  de  precedentes

judiciais.

Entretanto, em paralelo a essa temática é desenvolvido na doutrina o conceito de

“justiça constitucional”, cuja compreensão se apresenta um tanto quanto cambiante entre as

várias correntes. Há um ponto de convergência entre as várias posições, que é enxergar na

justiça constitucional uma forma de garantia da Constituição, agregando também o valor da

legitimidade democrática.  Outrossim,  num aspecto mais  limitador,  a justiça constitucional

guarda identidade com a justiça desenvolvida no âmbito do tribunal constitucional,  sendo

relevante  também compreender  a  posição  do  órgão  entre  os  poderes,  a  natureza  de  sua

atividade,  como se desenvolve seu processo decisório  e  qual  o  nível  de sua legitimidade

democrática.386

Note-se que o exercício da jurisdição constitucional pressupõe a existência de uma

Corte  Constitucional  Suprema,  com  performance  eficiente  na  produção  de  julgados  que

garantam a normatividade da Constituição e, assim, assegure aos cidadãos o exercício de seus

direitos fundamentais em plenitude.

A eficiência  na  performance  da  Corte  Suprema  depende,  em grande  medida,  da

forma com que o processo decisório é conduzido, a partir de uma clara preocupação com a

384 TAVARES, André Ramos. Teoria da Justiça Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 144.
385 Ibidem, p. 144.
386 Ibidem, p. 148-151.
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identificação  das  teses,  sua  análise  com  profundidade  e  coerência,  pois  apenas  nestas

condições pode-se alcançar a legitimidade democrática.

É preciso deixar mais do que evidente que a justificação da decisão, necessária à

formação, ampliação, restrição e mesmo superação do precedente, é essencial à legitimação

do poder judiciário, que deve enxergar suas decisões não apenas como uma regra jurídica para

o caso concreto, mas também como um mecanismo de orientação das relações jurídicas não

judicializadas.387

Muito  da  sobrecarga  de  processos  é  consequência  desse  ilogismo  que  existe  no

processo decisório brasileiro, já que, sem unidade jurisprudencial e sem estabilidade do que se

decide,  litigantes  habituais  –  como  o  próprio  Poder  Público,  grandes  empresas  e

concessionárias de serviço público – sentem-se à vontade para provocar a jurisdição em temas

repetitivos,  com o único intuito de protelar  as consequências  jurídicas ou desestimular  as

partes, impedindo as Cortes Superiores de assumir uma postura proativa e autônoma.388

O  entulhamento  de  processos  decorrente  da  atuação  processual  temerária  de

litigantes habituais é um obstáculo sério à formação de precedentes judiciais. Ora, se mesmo

após  formado  o  precedente  as  pessoas  continuam  judicializando  as  relações  jurídicas,

deixando de pautar suas condutas de acordo com a regra jurídica firmada, o precedente não

cumpriu seus objetivos na inteireza. Da mesma, se ações coletivas manejadas pelos órgãos

legitimados não são julgadas, optando os magistrados pelo julgamento preferencial do varejo

processual,  dificilmente  será  possível  superar  o  abarrotamento  de  processos  nos  órgãos

jurisdicionais.

Outrossim,  alguns  entendimentos  firmados  e  repetidos  à  exaustão  pelos  tribunais

superiores  também  obstaculizam  a  formação  de  precedentes,  especialmente  por  impor

limitações  ao  processo  de  fundamentação.  Reiteradas  vezes  Supremo  Tribunal  Federal  e

Superior  Tribunal  de  Justiça  já  decidiram que  o  juiz  não  está  obrigado  a  manifestar-se,

expressamente, acerca de todas as teses de cunho jurídico apresentadas pelas partes no caso

concreto. Entendem os tribunais que há motivação suficiente quando esta se mostra apta e

razoável para alcançar a decisão, podendo os demais argumentos serem rechaçados.389

387 MITIDIERO, Daniel. Cortes Superiores e Cortes Supremas: do controle à interpretação da jurisprudência
ao precedente. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 65.

388 CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução Ellen gracie Nothfleet. Porto Alegre:
Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 25-26. 

389 Cf.  o  seguinte  julgado  no  Superior  Tribunal  de  Justiça,  representativo  de  tantos  outros:  BRASIL.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  Recurso  Especial  nº  1.111.148/SP. Primeira  Seção.  Rel.  Min.
MAURO  CAMPBELL  MARQUES.  Julgado  em  24/02/2010,  DJe  08/03/2010.  Disponível  em:
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Esse  entendimento,  conquanto  agilize  o  processo  decisório  e,  por  vezes,  afaste

argumentações evasivas e inconsistentes, se mal utilizado pode comprometer a completude da

motivação,  ao  deixar  de  rejeitar  expressamente  teses  jurídicas  ou  mesmo sem indicar  as

razões desse rechaço. Ora, se é da  ratio decidendi  que nasce o precedente judicial, quanto

mais completo e claro este o for, maiores serão as chances de interlocução do precedente com

a comunidade.

Sem a formação de um verdadeiro precedente judicial, completo e claro, sua violação

não representa uma falta grave, nem da autoridade judiciária inferior, nem da parte recorrente

que fundamenta sua irresignação em tese frágil ou superada.

A conjugação de fatores como o desprestígio da primeira instância, a incompletude

das  decisões  por  deficiência  de fundamentação,  a  preferência  pelo modelo de  enunciados

sumulares  desgarrados  da  ratio  decidendi,  a  cultura  da  judicialização  excessiva  pelos

litigantes  habituais,  a  ausência  de  previsibilidade  e  estabilidade  da  jurisprudência,  é  um

artefato bélico explosivo e já deflagrado, que deixa a certeza de que mudanças culturais e de

postura jurisdicional devem ser tomadas.

