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RESUMO 

Festejado por alguns e criticado por outros, o sistema de precedentes vinculantes previsto 

Código de Processo Civil brasileiro é, sem dúvidas, uma das grandes inovações desse 

diploma processual. Ainda que seja possível afirmar que a obrigação dos magistrados das 

instâncias inferiores em seguir precedentes já existia, é inegável que com o advento da 

nova codificação o sistema foi valorizado, ampliado e aprimorado. Diante da relevância 

que o tema adquiriu em nossa ordem processual, faz-se necessário analisar a sua relação 

e a sua compatibilidade com o atual estágio evolutivo da Ciência Jurídica, mais 

especificamente com o constitucionalismo contemporâneo e com as hodiernas noções de 

democracia processual, que exigem que a função jurisdicional seja exercida de maneira 

democraticamente legítima. Somente assim será possível concluir sobre a necessidade ou 

a conveniência da existência de um sistema de precedentes vinculantes no ordenamento 

jurídico brasileiro, tradicionalmente filiado à civil law. Desse modo, fundamental é 

compreender a renovação que os ditames pós-positivistas têm provocado na Ciência 

Jurídica. Para bem entender o contexto atualmente vivenciado, faz-se preciso realizar uma 

análise histórico-evolutiva – e crítica – do processo de formação do Estado de Direito, 

desde o declínio do Absolutismo Monárquico até o atual Estado Constitucional, 

destacando-se alguns dos principais aspectos do constitucionalismo liberal, do social e do 

contemporâneo, seus pontos positivos e negativos, que servirão de base para a conclusão 

almejada. Dentre as características mais relevantes da fase atual, destacam-se a expansão 

e o fortalecimento do Poder Judiciário, e a abertura hermenêutica propiciada pela 

compreensão da distinção entre texto e norma e pelo entendimento de que toda atividade 

interpretativa é, em certa medida, criativa. Nesse contexto, revela-se fundamental estudar 

a legitimidade democrática da função jurisdicional. O objetivo nesse ponto é estabelecer 

os meios através dos quais a jurisdição pode ser exercida em conformidade com as 

exigências democráticas da contemporaneidade. E um dos principais aspectos capazes de 

legitimar democraticamente os atos judiciais, inclusive as decisões, é um direito 

processual que redimensione alguns dos principais corolários do devido processo legal e 

do acesso à justiça, tais como a fundamentação das decisões, a publicidade e o 

contraditório. Nesse sentido, um processo judicial adequado às premissas do 

constitucionalismo contemporâneo deve ser estruturado com ferramentas dialógicas, que 

garantam efetividade e equilíbrio na participação e na distribuição dos direitos, deveres e 

ônus processuais entre todos os sujeitos participantes e interessados no resultado do 

processo. Acontece que o sistema de precedentes vinculantes adotado pelo Código de 

Processo Civil brasileiro tem sido alvo de algumas críticas referentes a uma possível 

incompatibilidade de seus institutos e técnicas com as premissas do constitucionalismo 

contemporâneo e com um processo civil democraticamente estruturado. É nesse contexto 

que o presente trabalho analisará a relação entre os precedentes obrigatórios, o 

constitucionalismo contemporâneo e o princípio democrático aplicável ao processo civil, 

para que se possa concluir acerca da necessidade e da conveniência de um sistema de 

precedentes obrigatórios em nosso ordenamento jurídico. 

Palavras-chave: Constitucionalismo liberal. Constitucionalismo contemporâneo. Função 

jurisdicional. Legitimidade Democrática. Precedentes vinculantes. 
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ABSTRACT 

Celebrated by some and criticized by others, the stare decisis system adopted by the 

Brazilian procedural law is, undoubtedly, one of the most important innovations of this 

procedural statute. Even if it is possible to affirm that the judges were already forced to 

follow precedents, it is undeniable that with the advent of the new statute the system was 

valued, expanded and improved. In view of the relevance that the theme has acquired in 

our procedural order, it is necessary to analyze its relationship and its compatibility with 

the current evolutionary stage of the Science of Law, more specifically with contemporary 

constitutionalism and with the actual notions of procedural democracy, which require that 

the jurisdictional function be exercised in a democratically legitimate manner. Only then 

will be possible to conclude about the necessity or the convenience of the existence of a 

system of binding precedents in the Brazilian legal order, traditionally affiliated to the 

civil law. As well known, post-positivist dictates have renewed the Science of Law. In 

order to understand this current context, it is necessary to do a critical and historical 

analysis about the process of formation of the Rule of Law, from the decline of 

Absolutism to the present, highlighting some of the main aspects of liberal, social and 

contemporary constitutionalism, its positive and negative points, which will justify the 

desired conclusion. Among the most relevant features of the current stage, it highlights 

the expansion and fortification of the Judiciary, and the hermeneutic opening provided by 

the understanding of the distinction between text and norm and by the understanding that 

all interpretive activity is also creative. In this context, is essential to study the democratic 

legitimacy of the jurisdictional function. The purpose here is to establish the means by 

the jurisdiction can be exercised in a democratic way, that the contemporary times 

demands. And one of the main aspects capable to democratize judicial acts, including 

decisions, is a procedural law that resizes some of the main corollaries of due process of 

law and access to justice, like the motivation, the publicity and the contradictory. In this 

way, a judicial process, appropriated to the premises of contemporary constitutionalism 

must be structured in a dialogic way that guarantee effectiveness and balance in the 

participation and in the distribution of rights, duties and procedural burdens among all the 

participants and interested in the process result. However, the system of binding 

precedents adopted by the Brazilian procedural statute has been criticized in cause of a 

possible incompatibility of its institutes and techniques with the premises of 

contemporary constitutionalism and with a democratically judicial process. In this 

context, the present study will analyze the relation between the binding precedents, the 

contemporary constitutionalism and the democratic principle applicable to the civil 

process, to conclude about the necessity or the convenience of a stare decisis system o in 

our juridical order. 

 

Keywords: Liberal constitutionalism. Contemporary Constitutionalism. Jurisdictional 

function. Democratic Legitimacy. Binding precedents. 
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1 INTRODUÇÃO 

O sistema de precedentes vinculantes previsto Código de Processo Civil brasileiro 

é, sem dúvidas, uma das grandes inovações desse diploma processual. Ainda que se 

considere que a obrigação dos magistrados das instâncias inferiores em seguir 

precedentes já existia, é inegável que com o advento da nova codificação o sistema foi 

valorizado, ampliado e aprimorado.  

Diante da relevância que o tema adquiriu em nossa nova ordem processual, o 

estudo proposto pretende analisar a sua relação e a sua compatibilidade com o atual 

estágio evolutivo da Ciência Jurídica, mais especificamente com o constitucionalismo 

contemporâneo e com as hodiernas noções de democracia processual, que exigem que a 

função jurisdicional seja exercida de maneira democraticamente legítima. Somente assim 

será possível concluir sobre a necessidade ou a conveniência da adoção de um sistema de 

precedentes vinculantes pelo ordenamento jurídico brasileiro, tradicionalmente filiado à 

civil law.  

Desse modo, faz-se necessário analisar algumas das transformações que o 

constitucionalismo contemporâneo provocou na Ciência Jurídica e de que maneira elas 

repercutem no direito processual civil, para, a partir daí, analisar o papel, a importância e 

a conveniência de um sistema de precedentes vinculantes em nosso ordenamento, e a sua 

compatibilidade com as exigências do Estado Constitucional de Direito. 