5.2.2 As divergências de interpretação não sanadas entre os  tribunais superiores  e a

demora  nos  julgamentos:  realidades  que  desacreditam  o  sistema  brasileiro  de

precedentes judiciais

Além da deficiência no processo edificante da motivação, que tem pano de fundo no

problema comum da sobrecarga de processos, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal

de  Justiça,  em algumas  matérias,  mantêm divergências  de  interpretação  entre  si,  não  se

estabelecendo entre as cortes um compromisso de uniformização de entendimentos.

Não raras vezes, uma determinada matéria é interpretada de modo diverso entre os

mencionados  tribunais,  sem  que  haja  a  previsão  de  um  mecanismo  de  superação  das

divergências existentes entre as mais altas cortes de justiça do país.

<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?processo=1111148&repetitivos=REPETITIVOS&&b=
ACOR&thesaurus=JURIDICO>. Acesso em: 18 maio 2016.
Cf.  o  seguinte  julgado  no  âmbito  do  Supremo  Tribunal  Federal:  BRASIL.  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL. Habeas Corpus nº 107.784. Primeira Turma. Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado
em  09/08/2011,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-170  DIVULG  02-09-2011  PUBLIC  05-09-2011.
Disponível  em:  <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000178799&base=
baseAcordaos>. Acesso em: 18 maio 2016.



168

Ora,  considerando  que  ambos  os  tribunais  possuem  competências  ordinárias,  é

possível  que,  no  exercício  destas  competências  ocorra  uma  interpretação  divergente  uma

mesma questão de direito, fruto da profundidade dessa esfera de atribuição. Ademais, uma

mesma matéria pode ensejar uma interpretação infraconstitucional no Superior Tribunal de

Justiça que seja tida como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesses casos, a antinomia de compreensão ocorre, por exemplo, quando o Supremo

Tribunal Federal, no processamento de crimes contra autoridade com prerrogativa de foro na

Corte, firma entendimento sobre interpretação de lei federal que é divergente da interpretação

dada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento de recursos especiais.

Concretamente, hoje, a Corte Superior e a Suprema Corte mantêm entendimentos

distintos,  por  exemplo,  no  tocante  à  possibilidade  de  compensação  entre  a  agravante  da

reincidência e a atenuante da confissão espontânea, no momento da dosimetria da pena.

Quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.341.370/MT, submetido ao regime

de repetitivos, na forma do então vigente art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, o

Superior  Tribunal  de Justiça,  por  sua Terceira  Seção,  fixou a  tese de que “é possível,  na

segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea

com a agravante da reincidência”.390

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados, notadamente em sede

de  habeas  corpus  e  de  recurso  em  habeas  corpus,  já  afirmou  a  impossibilidade  da

compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Para a

Suprema Corte,  em correta  dicção do art.  67 do Código Penal,  ao passá-lo pelo filtro  da

individualização da pena, a agravante da reincidência deve preponderar sobre a atenuante da

confissão espontânea.391

390 Cf. BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1.341.370/MT. Terceira Seção.
Rel.  Min.  Sebastião  Reis  Júnior.  Julgado  em  10/04/2013,  DJe  17/04/2013.  Disponível  em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=AGRAVANTE+DA+REINCID%CANCIA+E+
CONFISS%C3O+ESPONT%C2NEA&repetitivos=REPETITIVOS&&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO>.
Acesso em: 10 maio 2016.

391 Cf. os seguintes julgados: 
BRASIL.  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  Habeas Corpus nº 105.543.  Rel.  Primeira Turma. Min.
ROBERTO BARROSO. Julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 26-05-
2014 PUBLIC 27-05-2014.  Disponível  em:  <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.
asp?s1=000235849&base=baseAcordaos>. Acesso em: 18 maio 2016.
BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso em Habeas Corpus nº 120.677. Segunda Turma.
Rel.  Min.  RICARDO LEWANDOWSKI.  Julgado em 18/03/2014,  PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065
DIVULG  01-04-2014  PUBLIC  02-04-2014.  Disponível  em:  <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/
visualizarEmenta.asp?s1=000230579&base=baseAcordaos>. Acesso em: 18 maio 2016.
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Essa divergência não possui um mecanismo seguro e objetivo de superação, uma vez

que diversos ministros do Supremos Tribunal  Federal  não admitem recurso extraordinário

como  instrumento  uniformizador  dessa  situação,  sob  o  fundamento  de  que,  no  caso  da

dosimetria das penas criminais, a ofensa à Constituição seria meramente reflexa, dependendo

tão somente da interpretação da norma infraconstitucional.392

A exceção a essa situação é a decisão monocrática tomada pela ministra Cármen

Lúcia,  que  no  julgamento  do  Recurso  Extraordinário  nº  903.911/SE,  deu  provimento  ao

recurso, nos termos do art. 557, § 1º, do então vigente Código de Processo Civil de 1973 e do

art.  21,  §  2º,  do  Regimento  Interno  do  Supremo  Tribunal  Federal,  “para  determinar  ao

Tribunal de Justiça de Sergipe que,  afastando a compensação da agravante da reincidência

com a atenuante da confissão, realize novo cálculo da pena do recorrido”.393

Se  tivéssemos  no  Brasil  uma  cultura  de  precedentes  judicais,  e  não  apenas  um

sistema legal de precedentes imposto pela lei e desacompanhado de uma tradição consolidada

na história, uma divergência tão nítida e de fácil solução não perduraria por tanto tempo,

exatamente por ser internalizado o dever de isonomia de tratamento.