 Em outras palavras, o objetivo geral do presente trabalho consiste em avaliar se 

o mencionado sistema é, ou não, compatível com o constitucionalismo contemporâneo e 

com as noções contemporâneas de democracia processual, ao mesmo tempo em que 

procura identificar se há, de fato, alguma grande contribuição que os precedentes 

obrigatórios podem oferecer a um ordenamento jurídico estruturado a partir de premissas 

pós-positivistas. 

O atual debate jurídico-político acerca da legitimidade democrática da atuação 

judicial, bem como o estudo dos impactos, positivos ou negativos, que o sistema de 

precedentes vinculantes previsto no Código de Processo Civil tem emprestado ao tema, 

mostram-se extremamente relevantes e justificam-se diante do inegável fortalecimento 

institucional pelo qual o Poder Judiciário vem passando nos últimos anos, assumindo um 

papel cada vez mais relevante na sociedade e sendo, muitas vezes, protagonista na defesa 

da Constituição, em um contexto de verdadeira ampliação do acesso à justiça. 
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Por um lado, essa expansão da função jurisdicional tem desempenhado relevante 

papel na concretização de direitos fundamentais, especialmente em sociedades periféricas 

como a nossa e em tempos de crise de representatividade dos demais poderes. Todavia, 

não se pode descuidar que um alargamento exagerado, sem padrões objetivos de atuação 

e controle, pode ensejar atuações excessivas a autoritárias, capazes de violar, por 

exemplo, a tripartição funcional do poder e o próprio princípio democrático. 

Trata-se, pois, de assunto inteiramente inserido em importantes debates atuais, 

tanto nas áreas de direito constitucional e processual, como na própria filosofia jurídica. 

Embora os questionamentos acerca dessa legitimidade sejam mais comuns em questões 

de grande relevância social, sobretudo no que diz respeito à jurisdição constitucional e ao 

controle de constitucionalidade propriamente dito, entendemos que todo e qualquer 

processo judicial deve ser guiado, internamente, pelos valores democráticos. 

É nesse cenário que surge a importância do presente trabalho, que objetiva analisar 

a compatibilidade do sistema de precedentes vinculantes com os ditames pós-positivistas 

incorporados à Ciência Jurídica, e de que maneira ele se relaciona com a ideia de que o 

processo civil deve ser estruturado de maneira dialógica e democrática, isto é, com a 

necessária concepção de que o processo civil deve ser um instrumento democratizante da 

atuação judicial, estruturado de maneira a garantir uma participação cada vez mais ativa 

e relevante do cidadão, seja das partes em sentido estrito ou de interessados em geral.  

Nesse contexto, faz-se necessário identificar algumas das principais premissas do 

constitucionalismo contemporâneo e reforçar a compatibilização teórica entre as noções 

de legitimação democrática e de atuação judicial, para, aos poucos, inserir nesse cenário 

o sistema de precedentes vinculantes. 

Para tanto, será preciso, no capítulo 2, realizar, sob uma perspectiva histórico-

evolutiva do fenômeno conhecido como “constitucionalismo”, uma análise crítica do 

processo de formação do Estado Constitucional de Direito. Iniciar-se-á com as primeiras 

concepções de soberania que fundamentaram o absolutismo monárquico, passando pelos 

ideais iluministas e sociais – que sedimentaram os modelos liberal e social de Estado, 

respectivamente – até chegar-se à análise descritiva e crítica de alguns dos principais 

ditames do pós-positivismo jurídico, que servirão de base ao objetivo geral deste trabalho.  

Dessa forma, nesse capítulo de caráter propedêutico serão descritas e analisadas 

premissas fundamentais, cuja correta compreensão será indispensável ao raciocínio 
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gradualmente desenvolvido nesta pesquisa. A título de exemplo, como analisar se os 

institutos processuais previstos no sistema de precedentes vinculantes são compatíveis 

com premissas democráticas do constitucionalismo contemporâneo, sem que antes se 

conheça as bases sobre as quais se sustenta o Estado Constitucional? Ou, como falar em 

democracia sem bem fixar, antes, noções de soberania – e de soberania popular? 

Além disso, somente entendendo esse contexto histórico é que se conseguirá bem 

compreender alguns dos aspectos mais relevantes do atual cenário jurídico, a exemplo da 

abertura hermenêutica propiciada pelo constitucionalismo contemporâneo e do 

fortalecimento institucional do Poder Judiciário, que assume um papel cada vez mais 

relevante na sociedade. 

E, mesmo no campo mais estritamente processual da pesquisa, será preciso ter em 

mente, de maneira muito clara, as bases constitucionais que serão estabelecidas nos 

primeiros capítulos. Inclusive porque, para entendermos a disciplina e os objetivos dos 

institutos mencionados, será preciso realizarmos uma análise à luz dessas premissas do 

constitucionalismo contemporâneo. 

Ao nosso ver, pois, essa inicial abordagem histórico-evolutiva mostra-se de 

fundamental relevância, pois uma adequada compreensão do atual estágio evolutivo da 

Ciência Jurídica facilitará a compreensão da linha de raciocínio desenvolvida, deixando 

o trabalho mais didático e acessível até mesmo àqueles ainda não tão familiarizados com 

o tema. Afinal, um dos objetivos buscados na produção científica deve ser o de despertar 

a curiosidade e o interesse não apenas dos já letrados no objeto da pesquisa, mas também 

– e porque não dizer sobretudo – de estudiosos que até então não haviam despertado para 

o problema abordado. Somente assim ela atrairá para si mais pesquisadores. 

Em sequência, no capítulo 3, serão analisados alguns dos principais riscos 

ocasionados pela utilização desmedida dos ditames pós-positivistas. Isso porque, se 

empregados sem o necessário rigor metodológico, eles podem gerar uma perigosa 

insegurança jurídica, além afetar o equilíbrio entre os poderes constituídos e, 

consequentemente, a própria democracia. 

Nesse contexto, revela-se fundamental estudar a necessária compatibilidade – 

teórica e prática – do princípio democrático com a função jurisdicional. Em outras 

palavras, serão analisados os meios e os métodos através dos quais a jurisdição pode ser 

exercida em conformidade com as exigências democráticas da contemporaneidade, 
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buscando enfatizar a necessidade de enfoques diversos entre as concepções democráticas 

aplicáveis aos Poderes Executivo e Legislativo e ao Poder Judiciário. 

Além disso, será analisado se as noções clássicas de democracia, baseadas no 

princípio majoritário, na eletividade e na representatividade, tradicionalmente cultiváveis 

para legitimar as deliberações legislativas e executivas, podem ser exigíveis da mesma 

maneira ao Judiciário, ou se a este é possível impor-se a aplicação de outros métodos de 

legitimação.  

A relevância do tema salta aos olhos, posto que, ao mesmo tempo em que a 

sociedade não pode se conformar com atuações judiciais autoritárias, que neguem a 

importância da participação dos cidadãos, não se pode, sob falsas premissas democráticas, 

negar-se uma das principais exigências do Estado Constitucional de Direito, que é a 

atuação judicial na concretização de direitos fundamentais e, consequentemente, na 

garantia do próprio mínimo existencial a uma vida digna. 

Estabelecidas as premissas de uma atuação judicial democrática, será preciso, no 

capítulo 4, analisar de que maneira as concepções de democracia participativa, 

procedimental e deliberativa podem ser aplicáveis ao processo judicial. Como se verá, 

um dos principais aspectos capazes de legitimar democraticamente a atuação judicial é 

um processo judicial que redimensione alguns dos principais corolários do devido 

processo legal e do acesso à justiça, tais como a fundamentação das decisões, a 

publicidade e o contraditório, estruturando-o com ferramentas deliberativas e dialógicas 

que garantam efetividade e relevância na atuação das partes.  