Em um sistema jurídico que prega e aplica precedentes judiciais, o entendimento da

Suprema Corte jamais seria ignorado ou desautorizado por outra corte, ainda que seja uma

Corte Superior. Não parece razoável que o entendimento firmado em regime de julgamento de

recurso  especial  repetitivo  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  simplesmente  esvazie  a

autoridade do Supremo, que já vinha expressando em seus julgados tese distinta quando do

julgamento de habeas corpus e recurso em habeas corpus.

392 Cf. os seguintes julgados:
BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  Recurso Extraordinário nº  948.423. Rel. Min. GILMAR
MENDES.  Julgado  em  24/02/2016,  publicado  em  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-037  DIVULG
26/02/2016  PUBLIC  29/02/2016.  Disponível  em:  <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/
listarJurisprudencia.asp?s1=%28compensa%E7%E3o+e+confiss%E3o+e+reincid%Eancia%29&base=base
Acordaos&url=http://tinyurl.com/k5qcof4>. Acesso em: 18 maio 2016.
BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário nº 920.764. Rel. Min. LUIZ FUX.
Julgado em 22/02/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO Dje-036 DIVULG 25/02/2016 PUBLIC
26/02/2016.  Disponível  em:  <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/  listarJurisprudencia.asp?s1=
%28compensa%E7%E3o+e+confiss%E3o+e+reincid%Eancia%29&base=base
Acordaos&url=http://tinyurl.com/k5qcof4>. Acesso em: 18 maio 2016.
BRASIL.  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  Recurso Extraordinário com Agravo nº 903.912. Rel.
Min.  DIAS  TOFFOLI.  Julgado  em  30/11/2015,  publicado  em  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-010
DIVULG  20/01/2016  PUBLIC  01/02/2016.  Disponível  em:  <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/
listarJurisprudencia.asp?s1=%28compensa%E7%E3o+e+confiss%E3o+e+reincid%Eancia%29&base=base
Acordaos&url=http://tinyurl.com/k5qcof4>. Acesso em: 18 maio 2016.

393 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário nº 903.911. Rel. Min. CÁRMEN
LÚCIA. Julgado em 06/08/2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 13/08/2015
PUBLIC  14/08/2015.  Disponível  em:  <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?
s1=000445758&base=baseMonocraticas>. Acesso em 18 maio 2016.
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Ora,  ainda  que  o  julgado  decorrente  de  tais  instrumentos  não  possua  efeito

vinculante,  não  há  como negar  a  existência  de,  ao  menos,  eficácia  persuasiva.  Sem essa

cultura de respeito e observância da autoridade dos precedentes, mais ainda quando firmado

pelo Tribunal Constitucional, não faz sentido criar mais e novos mecanismos de julgamento

repetitivo ou de blocos de julgamento.

Por  outro  lado,  à  exceção  da  decisão  exarada  pela  ministra  Cármen  Lúcia  no

Recurso Extraordinário nº 903.911/SE, a postura da Suprema Corte no sentido de limitar o

cabimento  do  recurso  extraordinário  nessa  matéria,  sob  o  argumento  da  ofensa  reflexa  à

Constituição,  típica  motivação  calcada  em jurisprudência  defensiva,  catalisa  a  desordem,

fomentando a incoerência e deixando acesa a chama da divergência.

Outro motivo que dificulta a formação de precedentes nas mais altas cortes de justiça

do país diz respeito à demora nos julgamentos, permitindo-se que questões controvertidas de

direito fiquem vários anos e até décadas sem uma definição da tese pelos tribunais superiores,

especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, que trata da dimensão constitucional.

Observe-se  o  exemplo  da  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº  2.238-5394.

Proposta na data de 4 de julho de 2000 pelo Partido Comunista do Brasil, pelo Partido dos

Trabalhadores  e  pelo  Partido  Socialista  Brasileiro,  a  referida  ação  questiona  a

constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de

2000395 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Após sessões anteriores em que se iniciou o julgamento, na data de 22 de fevereiro

de  2001,  por  unanimidade,  a  Suprema  Corte  deferiu  o  pedido  de  medida  cautelar  para

suspender a eficácia do § 3º do art. 9º da mesma lei complementar.

Posteriormente, na data de 9 de maio de 2002, por unanimidade, o Tribunal deferiu a

medida acauteladora para suspender a eficácia também do § 2º do art. 12, e, no § 1º do art. 23,

suspendeu a eficácia da expressão “quanto pela redução dos valores a eles atribuídos”,  e,

integralmente, a do § 2º do referido artigo.

Outrossim,  já  em  12  de  fevereiro  de  2003,  a  corte,  por  unanimidade,  conferiu

interpretação conforme a Constituição Federal ao inciso II do art.  21 para que se entenda

394 BRASIL.  SUPREMO  TRIBUNAL FEDERAL.  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº  2.238-5/DF.
Tribunal Pleno. Rel. Min. Teori Zavascki. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcesso
Andamento.asp?incidente=1829732>. Acesso em: 18 maio 2016.

395 BRASIL.  Lei  Complementar Federal  nº  101,  de 4 de maio de 2000.  Estabelece  normas  de finanças
públicas  voltadas  para  a  responsabilidade  na  gestão  fiscal  e  dá  outras  providências. Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm>. Acesso em: 18 maio 2016.
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como limite legal o previsto em lei complementar, e, quanto ao art. 72, para que se entenda

como serviços de terceiros os serviços permanentes.