O estudo proposto nesse capítulo justifica-se pela necessidade do Judiciário, na 

sociedade contemporânea, apresentar-se como mais um espaço público de manifestação 

da democracia. De fato, um processo judicial adequado às premissas do 

constitucionalismo contemporâneo deve ser estruturado com ferramentas dialógicas, que 

garantam efetividade e equilíbrio na participação e na distribuição dos direitos, deveres e 

ônus processuais entre todos os sujeitos participantes e interessados no resultado do 

processo. 

Acontece que, pelo menos em uma análise primária e superficial, o sistema de 

precedentes vinculantes adotado pelo Código de Processo Civil brasileiro aparenta uma 

possível incompatibilidade de seus institutos tanto com determinadas premissas do 

constitucionalismo contemporâneo, como com a ideia de um processo civil 
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democraticamente estruturado. Isso porque, pelo menos a princípio, limita a liberdade 

interpretativa dos magistrados das instâncias inferiores e parece mitigar a efetividade da 

participação das partes, posto que suas causas já estariam decididas independentemente 

do que fosse debatido nos autos. 

É nesse contexto que o capítulo 5 dará continuidade à análise da relação entre os 

precedentes obrigatórios, o constitucionalismo contemporâneo e o princípio democrático 

aplicável ao processo civil, para que seja possível concluir acerca da necessidade ou da 

conveniência de um sistema de precedentes obrigatórios em nosso ordenamento jurídico. 

Em relação às bases metodológicas, que objetivam elencar os meios pelos quais 

será efetivado o trabalho proposto, é preciso indicar os procedimentos a serem utilizados 

para que a sua finalidade possa ser alcançada. Far-se-á, pois, especial opção pelos 

métodos dedutivo, dialético e histórico. 

O método dedutivo é justificado em virtude do estudo partir de premissas gerais 

da Teoria do Direito e do direito constitucional para a alcançar a compreensão de 

específicos temas processuais. O método dialético, por sua vez, terá importante utilidade 

em virtude não apenas da íntima relação entre o direito constitucional e o processual, mas 

também entre estes, a filosófica jurídica e a ciência política, sendo necessário realizar 

diálogos e embates entre determinadas teorias. Já o emprego do método histórico será 

relevante para a adequada compreensão do atual panorama de determinados fenômenos 

jurídicos, através da análise de seu desenvolvimento evolutivo. 

Trata-se, assim, de um estudo de base teórica, mas com relevantes e indiscutíveis 

efeitos práticos. Desenvolver-se-á através de pesquisas bibliográficas e documentais, 

após a elaboração de um plano de trabalho com abordagem atual da temática escolhida. 

Dessa maneira, o estudo será iniciado de modo mais descritivo e explicativo, 

objetivando fincar as bases nas quais o trabalho se sustentará, e, aos poucos, migrará para 

uma análise mais crítica e construtiva acerca do constitucionalismo contemporâneo, da 

legitimidade democrática da função jurisdicional e do papel destinado ao sistema de 

precedentes vinculantes. 
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2 O PROCESSO DE FORMAÇÃO DO ESTADO CONSTITUCIONAL DE 

DIREITO E AS PREMISSAS FUNDAMENTAIS DO CONSTITUCIONALISMO 

CONTEMPORÂNEO. 

Nos últimos anos, o Direito Constitucional e a Ciência Jurídica como um todo 

vêm passando por uma série de transformações que, para muitos, têm renovado a Teoria 

Geral do Direito. O marco filosófico deste fenômeno tem sido denominado de pós-

positivismo e, na seara jurídico-constitucional, suas premissas aglutinam-se sob a rubrica 

do constitucionalismo contemporâneo, também chamado de neoconstitucionalismo. 

No entanto, para bem entender-se o fenômeno pós-positivista, será preciso 

realizar, conforme já dito, uma abordagem histórico-evolutiva do constitucionalismo, a 

fim de compreender-se o processo de formação do Estado Constitucional de Direito. Ao 

fazer isso, pretende-se revisitar as bases teórico-jurídicas que permitirão, nos capítulos 

seguintes, compreender toda a linha de raciocínio desenvolvida na análise dos institutos 

de direito processual que serão estudados.  

 

2.1 DO ABSOLUTISMO MONÁRQUICO AO ESTADO LIBERAL: NOÇÕES DE 

SOBERANIA. 

Qualquer conceito contemporâneo de democracia, por mais simplório que seja, 

está intimamente relacionado à ideia de soberania popular.  Mas o que quer dizer 

soberania popular? Aliás, o que é, exatamente, soberania? O que significa dizer que um 

Estado é soberano? As respostas a questionamentos desta natureza não são tão simples 

quanto possam parecer, mas alguns esboços se fazem necessários para os fins do presente 

trabalho.   

O primeiro aspecto que precisa ser aclarado é que, como o Estado atua interna e 

externamente, ou seja, na ordem nacional e na ordem internacional, a soberania pode ser 

estudada em suas vertentes interna ou externa. É o que ensina Paulo Bonavides (2007): 

A soberania, que exprime o mais alto poder do Estado, a qualidade de poder 

supremo (suprema potestas), apresenta duas faces distintas: a interna e a 

externa. 

A soberania interna significa o imperium que o Estado tem sobre o território e 

a população, bem como a superioridade do Poder político frente aos demais 

poderes sociais, que lhe ficam sujeitos, de forma mediata ou imediata. 

A soberania externa é a manifestação independente do poder do Estado perante 

outros Estados.1 

                                                           
1 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 14 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. P. 119. 
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A discussão acerca do aspecto externo, porém, não se faz tão importante no 

momento. O presente tópico será destinado ao estudo da vertente interna da soberania. 

Em outras palavras, visa entender de que maneira – e o que legitima – o poder estatal ser 

tido como superior aos demais poderes sociais em dado território.2 

Para tanto, será preciso estudar a evolução das noções de soberania, o que é 

possível em virtude de seu conceito possuir, indiscutivelmente, um caráter histórico e 

relativo, conforme nos ensina, mais uma vez, Paulo Bonavides (2007):  

Considerável número de publicistas compreende nos dias presentes a soberania 

como um conceito histórico e relativo. Histórico, porquanto a antigüidade o 

desconheceu em suas formas de organização política. Haja vista o exemplo da 

polis grega, do Estado-cidade na Grécia clássica. A soberania surge apenas 

com o advento do Estado moderno, sem que nada por outra parte lhe assegure, 

de futuro, a continuidade.3 
 

Dessa forma, a definição de soberania não é estática e vem evoluindo no decorrer 

da história. Logo, para melhor entendermos o atual estágio desse conceito, clama-se pela 

revisitação das concepções mais tradicionais. 

Pode-se dizer que a noção de soberania, em sua versão clássica, surgiu no início 

da Idade Moderna, com a queda de Constantinopla (1453), o declínio do sistema feudal e 

a formação dos Estados-Nações, especialmente a partir do final do século XV.4 

Nessa época, os reis que surgiam procuravam centralizar o poder, até então 

pulverizado entre os senhores feudais e a Igreja. O poder, assim, consolidava-se cada vez 

mais nas mãos do monarca. 

Essa necessidade de conferir-se ao governante estatal o máximo de autoridade 

possível pode ser encontrada em Nicolau Maquiavel, na obra “O Príncipe”,5 dedicada à 

Lorenzo de Médici. Nela, o escritor externou suas ideias a respeito de como um monarca 

deve se portar para governar e manter-se no poder.6 

                                                           
2 Vale destacar que numa federação as unidades federativas têm autonomia, mas apenas o Estado-Nação 

goza de soberania. Enquanto a soberania pode ser traduzida como caráter supremo de poder, a autonomia 

pode ser entendida como a capacidade de autodeterminação. As entidades autônomas têm capacidade 

administrativa, jurídica e legislativa, mas possuem dependência em relação ao Estado/Nação soberano. 
3 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 132. 
4 Como o estudo aqui realizado envolve uma análise histórica, não custa lembrar que o Estudo da História, 

tradicionalmente, é dividido em Idade Antiga (cerca de 4000 a. C – 476d.C.), Idade Média (476 d.C. – 1453 

d. C), Idade Moderna (1453 d.C – 1789 d.C) e Idade Contemporânea (1789 – hoje).  
5 Obra escrita em 1513 mas publicada postumamente, em 1532. 
6 MACHIAVELLI, Nicollò. O príncipe. Tradução de Maria Júlia Goldwasser; revisão da tradução Zélia 

de Almeida Cardoso. 4 ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. P. 7. 
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Vale lembrar que, na época, nações como Portugal, Espanha, França e Inglaterra 

já estavam unificadas e sob um governo central. A Itália, contudo, pátria de Maquiavel, 

ainda não. E pode-se dizer que o autor florentino defendia essa unificação, como se 

observa da seguinte passagem, na qual lamenta a então situação de descentralização dos 

reinos e províncias italianas: 

[...] pensando comigo mesmo se, na Itália, os tempos atuais poderiam prometer 

honras a um príncipe novo e se havia objeto que desse, a algum que fosse 

prudente e valorozo, ocasião de introduzir nova ordem que lhe propiciasse 

reputação e prosperidade para o povo, quis-me parecer que existem tantas 

coisas favoráveis a um príncipe novo que não sei de época mais propícia para 

a consecução de tais propósitos. [...] 

Deste modo, tendo ficado como sem vida, aguarda a Itália aquele que lhe possa 

curar as feridas [...] e que cure suas chagas já há muito tempo apodrecidas. 

Percebe-se que ela [a Itália] pede a Deus que lhe mande alguém para a rendição 

de tais crueldades e insolências de estrangeiros. Vê-se, mesmo, que se acha 

pronta e disposta a seguir uma bandeira, desde que exista quem a levante. E 

não se vê, hoje em dia, de quem ela possa esperar do que na vossa ilustre casa 

[Médici], a qual, com a sorte e o valor, auxiliada por Deus e pela Igreja – a 

cuja testa agora está [o papa era Leão X, da casa Médici] – poderá constituir-

se cabeça desta redenção.7 
 

Percebe-se, pois, que mesmo nos países descentralizados, as ideias de um 

governante forte e dotado de muita autoridade vigorava com força na Europa, superando 

o pensamento feudal, conforme já dito. 

Gradualmente, começava-se também a superar-se a ideia do direito divino, 

segundo a qual o poder vem de Deus e se concentra na pessoa do soberano. Passava-se a 

entender que a soberania provinha do Estado, como entidade jurídica dotada de vontade 

própria. 

A Teoria da Soberania Absoluta do Rei foi uma das primeiras que tratou do tema 

de maneira sistematizada. Conforme nos ensina Bonavides (2007), um de seus principais 

expoentes foi o francês Jean Bodin, que, em 1576, publicou a célebre obra “Les Six Livres 

de la Republique” – Os Seis Livros da República.8 

Pode-se dizer, pois, que pela Teoria da Soberania Absoluta do Rei, a soberania do 

monarca era originária, ilimitada, absoluta, perpétua e irresponsável, de modo que o 

governante podia atuar sem limitações.  Ela era tida como um atributo ou uma autoridade 

superior do Estado, que o permitia possuir a última palavra dentro de seu território. 

                                                           
7 MACHIAVELLI, Nicollò. O Príncipe. Comentado por Napoleão Bonaparte; tradução de Torrieri 

Guimarães. São Paulo: Hemus, 1977. P. 148 e 149. 
8 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 135 e 136. 
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Ideias como essa fundamentaram as monarquias da Idade Moderna. O rei assumia 

cada vez mais o papel de governante supremo, dotado de um poder ilimitado e absoluto. 

Não por outra razão o período é conhecido, na História, como Absolutismo Monárquico. 

Em síntese, a soberania era atribuída ao órgão supremo do poder estatal, que por 

mais das vezes estava concentrado em um só governante. Nem mesmo à lei ele estava 

submetido! O rei era, de fato, soberano, sem submeter-se a nada ou a ninguém. Nesse 

contexto, célebre é a frase atribuída ao rei francês Luís XIV, o Rei Sol: “L'Etat c'est moi” 

(O Estado sou eu).9 

Contudo, as ideias de Bodin acerca da soberania, embora também aplicáveis à 

vertente interna, sempre estiveram mais ligadas ao seu plano externo, internacional.  

Coube, pois, ao filósofo e estudioso político inglês Thomas Hobbes (1588-1679) o papel 

de ser um dos principais teóricos a legitimar internamente a soberania do monarca perante 

os seus súditos. Hobbes também defendia o seu caráter absoluto, ilimitado e irrevogável: 

Um Estado é considerado instituído quando uma multidão de homens concorda 

e pactua que a um homem qualquer ou a uma qualquer assembleia de homens 

seja atribuído, pela maioria, o direito de representar a pessoa de todos eles (ou 

seja, de ser seu representante), todos sem exceção [...] a fim de poderem 

conviver pacificamente e serem protegidos dos restantes dos homens.  

Todos os direitos e faculdades daquele ou daqueles a quem o poder soberano 

é conferido, mediante o consentimento do povo reunido, derivam essa 

instituição do Estado.10
 

 

Ademais, para o filósofo inglês acima citado, uma vez firmado o pacto com o 

representante supremo, este não poderia sequer ser dissolvido – aspecto este que, como 

se verá oportunamente, constituirá um dos pontos de divergência entre a sua teoria e a do 

também britânico John Locke: 

Portanto não podem legitimamente celebrar entre si um novo pacto, a fim de 

obedecer a qualquer outro representante, seja no que for, aqueles que já 

instituíram um Estado. 

[...] Como cada homem constituiu a soberania àquele que é portador de sua 

pessoa, se o depuserem estarão tirando-lhe o que é seu, o que também constitui 

injustiça. [...] nenhum súdito pode libertar-se da sujeição, sob qualquer 

pretexto de infração, pois, [...] não pode haver quebra do pacto por parte do 

soberano. 

[...] nada do que o soberano faz pode ser considerado injúria por qualquer 

súdito, e nenhum deles pode acusa-lo de injustiça. [...] cada súdito é, por 

instituição de um Estado, autor de todos os atos e decisões do soberano. [...] é 

                                                           
9 Luís XIV reinou na França de 1643 a 1715 e é um dos maiores expoentes do absolutismo monárquico. A 

referida expressão, de conhecimento público, expressa a ideia de que o governante, sendo o próprio Estado 

soberano, não estava submetido a limitações de ordem política ou jurídica.  
10 HOBBES, Thomas. Leviatã. Tradução de Rosina D’angina; consultor jurídico Thélio de Magalhães. São 

Paulo: Martin Claret, 2009. P. 127. Em sua versão original, a obra foi publicada pelo autor em 1651. 
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claro que os detentores do poder soberano podem cometer iniquidades, mas 

não podem cometer injustiça nem injúria, na real concepção dessas palavras.11
 

 

Percebemos, pois, a presença marcante das ideias absolutistas nas ideias de 

Hobbes, que defendia um poder absoluto e centralizado, de maneira que o Estado não 

poderia se sujeitar às leis por ele mesmo criadas. Aliás, Hobbes refutava, inclusive, a 

tripartição do poder, uma vez que, para ele, ao soberano pertencia o poder de prescrever 

as regras e de exercer a judicatura.12 Ele chega a afirmar que a doutrina que defende a 

divisão do poder soberano é apta a dissolver o Estado, posto que os poderes divididos 

tendem a destruir-se uns aos outros.13 

Diante do que foi visto até aqui, percebe-se que a soberania, no conceito clássico, 

seria una, indivisível, inalienável e imprescritível. Una porque impossível coexistirem 

duas soberanias dentro de um mesmo território estatal. Indivisível, pois inadmissível a 

existência de várias partes separadas da mesma soberania. Inalienável, sob pena de seu 

titular – seja o povo, a nação ou o Estado – desaparecer. E imprescritível, uma vez que 

não pode ter prazo de validade – deve almejar ser permanente, perpétua. 