Quatro anos mais tarde, já em 8 de agosto de 2007, o tribunal, por maioria, deferiu a

cautelar quanto ao art. 57, ambos da lei sob comento. No dia seguinte, foi retificada a decisão

proclamada na assentada anterior para constar que, quanto ao art. 56, caput, da lei, o Tribunal,

à unanimidade, deferiu a cautelar, nos termos do voto do Relator.396

Verificando  o  andamento  processual,  desde  29  de  novembro  de  2012,  após  a

substituição do relator,  nos termos do art.  38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal

Federal, a referida ação direta encontra-se conclusa com o ministro Teori Zavascki.397

A demora no julgamento dos feitos  e  a provisoriedade quase que permanente de

decisões cautelares tomadas no curso do feito geram forte insegurança jurídica, colaborando

para um processo de instabilidade das relações jurídicas de maneira muito evidente.

Da mesma forma, a cisão de feitos em investigações criminais ou ações penais em

que  há  autoridade  com prerrogativa  de  foro  e  concurso  de  agentes,  põe  em confronto  a

atuação dos tribunais, inclusive os superiores, com os magistrados de primeiro grau, rendendo

comparações em relação ao tempo de tramitação e formas de aplicação do Direito.

5.3 A JURISPRUDÊNCIA DEFENSIVA COMO FATOR QUE INIBE A FORMAÇÃO DE

PRECEDENTES JUDICIAIS

O acesso à justiça é um direito fundamental, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da

Constituição, e que abriga também o acesso ao sistema recursal, seja para rediscutir a justiça

da  decisão,  seja  para  uniformização  da  interpretação  norma  constitucional  e  das  demais

espécies normativas infraconstitucionais.

Como requisito fundamental de um sistema jurídico imbuído do dever de garantir – e

não apenas proclamar – direitos, o acesso à justiça impõe aos juristas o dever de reconhecer

que as técnicas processuais servem a funções sociais, não se limitando a resolver questões

pontuais e endoprocessuais, mas efetivamente contribuindo para a solução dos conflitos e para

a prevenção de novas demandas, inclusive a partir da utilização de meios alternativos.398

396 Disponível  em:  <http://www.stf.jus.br/portal/diarioJustica/listarDiarioJustica.asp?tipoPesquisaDJ=AP&
numero=2238&classe=ADI>. Acesso em: 10 maio 2016.

397 Disponível  em:  <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1829732>.
Acesso em: 10 maio 2016.

398 CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Ob. cit., p. 12-13.
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Enquanto  garantia  constitucional  e  requisito  fundamental  do  sistema  jurídico,  o

acesso à justiça deve ser interpretado de modo amplo,  sem que embaraços ou obstáculos

irrazoáveis sejam criados pela lei ou pelos magistrados quando de sua aplicação.

Tal  proposição,  no  entanto,  não  é  incompatível  com  a  criação  de  regras

procedimentais  razoáveis  e  adequadas  que  disciplinem o  acesso  à  justiça,  a  exemplo  da

representação por profissional com capacidade postulatória, pagamentos de custas e despesas

processuais,  atendimento  dos  pressupostos  de  constituição  e  desenvolvimento  válido  do

processo, o que inclui o respeito aos pressupostos de admissibilidade recursais.

A limitação de um direito fundamental, como é o acesso à justiça, somente pode ser

justificada pela necessidade de preservar outros direitos, seguindo passos metodológicos que

justifiquem a restrição de seu exercício em nome,  por  exemplo,  da racionalização de um

subsistema.

Para  compreender  como  e  quando  um  direito  fundamental  pode  ser  limitado,  é

preciso  atentar  para  três  conceitos  essenciais:  área  de  regulamentação  de  um  direito

fundamental, área de proteção desse direito e reserva legal ou parlamentar.

A “área de regulamentação” de um direito fundamental, segundo Dimoulis e Martins,

diz respeito ao tema tratado pelo constituinte, sendo composto de dois elementos, “a descrição

da situação ou relação fática, de cunho físico ou social”, e “a indicação de uma decisão ainda

que genérica do constituinte a respeito dessa situação real que indica o que deve acontecer em

relação a ela”.399

Já  no  conceito  de  “área  de  proteção”,  o  constituinte  pode  recortar  da  área  de

regulamentação os comportamentos e situações que pretende proteger.  Portanto,  a área de

proteção pode corresponder  à  área  de regulamentação ou ser  menor  que  esta,  neste  caso

quando  o  constituinte  retirar  um  comportamento  ou  situação  do  gozo  da  proteção

constitucional.400

Por  sua  vez,  a  “reserva  legal”  ou  “reserva  parlamentar”  (Parlamentsvorbehalt)

confere  ao  legislador  comum o  poder  de  introduzir  limitações  para  restringir  a  área  de

proteção do direito. Assim, a reserva legal será simples quando a Constituição indicar que o

exercício  do  direito  se  dará  “na  forma  da  lei”;  no  entanto,  haverá  uma  reserva  legal

qualificada quando  a  Constituição  indicar  ao  menos  o  tipo,  a  finalidade  ou  o  meio  de

399DIMOULIS, Dimitri e MARTINS, Leonardo. Ob. cit., p. 134.
400 Ibidem, p. 135.
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intervenção que estão autorizados, fixando-se para o legislador ordinário os parâmetros em

que poderá atuar.401

Mais  adiante,  os  autores  afirmam  que  “a  possibilidade  de  limitar  um  direito

fundamental mediante intervenções em sua área de proteção não é ilimitada”, de modo que “é

proibido proibir o exercício do direito fundamental além do necessário, conforme ensina a

doutrina dos  limites dos limites  (Schranken-Schranken)”. Desse modo, “a concretização da

reserva legal e de quaisquer outras intervenções na área de proteção deve passar pelo crivo do

critério da proporcionalidade” entre os meios interventivos e os fins almejados pelo Estado,

observando-se e justificando a necessidade de cada intervenção.402

Retornando ao tema acesso à justiça, cumpre advertir que, em sociedades complexas

e multiculturais, a ampla difusão de conceitos legais abertos tem feito com que a provocação

da atividade jurisdicional seja cada vez mais intensa e frequente, aumentando o volume de

demandas ajuizadas e em tramitação. Some-se a isso o fato de, na realidade brasileira, ter-se

solidificado uma cultura demandista, com reiteradas provocações do judiciário, especialmente

por  litigantes  habituais,  seja  no ajuizamento  de  ações,  seja  na  interposição  dos  inúmeros

recursos e meios de impugnação previstos no sistema.403

Essa  cultura  demandista,  fruto  de  inúmeros  problemas  de  concepção  do  sistema

jurídico e de abuso do exercício do direito de acesso à justiça e mesmo de defesa, aliado a

outros fatores já referidos, levou a um excesso de interposição de recursos excepcionais, em

sua  maioria  com  discussões  jurídicas  repetitivas,  que  teve  como  consequência  o

assoberbamento  dos  tribunais  superiores,  cada  vez  mais  imersos  em  processos  a  serem

decididos.404

O termo “jurisprudência defensiva”, nasce, portanto, como uma espécie de reação ou

resposta  ao  excesso  de  recursos  interpostos  para  apreciação  dos  tribunais  superiores,

limitando a admissibilidade destes e, assim o fazendo, limitando o próprio acesso à justiça.

Trata-se de uma série de entendimentos consolidados, muitos dos quais sumulados, em que os

tribunais superiores, dentro de sua margem interpretativa, aplicam óbices ao conhecimento

401 Ibidem, p. 154.
402 Ibidem, p. 167.
403 MANCUSO, Rodolfo de Camargo.  Sistema brasileiro de precedentes:  natureza, eficácia, operabilidade.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 267.
404 Essa preocupação com assoberbamento dos tribunais superiores irradia-se para além da comunidade jurídica,

sendo motivo de atenção de toda a sociedade.  A Fundação Getúlio Varga mantém uma página na rede
mundial  de  computadores  –  <http://www.fgv.br/supremoemnumeros/>  –,  que  abriga  diversos  relatórios,
estatísticas e artigos relacionados ao papel do Supremo Tribunal Federal, o tempo de decisão, os tipos de
causas decididas, dentre outras questões relevantes. 
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dos recursos excepcionais. Os referidos óbices possuem natureza formal e processual, sendo

considerado por muitos um excesso de rigor que mascara a irracionalidade da ausência de um

sistema de precedentes judiciais.405

Qualificando  a  jurisprudência  defensiva  como  uma  estratégia  política  de

enfrentamento das causas massivas que chegam aos tribunais, Rodolfo de Camargo Mancuso

entende que sua prática distorce a finalidade das cortes, que é dotar o sistema jurídico de

uniformidade,  tratando com isonomia os jurisdicionados e  ofertando segurança jurídica às

relações.  Segundo  o  autor,  essa  estratégia  impede  os  tribunais  de  definir  a  correta

interpretação dos textos legais.406

A  essa  altura  é  preciso  construir  um  raciocínio  coerente  em  relação  a  esses

mecanismos pretorianos de admissibilidade negativa dos recursos excepcionais.

Em primeiro lugar,  seja  por  sua função uniformizadora  (que conduz à  segurança

jurídica – previsibilidade e estabilidade –, à isonomia e à coerência no processo decisório),

seja  por  sua  função  de  criar  modelos  de  decisão  transcendentes,  o  acesso  aos  tribunais

superiores é também uma dimensão do acesso à justiça.

Noutra quadra, sendo o acesso à justiça um direito fundamental, a limitação à sua

área de proteção deve advir de uma reserva legal ou parlamentar proporcional. Isso significa

que o estabelecimento de limites ao exercício do direito de acesso à justiça deve pautar-se em

critérios racionais, que sejam razoáveis e adequados.

Por fim, se pretendem os tribunais superiores condicionarem ainda mais o acesso

àquelas  cortes,  através  de  criação  jurisprudencial  de  pressupostos  negativos  de

admissibilidade  dos  recursos  especial  e  extraordinário,  o  que  se  pode  esperar  dessa

jurisprudência defensiva é  que,  assim como as reservas  legais,  haja o estabelecimento de

limites ao acesso às cortes a partir de critérios proporcionais, portanto razoáveis e adequados.

Nesse sentido, as limitações nem podem anular por completo o acesso às cortes, tampouco

podem impor condicionantes claramente ilógicas.

Há desvio de finalidade na prática da jurisprudência defensiva, uma vez que muitas

das condicionantes criadas são calcadas em interesses meramente pragmáticos de contenção

da  admissibilidade  recursal  em  razão  da  demanda  excessiva.  Para  Mancuso,  a  resposta

405 MARCHESI, Makena e OLIVEIRA, Thaís de Souza Lima. A jurisprudência defensiva à luz da teoria dos
sistemas  de  Niklas  Luhmann. Disponível  em:  <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?
cod=96ebb3a7a95922d5>. Acesso em: 2 maio 2016.