As poucos, porém, as Teorias da Soberania Absoluta do Rei foram dando espaço 

a teorias mais democráticas, que valorizavam a soberania popular, segundo as quais a 

soberania provinha da vontade do povo.14 

Assim, o Absolutismo Monárquico passou a ser contestado por filósofos como 

John Locke, Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau, fazendo com que a sociedade civil 

ficasse cada vez mais consciente de seu poder. 

O pensador inglês John Locke (1632 – 1704) afirmava que um governo só seria 

legítimo se suas ações estivessem em conformidade com a intenção daqueles que o 

instituíram: 

No Estado da Natureza, o homem tem a liberdade de exercer dois poderes: o 

primeiro está em fazer o que julgar adequado para a própria preservação e a 

dos outros, dentro do que permite a lei da natureza; [...]. O outro poder [...] é o 

de punir os crimes cometidos contra essa lei. Ele abre mão de ambos os poderes 

quando se filia a uma sociedade política privada ou, digamos, particular, e se 

incorpora a uma sociedade separada do resto dos homens. 

[...] Todavia, quando os homens constituem sociedade abandonando a 

igualdade, a liberdade e o poder executivo do estado da natureza, [...] fazem-

                                                           
11 HOBBES, Thomas. Op. cit., p. 127 a 130. 
12 HOBBES, Thomas. Op. cit., p. 131 
13 HOBBES, Thomas. Op. cit., p. 228. 
14 Vale dizer que, apesar de absolutista, Hobbes pode, a depender da perspectiva, ser ligado à teoria da 

soberania popular, encarada de um ponto de vista amplo. Isso porque para ele, o poder estatal, ainda que 

absoluto, era firmado a partir de um pacto no qual os súditos dotavam a autoridade de tal soberania. 
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no cada um com a intenção de melhor preservar a si próprio, à sua liberdade e 

propriedade. E como não podemos supor que um ser racional troque a sua 

condição para pior, o poder da sociedade ou o legislativo constituído não é 

tampouco de se supor que se estenda para além do bem comum [...]. Por isso 

quem tiver nas mãos o poder legislativo ou supremo de uma comunidade tem 

a obrigação de governa-la mediante leis estabelecidas, promulgadas e 

conhecidas do povo [...]. E tudo isso visando apenas à paz, à segurança, e ao 

bem geral do povo.15
 

 

Dessa forma, diferenciando o pacto que funda a sociedade do pacto que ergue o 

governo, Locke concluiu pela possibilidade deste último ser dissolvido.  Segundo o autor, 

a sociedade em si seria indissolúvel, ou melhor, deveria ser, somente cessando através de 

uma invasão de uma força estranha, estrangeira. Nestes casos, a dissolução da sociedade 

acabaria por dissolver o governo também, mas, segundo ele, “este modo de se 

dissolverem governos é bem conhecido do mundo, e este [o mundo] é bastante adiantado 

para permiti-lo”.16 

Assim, percebe-se que, para Locke, a dissolução do governo pela dissolução da 

sociedade não seria desejável. Contudo, o filósofo britânico elenca várias outras formas 

pelas quais o governo poderia ser legitimamente dissolvido sem que a sociedade também 

fosse.  

São os que ele chama de “motivos internos”, aos quais associa ao fechamento ou 

a alterações ocorridas no Poder Legislativo e ao abandono ou abdicação daquele que 

detém o poder executivo supremo, situações nas quais o povo ficaria livre para instituir 

um novo governo.17 Por fim, conclui: “Um governo, portanto, pode ser dissolvido ainda 

de outro modo, que é o agir do legislativo ou do executivo contrariamente à intenção de 

quem lhe outorgou o poder”.18 

Dessa forma, verifica-se que, em Locke, o poder soberano já não é absoluto, só se 

legitimando quando efetivamente contribui aos fins do pacto social.  Assim, aos poucos, 

a ideia de soberania deixava de ser realmente absoluta – pelo menos no plano interno. 

Charles-Louis de Secondat, conhecido como o barão de Montesquieu (1689 – 

1755), ao defender a tripartição das funções estatais como mecanismo através do qual o 

poder político pode ser exercido de forma moderada e sem abusos, foi outro importante 

filósofo iluminista que defendeu a limitação da soberania interna do Monarca. 

                                                           
15 LOCKE, Jonh. Segundo Tratado Sobre o Governo. Tradução de Alex Martins. São Paulo: Martin 

Claret, 2006. P.93 a 95.  Em sua versão original, a obra foi publicada pelo autor em 1681. 
16 LOCKE, Jonh. Op. cit., p. 144. 
17 LOCKE, Jonh. Op. cit., p. 145 a 148. 
18 LOCKE, Jonh. Op. cit., p. 148. 
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Montesquieu entendia que a partição do poder era necessária para que um limitasse o 

outro. Para ele, o poder concentrado tende a ser abusivo: 

[...] temos, porém, a experiência eterna de que todo homem que tem em mãos 

o poder é sempre levado a abusar do mesmo; e assim irá seguindo, até que 

encontre algum limite. E, quem o diria, até a própria virtude precisa de limites.  

Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das 

coisas, o poder refreie o poder.19 
 

O suíço Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) também deu grande contribuição à 

temática, quando publicou, em 1762, pouco antes da Revolução Francesa (1789), sua obra 

“Do Contrato Social”. Para ele, a titularidade da soberania pertencia à população nacional. 

Baseando-se na ideia de Vontade Geral, defendia que a soberania era inalienável e 

indivisível: 

Digo, portanto, que, não sendo a soberania mais que o exercício da Vontade 

Geral, não pode nunca alienar-se; [...] É dado transmitir o poder, não a vontade.  

[...] 

A soberania é indivisível pela mesma razão de ser inalienável. Porque a 

vontade ou é geral, ou não; ou é a do corpo do povo, ou só de uma parte dele. 

No primeiro caso, a vontade declarada é um ato de soberania e faz lei. No 

segundo, não é mais que uma vontade particular, ou ato de magistratura; é, 

quando muito, um decreto. 

Mas nossos políticos, não podendo dividir o princípio da soberania, dividem-

lhe o objeto; dividem-na em força e vontade, em poder legislativo e em poder 

executivo [...].20 
 

Dessa forma, para Rousseau, o ato de um governante estaria limitado pela Vontade 

Geral. Caso se distanciasse dela, não seria considerado ato dotado de soberania. O filósofo 

ainda ressalta a impossibilidade do poder soberano sobrecarregar os cidadãos com coisas 

inúteis à comunidade e a impossibilidade de fazer exigências de intensidade diversas aos 

súditos: 

Todos os serviços que um cidadão pode prestar ao Estado, ele os deve apenas 

se o soberano pedir; mas de sua parte, o soberano não pode carregar os vassalos 

de alguma pena inútil à comunidade[..] 