406 MANCUSO, Rodolfo de Camargo.  Sistema brasileiro de precedentes:  natureza, eficácia, operabilidade.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 274.
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jurídica  com qualidade  dada  pelos  tribunais  é  que  proporciona  a  segurança  jurídica  e  o

tratamento  isonômico,  contribuindo  para  a  proteção  da  confiança  dos  cidadãos  no  poder

judiciário. Assim, a construção de fundamentações consistentes é essencial para a contenção

do demandismo – claro exercício abusivo do direito de acesso à justiça –, bem como fomenta

a previsibilidade das decisões e a agilidade do julgamento em todas as instâncias.407

O foco apenas e tão somente no julgamento de demandas em grande quantidade,

muitas  vezes  sem sequer  adentrar  o mérito  da tese jurídica apresentada na peça recursal,

promove  um  esmagamento  da  qualidade  do  julgamento.  Por  seu  turno,  decisões  que

extinguem o feito mas não resolvem o litígio, assim como decisões com fundamentação parca

ou inconsistente, aos invés de promoverem a contenção do demandismo abusivo, terminam

por contribuir com o estado de incerteza e obscuridade.

A admissibilidade negativa de recursos excepcionais a partir de construção pretoriana

possui diversos exemplos, alguns superados pelo próprio judiciário,  após a verificação do

rigor  excessivo,  outros  cuja  aplicação  foi  afastada  com  a  vigência  do  novo  Código  de

Processo Civil, a partir de 18 de março de 2016.

Assim,  por  exemplo,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  deixou  admitir  recurso

especial  sob  o  argumento  de  que  a  parte  recorrente  não comprovou a  tempestividade  da

irresignação ao deixar de colacionar comprovação de feriado local ou qualquer outra causa de

suspensão do prazo recursal408. Esse entendimento foi posteriormente superado pela própria

Corte  Superior  de  Justiça,  que  passou  a  acompanhar  entendimento  do  Supremo Tribunal

Federal  adotado  no  HC  nº  112.842/PE  (publicado  no  DJe  de  23/5/2012),  a  partir  do

julgamento do  AgRg no  REsp nº 1.080.119/RJ (Rel. originário Min. Vasco Della Giustina,

Desembargador convocado do TJ/RS; Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, julgado

em 5/6/2012).

Em outro exemplo, a Súmula 155 do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “na

instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”.

Sedimentou-se na Corte Superior o entendimento segundo o qual as disposições dos arts. 13 e

37 do Código de Processo Civil de 1973, que permitiam a junta posterior do instrumento do

407 Ibidem, p. 274.
408 BRASIL.  SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  Agravo Regimental  no  Agravo de Instrumento nº

708.460/SP. Corte  Especial.  Rel.  Min.  Castro  Filho.  Julgado  em  15/3/2006,  DJe  02/10/2006  p.  204.
Disponível  em:  <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?processo=708460&&b=ACOR&
thesaurus=JURIDICO>. Acesso em: 18 maio 2016.

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=Ag708460
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=Ag708460
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=Ag708460
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=Ag708460
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mandato, não se aplicavam na instância superior e, portanto, não se permitia a conversão do

julgamento em diligência ou a abertura de prazo para a regularização do recurso.409

Outrossim,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem  decidido  reiteradas  vezes  pela

impossibilidade  da  conversão  de  recurso  especial  em extraordinário,  ao  julgar  inviável  o

recurso  especial  que  veicule  matéria  constitucional.410 Da  mesma  forma  tem  decido  o

Supremo Tribunal  Federal,  por sua vez,  que não conhece os  recursos extraordinários  que

estejam fundamentados em matéria infraconstitucional, nos termos da Súmula 636.411

Noutra  hipótese,  a  Súmula  418  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  enuncia  que  “é

inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de

declaração,  sem posterior  ratificação”.  Durante  algum tempo,  a  Corte  Superior  sustentou

jurisprudência diversa no tema em relação ao Supremo Tribunal Federal, tendo, no final de

2015,  relativizado  o  preceito  sumular  ao  decidir  que  “o  ônus  da  ratificação  do  recurso

interposto  na  pendência  de  julgamento  de  embargos  declaratórios  apenas  existe  quando

houver modificação do julgado embargado”.412

Um dos mais ilógicos entendimentos ligados à jurisprudência defensiva diz respeito

ao atendimento do requisito de admissibilidade do prequestionamento.  Através da Súmula

211, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o Superior Tribunal de Justiça

enunciou que é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição

de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.

A adoção do referido enunciado trouxe como consequência um dever para a parte

recorrente quase insuperável, pois o cumprimento do requisito do prequestionamento deixa de

ser  um  ônus  seu  apenas.  Isso  porque  se  os  aclaratórios  fossem  rejeitados  pelo  tribunal

recorrido, o que não raro acontecia, caberia ao sucumbente interpor recurso especial, todavia

409 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Agravo Regimental nos Embargos de Divergência e,
Recurso Especial nº  1.262.401/BA. Corte Especial. Rel. Min. Humberto Martins. Julgado em 25/4/2013,
DJe. 10/05/2013.  Disponível  em:  <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?processo=1262401
&&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO>. Acesso em: 18 maio 2016.

410 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº
381.029/RN. Primeira Turma. Rel. Min. MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF
4ª  REGIÃO).  Julgado  em  26/05/2015,  DJe  08/06/2015.  Disponível  em:  <http://www.stj.jus.br/SCON/
jurisprudencia/toc.jsp?processo=381029&&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO>. Acesso em 18 maio 2016.

411 Súmula  636,  STF:  Não  cabe  recurso  extraordinário  por  contrariedade  ao  princípio  constitucional  da
legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais
pela decisão recorrida. 

412 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1.129.215/DF. Corte Especial. Rel.
Min.  Luis  Felipe  Salomão.  Julgado  em  16/9/2015,  DJe  3/11/2015. Disponível  em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?processo=1129215&&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO
>. Acesso em: 18 maio 2016.
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com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição, por violação ao então

vigente art. 535, incisos I ou II, do Código de Processo Civil de 1973. Assim, apenas com o

eventual provimento deste recurso é que teria cabimento novo recurso especial, desta feita

para, enfim, levar ao Superior Tribunal de Justiça a questão legal discutida.413 

Em  relação  a  esta  matéria,  o  Supremo  Tribunal  Federal  editou  a  Súmula  356,

segundo  a  qual  “o ponto  omisso  da  decisão,  sobre  o  qual  não  foram opostos  embargos

declaratórios,  não  pode  ser  objeto  de  recurso  extraordinário,  por  faltar  o  requisito  do

prequestionamento”. Nesse sentido, para a Suprema Corte basta a oposição dos aclaratórios

para que se atenda o requisito do prequestionamento, sendo, nessa quadra, menos rigorosa que

o Superior Tribunal de Justiça.

Não sem razão, a jurisprudência defensiva é tida como uma “ferramenta utilitarista”

utilizada  para  em  curto  espaço  de  tempo,  sem preocupações  em  enfrentar  o  mérito,  os

tribunais superiores possam “julgar” o maior número possível de processos, promovendo a

equivocada impressão de que as cortes são céleres e eficientes e que o acesso à justiça foi

garantido.414 Na verdade, o que ocorreu foi o manejo de mecanismos de contenção do acesso

às cortes superiores, que não resolvem a divergência jurídica real, deixando de fixar a tese

jurídica com potencial de formação de um precedente judicial.

413 BUENO, Cássio Scarpinella.  Prequestionamento:  reflexões sobre a súmula 211 do STJ. Disponível em:
<http://www.scarpinellabueno.com.br/Textos/Prequestionamento%20-%20S%C3%BAmula%20211.pdf>.
Acesso em: 2 maio 2016.

414 AMARAL, Ana Cláudia Corrêa Zuin Mattos do e SILVA, Fernando Moreira Freitas da.  A jurisprudência
defensiva  dos  tribunais  superiores:  a  doutrina  utilitarista  mais  viva  que  nunca.  Disponível  em:
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=bbc9e48517c09067>. Acesso em: 2 maio 2016.
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6 CONCLUSÃO

Conforme  visto  ao  longo  da  pesquisa,  o  tema  sistema  de  precedentes  judiciais

envolve aspectos que não se limitam ao tecnicismo jurídico, possuindo antecedentes teóricos e

políticos  imprescindíveis  à  sua  compreensão,  bem  como  consequentes  legislativos  que

regulam os sistemas jurídicos.

Foi possível perceber que a crescente preocupação com a legitimidade no exercício

dos poderes estatais, dentre eles a jurisdição, impõe uma abertura racional ao diálogo público

e  plural,  que  garanta  a  concretização  dos  objetivos  do  Estado  e  proteja  os  direitos

fundamentais.

Ainda  no  tocante  à  legitimidade,  a  referência  à  criação  do  Direito  agregou-se  à

premissa  de  respeito  aos  direitos  fundamentais,  que  impõe  aos  poderes  constituídos

observância de regras procedimentais  democráticas  e comunicação com a cidadania ativa,

especialmente  quando  a  criação  ou  o  desenvolvimento  do  Direito  decorrem  de  decisão

judicial.

Defendeu-se que a aproximação entre as tradições da  common law  e da  civil law

ocorreu a partir do instituto do precedente judicial, comungando esses sistemas da premissa

segundo a qual a criação ou o desenvolvimento judicial do Direito  exigem racionalidade e

compreensão das técnicas de julgamento que, com gênese e desenvolvimento no sistema da

common  law,  vêm  sendo  absorvidas  em  sistemas  de  civil  law com  certa  celeridade,

especialmente no ordenamento jurídico brasileiro.

Outrossim, coube ao movimento constitucionalista sedimentar os valores de eficácia

normativa e supremacia do texto constitucional, que espalha sobre o ordenamento jurídico

uma força irradiante de seus valores, através do controle judicial de constitucionalidade das

normas.

Conforme  declinado,  a  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988

sedimentou  um  regime  eclético  de  controle  judicial  da  constitucionalidade,  que

simultaneamente  outorga  a  todos  os  magistrados  a  competência  de  descarte  da  norma

inconstitucional (modelo difuso-incidental-concreto de inspiração na  judicial review  norte-

americana),  mas  também  estrutura  um  controle  concentrado-principal-abstrato  (modelo

austríaco-europeu).
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A partir  do  arquétipo  eclético  de  controle  de  constitucionalidade  das  normas,  o

processo  decisório  foi  reformulado,  sendo eleitos  novos  valores  como a  previsibilidade  e

estabilidade da jurisprudência, os quais conjugam esforços com a edificação de um sistema

brasileiro  de  precedentes.  A textura  aberta  do  Direito  e  o  novo paradigma constitucional

sustentado  em  princípios  conferem  ao  poder  judiciário  o  preenchimento  criativo  desses

conteúdos, objetivando concretizar direitos fundamentais.