Por isso, é claro que o supremo poder, tão absoluto, sagrado, e inviolável como 

é, não transpõem nem pode transpor os limites das convenções gerais [...]; de 

sorte que nunca o soberano tem o direito de onerar mais um que a outro 

cidadão, porque então, particularizado o negócio, não é mais competente o seu 

poder.21 
 

                                                           
19 MONTESQUIEU. Do Espírito das leis. Trad. por Gabriela de Andrada Dias Barbosa. Rio de Janeiro: 

Ediouro – Editora Tecnoprint S.A. Tradução de De L'Esprit des Lois. P. 132 e 133. Na obra consultada não 

consta o ano de sua publicação. Em sua versão original, foi publicada pelo autor em 1748. 
20 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. Tradução de Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 

2000. P. 39 e 40. 
21 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Op. cit., p. 43 e 45. 
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Ouso dizer que Rousseau, nessas passagens, já lançava as bases do que hoje 

entendemos, no direito administrativo, como princípio da impessoalidade! Ademais, fica 

evidente que, apesar dele ainda afirmar ser a soberania absoluta, já defendia, claramente, 

a imposição de limites ao poder estatal!  

Como se sabe, essas ideias iluministas formaram o substrato teórico que culminou 

na Revolução Francesa, marco temporal do início da Idade Contemporânea (1789). 

Surgia, assim, o Estado Liberal, em oposição ao modelo absolutista até então prevalecente 

na Europa continental. 

Aqui é necessário abrir um parêntese. No parágrafo anterior falou-se que o modelo 

absolutista prevalecia na Europa “continental”. Isso porque na Grã-Bretanha já vinham 

ocorrendo transformações liberais há algum tempo, de maneira que lá, antes mesmo da 

Revolução Francesa, o absolutismo já tinha perdido sua força de maneira considerável. 

Em termos históricos, a superação do absolutismo entre os britânicos foi um 

processo mais gradual, passando pela Revolução Puritana (ocorrida por volta dos anos 

1640), pela República de Cromwell (1649 – 1658) e culminando com a Revolução 

Gloriosa (1688-1689), cuja estabilidade político-econômica por ela propiciada é apontada 

inclusive como umas das condições que permitiu que a Grã-Bretanha fosse pioneira na 

Revolução Industrial.22 

De toda forma, pelo tom épico que teve, a Revolução Francesa é comumente 

apontada como marco do surgimento do Estado Liberal, consagrando a Teoria da 

Soberania Nacional, segundo a qual a soberania provinha da Nação.23 O governo só seria 

legitimamente exercido por meio de um consentimento nacional.  

Eram ideais nacionalistas que, apesar da importância que tiveram naquele 

momento, valorizavam mais especificamente a população nacional, não necessariamente 

o povo em sentido amplo. 

Nesse contexto, relevante contribuição também foi a de Emmanuel Joseph Sieyès 

– o Abade Sieyès (1748 – 1836) – uma vez que, ao nosso ver, a soberania interna está 

intimamente relacionada à Teoria do Poder Constituinte, que teve neste autor seu primeiro 

expoente de relevo. 

                                                           
22 Em momento oportuno, retomaremos o processo liberal da Inglaterra sob o viés da garantia de direitos 

aos cidadãos, através dos documentos jurídicos lá consagrados durante o século XVII. 
23 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 142. 
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Sieyès foi um nome de destaque da Revolução Francesa. Já em 1789, durante a 

Assembleia dos Estados Gerais convocada por Luís XVI, o abade propôs votos por 

cabeça, fundamentando-se na ideia de que a Nação poderia modificar a regra então 

vigente de um voto por Estado.24 Dessa forma, estabeleceu as bases da Teoria do Poder 

Constituinte. Sobre o tema, válidas são as palavras de Luís Roberto Barroso (2010): 

Em opúsculo clássico, intitulado Qu’est-ce que le Tiers État?, escrito no curso 

do processo revolucionário francês, Emmanuel Joseph Sieyès apresentou as 

reivindicações do Terceiro Estado (a rigor, da Burguesia) em face dos 

estamentos privilegiados, sobretudo a aristocracia. Após identificar o terceiro 

estado com a nação, formulou ele a distinção essencial entre poder constituinte 

e poder constituído. O poder constituinte, incondicionado e permanente, seria 

a vontade da nação, só encontrando limites no direito natural. O poder 

constituído, por sua vez, receberia sua existência e suas competências do 

primeiro, sendo ele juridicamente limitado. Estavam assentadas as bases 

políticas da supremacia constitucional. Para dar viabilidade prática à teoria e 

legitimar a Assembleia Nacional como poder constituinte, Sieyès afastou-se da 

doutrina rousseuniana da vontade geral e da necessidade de participação direta 

de cada indivíduo, substituindo-a pelo conceito de representação política. A 

Soberania popular rousseauniana foi substituída pela ideia de “soberania 

nacional”.25 
 

Há debates acerca da natureza do Poder Constituinte. Para os jusnaturalistas, que 

consideram existir o direito natural, o Poder Constituinte estaria a ele subordinado, sendo, 

assim, um poder jurídico. Já os juspositivistas, como negam o direito natural, entendem 

que o Poder Constituinte não é subordinado a qualquer norma jurídica, sendo, assim, um 

poder político, de fato. Esta última é a posição de Paulo Bonavides.26 

Independentemente da discussão acerca de sua natureza jurídica, o Poder 

Constituinte é aquele que cria a Constituição e estabelece a estrutura do Estado, 

legitimando a própria ordem jurídica vigente. 

Conforme já dito, essas ideias iluministas e liberais fizeram surgir o chamado 

Estado Liberal de Direito, marcando a passagem da Idade Moderna para a Idade 

Contemporânea. Nesse momento, o Estado deixou de ser o Monarca, como afirmara Luís 

XIV. A doutrina liberal baseou-se no domínio do povo, valorizando a liberdade e a 

soberania popular, de modo que, a partir de então, indiscutivelmente, tanto o ente público 

como seus governantes estavam subordinados à lei.  

                                                           
24 O Primeiro Estado era o Clero; o Segundo, a Nobreza; e o Terceiro era composto pelo restante da 

população francesa. 
25 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. P. 97 e 98. 
26 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 24 ed. atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 

2009. P. 146 e 149. 
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Em termos de dogmática constitucional, o liberalismo jurídico trouxe e garantiu 

alguns conteúdos que se mostrariam indispensáveis a um Estado de Direito, como a 

tripartição funcional do poder, a garantia de direitos fundamentais e, ainda que 

implicitamente, a primazia da Constituição, conforme ainda será visto. Dessa forma, os 

contornos da democracia contemporânea começavam a se delinear, uma vez que qualquer 

conceito de democracia, por mais simplório que seja, está intimamente relacionado à 

soberania popular.  

Antes de passarmos ao capítulo seguinte, porém, é preciso ressaltar a atual 

importância, no que tange à soberania, da contribuição de Georg Jellinek (1851 – 1911). 

Para ele, soberania é a capacidade de autodeterminação do Estado por direito próprio e 

exclusivo, o que explica, inclusive, a submissão do Estado soberano ao Direito, pois o 

Estado impõe a si próprio a limitação do seu poder pela Constituição e pelas leis em geral. 

De acordo com Paulo Bonavides (2007), Jellinek foi quem melhor identificou o 

caráter histórico e relativo da soberania, em posição equidistante entre a “Soberania 

Absoluta” de Bodin e a “Teoria Negativista da Soberania” de Leon Duguit:   

Aceitar porém a soberania como qualidade do poder, elemento relativo não 

essencial, ou categoria histórica, arredando-se portanto das posições rígidas 

dos que costumam tomá-la em termos absolutos, não deve por outro lado 

significar se professe a mesma opinião de Preuss, Duguit e Kelsen que, com 

maior ou menor intensidade, buscam eliminar por inteiro da teoria do Estado 

o conceito de soberania. Considerando o aspecto histórico-relativista da 

soberania, adotou Jellinek a posição mais seguida na doutrina contemporânea 

do direito público e que o coloca a igual distância de Bodin e Duguit, ao 

conceituar a soberania como “capacidade do Estado a uma autovinculação e 

autodeterminação jurídica exclusiva”.  

Corrigiu Jellinek o abuso contido na concepção de Bodin e removeu o principal 

obstáculo da velha doutrina francesa, que fazia da soberania um poder 

absoluto, ilimitado, incontrastável.27 
 

Diante dessa análise histórico-evolutiva das noções de soberania, no plano interno, 

percebemos que muito do debate se concentrou acerca da fonte, da origem e da 

titularidade do poder. Antes divino, o poder soberano passou a ser considerado real, 

estatal, nacional e, enfim, popular!  

Atualmente, concebe-se que a soberania é oriunda de cada um dos cidadãos. De 

forma democrática, o povo concede o exercício desta soberania ao governo, ou seja, ao 

poder representante. Foi esta a concepção adotada pela Constituição da República 

brasileira de 1988, logo em seu art. 1º, inciso I e parágrafo único. 

                                                           
27 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 14 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 136. 
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Estabelecidas, portanto, essas premissas acerca do tema “soberania”, posto que 

indispensáveis a uma adequada compreensão da democracia, podemos avançar e adentrar 

na análise do processo de formação do Estado Constitucional de Direito, estudo este que 

será realizado à luz da evolução do constitucionalismo. 

 

2.2 DO CONSTITUCIONALISMO LIBERAL AO SOCIAL: A EVOLUÇÃO DO 

PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO CIDADÃ. 

Neste capítulo, analisaremos as distintas fases evolutivas do Estado de Direito, à 

luz do chamado constitucionalismo. Apesar das múltiplas acepções que possui, o termo 

será aqui utilizado nos moldes defendidos por Dirley da Cunha Jr. (2010), que o remete 

às ideias de evolução das garantias de direito e de limitação do poder, ligando-o, pois, à 

organização política de uma sociedade.28 

Como é lógico concluir, essas noções de garantia de direitos e de limitação de 

poder não se apresentaram de forma estanque ao longo da história, constituindo um 

processo evolutivo ao qual podemos nos referir como “processo de emancipação cidadã”. 

Conforme visto no tópico anterior, o “homem comum” já passou de súdito à cidadão, mas 

continua clamando por direitos.  

Esse processo é dinâmico e não linear, marcado por períodos de conquistas e 

retrocessos, refletindo as conjunturas políticas e sociais vivenciadas no decorrer da 

história. Assim, para melhor compreendermos como atualmente se exibe o 

constitucionalismo contemporâneo, é preciso analisarmos essa evolução histórica.  

As civilizações da Antiguidade já possuíam modelos relativamente avançados de 

organização política e de garantia de direitos. Cunha Júnior (2010) afirma, por exemplo, 

que na sociedade hebraica já vigorava a ideia de que o detentor do poder estava limitado 

pela lei do Senhor.29 Já em Atenas, berço da democracia clássica, havia a possibilidade 

de participação dos cidadãos nos processos decisórios, bem como a ideia de supremacia 

da lei, a ser elaborada por um processo formal.  

Em Roma, por sua vez, estabeleceu-se, em certo período, um modelo denominado 

de República (509 a.C. – 27 a.C.) – embora não com os mesmos atributos que hoje 

                                                           
28 CUNHA JÚNIOR, Dirley. Curso de Direito Constitucional, 4ª ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Jus 

Podivm, 2010. p. 33. 
29 CUNHA JÚNIOR, Dirley. Op. cit., p. 33. 
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necessariamente caracterizam esta forma de governo. De toda forma, o poder já estava 

repartido entre algumas instituições. Em termos de organização política, pode-se dizer 

que a república romana deu continuidade ao modelo grego, logicamente com as devidas 

adaptações.30  

As citadas experiências compõem o que alguns denominam de constitucionalismo 

antigo. Todavia, em virtude da ausência de constituições escritas, há doutrinadores que 

evitam falar em constitucionalismo propriamente dito na Idade Antiga, afirmando que 

existiram tão somente experiências de organização e de limitação do poder. 

Ora, se entendermos que o constitucionalismo é uma expressão que remete 

justamente a organização social, à limitação do poder e à garantia de direitos, é inegável 

que havia um constitucionalismo na Idade Antiga, ainda que com características diversas 

daquele que passou a ser predominante séculos mais tarde.   

A nomenclatura, contudo, é o menos importante. O que importa é compreender o 

fenômeno, independentemente do rótulo.  

De toda forma, o estudo aqui proposto não nos exige uma análise mais detida 

acerca das experiências da Antiguidade. Com a permissão do leitor, faremos um corte 

epistemológico para voltarmos nossa atenção para o fenômeno que culminou com o 

surgimento do chamado Estado Liberal de Direito, no final do século XVIII. 

No capítulo anterior foi descrita a evolução do pensamento liberal-iluminista à luz 

da soberania estatal. E naquele mesmo período foram surgindo, de forma mais 

sistemática, as primeiras Constituições escritas. 

Juridicamente, entrava-se na fase hoje denominada de “constitucionalismo 

moderno”, que deve ser entendido como aquele que teve origem com o surgimento das 

constituições escritas e formais após as revoluções liberais do século XVIII e perdurou 

até o final da Segunda Guerra (1945), quando cedeu espaço ao chamado 

“constitucionalismo contemporâneo”. 

O constitucionalismo moderno pode ser dividido em duas fases. A do 

“constitucionalismo liberal”, que teve início na segunda metade do século XVIII e 

perdurou até as primeiras décadas do século XX; e a do “constitucionalismo social”, que, 

segundo o pensamento majoritário, iniciou-se a partir do término na Primeira Guerra 

                                                           
30 Sobre a experiência constitucional greco-romana, ver: BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., p. 6 a 8. 
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Mundial (1918) e persistiu até o fortalecimento do Constitucionalismo Contemporâneo 

na segunda metade do século XX. 

Antes, porém, de adentrarmos no estudo específico de cada fase do 

constitucionalismo moderno, pedimos vênia para discordar desta nomenclatura. Na 

História, a Idade Moderna encerra-se com a Revolução Francesa, isto é, com o surgimento 

do Estado de Direito na França e na Europa continental como um todo. Como, então, 

nomear de constitucionalismo “moderno” o movimento que se consolida justamente com 

o fim da Idade Moderna?  

Pensamos que é preciso rigor metodológico e diálogo com as demais ciências 

humanas e sociais, neste ponto específico com a História, para não nomear de moderno 

um fenômeno cujas principais consequências não ocorrem na Idade Moderna, sob pena 

de confundir um leitor um pouco mais desavisado. 

Dessa forma, por entendermos faltar-lhe rigor técnico-científico, defendemos a 

total dispensabilidade da nomenclatura gênero, para tratarmos simplesmente das espécies, 

isto é, dos constitucionalismos liberal e social. 

Ainda no tema dos rótulos, é válido ressaltar que há quem denomine o 

constitucionalismo liberal de “constitucionalismo clássico”. Preferimos, contudo, optar 

pelo “liberal”. Em primeiro lugar, porque o termo “clássico” não expressa nenhuma 

característica em si, enquanto o “liberal” já introduz o leitor às correntes de pensamento 

dominantes no liberalismo. E, em segundo lugar, porque na História, o termo “clássico” 

muitas vezes remete às civilizações da Antiguidade, de modo que, em uma análise 

histórico-evolutiva, denominar outra fase de “clássica” não possui o necessário rigor 

metodológico e dialógico que se espera da Ciência Jurídica. 