Essa  novel  conformação  do  sistema  jurídico  e  do  processo  decisório,  como

declinado, exige dos tribunais superiores uma feição de Cortes Supremas, que respeitem a

necessidade  de  justificação  da  decisão  judicial  nos  planos  interno,  perante  as  partes  e

procuradores, e externo, perante a comunidade jurídica e a sociedade.

Defendeu-se que a internalização de valores como a segurança jurídica, a isonomia

de tratamento e a coerência do processo decisório, com aprofundamento de seus conceitos e

de seus objetivos sistêmicos, será possível a aceitabilidade da decisão judicial, bem como a

reprodução de suas razões de decidir para outros casos semelhantes.

Nesse sentido, pode-se compreender que a edificação de um conceito de precedente

judicial  impõe  o  estudo  dos  elementos  essenciais  da  decisão  judicial,  bem  como  do

significado dos institutos da  ratio decidendi  e da  obiter dictum, dados que definem o fator

relevante à formação do precedente, seja o precedente persuasivo ou vinculativo.

A formação do sistema de precedentes coincide com a evolução do controle eclético

de constitucionalidade, que criou mecanismos de abstrativização do conteúdo decisório, passo

este decisivo ao estabelecimento de efeitos obrigatórios para determinadas decisões que fixam

tese jurídica.

A despeito das críticas ao efeito vinculante das decisões judiciais aos precedentes ou

à  decisão  tomada  em  caso  paradigma,  que  fatalmente  mitiga  o  poder  de  decisão  dos

magistrados de primeiro grau, o legislador constitucional brasileiro fez essa opção política,

apostando na celeridade e na segurança jurídica.

A pesquisa ainda demonstrou que existem variações ao sistema eclético de controle

ainda  pouco discutidas  pela  literatura  nacional,  em especial  quanto  à  eficácia  da  decisão

tomada, a exemplo do recurso extraordinário na representação de inconstitucionalidade de leis

ou atos normativos estaduais ou municipais em face das constituições estaduais e da hipótese

em que  o Supremo Tribunal  Federal  realiza o controle  incidental,  porém concentrado,  de
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constitucionalidade, quando estiver no exercício de sua competência jurisdicional originária,

prevista no art. 102, inciso I, da Constituição.

Outrossim,  já  tratando da teoria  da transcendência  dos  motivos  determinantes  da

decisão,  trabalhou-se a  dimensão de sua aplicabilidade em sede de controle  concentrado-

principal-abstrato, significando, nesta perspectiva, que o efeito vinculante se projeta para a

ratio decidendi. Em outra dimensão, tratou-se do efeito vinculante das decisões do Supremo

Tribunal Federal em controle difuso-incidental-concreto, oportunamente tratando desse efeito

no recurso extraordinário, nas súmulas vinculantes e no recurso excepcional em regime de

repetitivos.

Foi com essa matriz constitucional que o efeito vinculante avançou sobre a legislação

infraconstitucional, inicialmente através de algumas reformas tópicas ao Código de Processo

Civil de 1973, as quais foram aprofundadas substancialmente pelo novo Código de Processo

Civil de 2015. Com o novo diploma processual, o sistema jurídico nacional incorporou de vez

institutos da  common law, estabelecendo a uniformização das decisões judiciais como meta

para  os  tribunais,  assim como lançando  os  vértices  do  sistema brasileiro  de  precedentes

obrigatórios.

Ocorre que, como visto, a formação de precedentes impõe à jurisdição um rigoroso

processo de motivação das decisões judiciais, pressuposto inarredável à elaboração da ratio

decidendi.  É,  portanto,  o  elemento  da  ratio  decidendi  que  se  irradia  para  outros  casos

semelhantes, razão pela qual a fixação de teses no âmbito do Poder Judiciário depende da

utilização de técnicas de julgamento adequadas e seguras.

Mas esse caminho possui obstáculos consistentes, que se materializam nas inúmeras

competências  ordinárias  das  Cortes  Superiores,  tanto  originárias  quanto  recursais,  e  que

resultam na divergência de interpretação da legislação entre Superior Tribunal de Justiça e

Supremo Tribunal Federal. Ademais, falta ao sistema um mecanismo de uniformização desse

nível de divergência,  o que contribui para a fragilização da autoridade do Supremo como

instância final da jurisdição.

O projeto identificou, destarte, que as falhas observadas na prática do processo de

decisão pelos tribunais estão ora relacionadas à incoerência e instabilidade das decisões, ora

resultam  da  ausência  de  preocupação  com  a  legitimação  do  exercício  desse  poder.

Decisionismos,  arbitrariedades,  manuseio  de  argumentações  principiológicas  irracionais  e
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mesmo  insuficiência  da  motivação  são  situações  que  se  repetem  e  contribuem  para  a

deslegitimação da jurisdição.

Nesse cenário é que foi proposto o estudo e incorporação de referenciais teóricos

ligados à argumentação e à legitimação, sendo defendida a aplicação da teoria da integridade

do Direito na sua dimensão de coerência e do procedimentalismo discursivo, no seu aspecto

de abertura da jurisdição ao debate na esfera pública, como pontos de partida para equacionar

essas questões.

Não se pode edificar  um sistema racional de precedentes judiciais  por imposição

legislativa,  de  modo  que  é  preciso  conhecer  e  absorver  parte  de  suas  linhas  mestras,

compreender  essa  cultura  jurídica  e  buscar,  dentro  dos  referenciais  postos,  argumentação

suficiente  à  coerência  e  à  legitimidade,  tornando a  jurisdição  um poder  concretizador  de

direitos fundamentais.
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