Feitas as críticas às nomenclaturas, e ressaltando mais uma vez que, de toda forma, 

o rótulo não é o mais relevante, iniciemos a análise das características jurídicas do 

chamado constitucionalismo liberal. 

Tomando por base o estudo da soberania realizado no capítulo anterior, pode-se 

dizer que, fruto da concepção iluminista, o constitucionalismo liberal, em termos 

jurídicos, consagrou a superação do absolutismo até então prevalecente na Europa 

ocidental continental, revestindo-se de duas características marcantes: “organização do 
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Estado e limitação do poder estatal, por meio de uma declaração de direitos e garantias 

fundamentais”.31 

Dessa forma, as ideias de tripartição do poder e de garantia de direitos passaram 

a ser consideradas essenciais a uma Constituição, como formas de proteger os cidadãos 

das arbitrariedades estatais. 

Esses pensamentos ocasionariam uma série de relevantes mudanças na 

organização política, social e jurídica do Estado e da sociedade. Surgia, assim, o modelo 

do Estado de Direito, ou Estado Liberal de Direito, caracterizado pelo fato de que nele o 

Estado também estava sujeito aos limites do ordenamento jurídico, devendo respeito e 

obediência aos direitos subjetivos de seus cidadãos. 

Costuma-se afirmar que essa etapa evolutiva da teoria constitucional possuiu dois 

relevantes marcos histórico-jurídicos: a Independência dos Estados Unidos (1776) e a 

proclamação de sua Constituição (1787); e a Revolução Francesa (1789) e suas 

repercussões, como a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão.32 

A experiência norte-americana, por exemplo, fez nascer o federalismo e a 

república presidencialista nos moldes hoje conhecidos, além de consagrar ideias hoje 

consideradas fundamentais do constitucionalismo, como as de uma Constituição escrita, 

rígida, formal e suprema. Além disso, a experiência constitucional dos Estados Unidos 

fez surgir a ideia de controle de constitucionalidade (difuso) tendo como parâmetro uma 

constituição escrita, no famoso caso Marbury vs Madison (1803).  

A Constituição da França, por sua vez, foi uma das primeiras da Europa, surgida 

a partir da teoria do Poder Constituinte e fortalecendo a tese da soberania popular – 

conforme relatado no capítulo anterior. Ademais, a experiência francesa fortaleceu as 

ideias da tripartição funcional do poder e do sistema de freios e contrapesos como forma 

de desconcentrar e de limitar o Poder Estatal; pensamento este que foi um dos principais 

substratos teóricos que ocasionaram a superação do “Antigo Regime”. 

Em virtude da importância que terá ao longo do trabalho, algumas palavras se 

fazem necessárias sobre a doutrina da separação das funções estatais.  

                                                           
31 CUNHA JÚNIOR, Dirley. Op. cit, p. 35 e 36. 
32 Aliás, assim dispôs o art. 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789): “Toda sociedade 

na qual não está assegurada a garantia dos direitos nem determinada a separação dos poderes, não tem 

Constituição”. 
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Ao teorizar sobre o tema, Montesquieu pretendeu elaborar um modelo de 

organização estatal que limitasse o poder e, consequentemente, garantisse liberdade 

política. Isso porque, para ele, sem limites, o poder tende a corromper-se e ser utilizado 

de maneira abusiva.  

Em sua teoria, porém, foi idealizada uma supremacia do Legislativo. O Judiciário, 

por sua vez, deveria ser o mais fraco dos poderes. O magistrado deveria ficar restrito ao 

texto legal, ainda que este não fosse tão adequado: 

Poderia acontecer que a lei, que é ao mesmo tempo clarividente e cega, fosse 

em certos casos muito rigorosa. Mas os juízes da nação não são, conforme já 

dissemos, senão a boca que pronuncia as palavras da lei, seres inanimados que 

desta não podem moderar nem a força nem o rigor.33 
 

De fato, Montesquieu defendia um juiz subordinado à lei. Em sua concepção, o 

julgador exercia um poder outorgado pelo Legislativo e, este sim, exercia o poder 

soberano.34 Mas a tese de um Judiciário enfraquecido não foi exclusividade do barão 

francês, tendo sido também defendida por vários outros pensadores liberais, a exemplo 

de Cesare Beccaria, autor de notável influência no que tange às garantias processuais 

penais.35 

E esse pensamento foi de suma importância para que o Estado de Direito 

conseguisse garantir direitos aos cidadãos, pois devemos ter em mente que, durante o 

absolutismo, os juízes eram vistos pela burguesia como uma ameaça, em virtude da forte 

vinculação que possuíam com a nobreza.36 Arenhart, Marinoni e Mitidiero (2017) 

também evidenciam essa superioridade do Legislativo na fase liberal: 

O Estado Liberal de Direito, diante da necessidade de frear os desmandos do 

regime que lhe antecedeu, erigiu o princípio da legalidade como fundamento 

para a sua imposição. Esse princípio elevou a lei a um ato supremo, 

objetivando eliminar as tradições jurídicas do absolutismo e do ancien régime. 

                                                           
33 MONTESQUIEU. Do Espírito das leis. Trad. por Gabriela de Andrada Dias Barbosa. Rio de Janeiro: 

Ediouro – Editora Tecnoprint S.A. Tradução de De L'Esprit des Lois. P. 137  
34 Até hoje “o Judiciário recebe pouco destaque na Constituição Francesa, que se refere à l’ autorité 

judiciaire mais como um departamento especializado do que como um verdadeiro Poder”. BARROSO, op. 

cit., p. 30. 
35 “Qual será, então, o legítimo intérprete das leis? O soberano, isto é, o depositário das vontades atuais de 

todos; e nunca o juiz, cujo dever consiste exclusivamente em examinar se tal homem cometeu ou não um 

ato ofensivo à lei”. BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. Trad. por Torrieri Guimarães. 2ª edição. 

São Paulo: Martin Claret, 2000. 10ª reimpressão - 2009. p. 22. Tradução de Dei Delitti e Delle Pene. 
36 “[...] Mas, se os tribunais não devem ser fixos, os julgamentos deverão sê-lo a um ponto tal que não 

representassem nunca senão um texto fixo da lei. Se representassem uma opinião particular do juiz, viver-

se ia na sociedade sem saber com segurança quais os compromissos que nela se contratavam”. 

MONTESQUIEU, op. cit., p. 134. 
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A Administração e os juízes, a partir dele, ficaram impedidos de invocar 

qualquer direito ou razão pública que se chocasse com a lei.37 
 

Segundo os autores citados, o positivismo legalista é tributário dessa concepção, 

pois parte da ideia de que o direito é fruto exclusivo das casas legislativas e, assim, “limita 

a atividade do jurista à descrição da lei e à busca da vontade do legislador”.38 

Além dessas mencionadas experiências constitucionais da França e dos Estados 

Unidos, merece também destaque a britânica. No capítulo anterior já foi visto que, a rigor, 

o fenômeno liberal é anterior às revoluções americana e francesa. Especialmente na Grã-

Bretanha, premissas do constitucionalismo liberal foram sendo consagradas ainda na 

Idade Média, como as garantias presentes na Magna Carta do Rei João Sem Terra, em 

1215.39 

E os britânicos não pararam por aí. Ao longo do Século XVII, importantes 

documentos jurídicos foram incorporados ao seu ordenamento, com destaque para o 

Petition of Rights (1628), o Habeas Corpus Act (1679) e o Bill of Rights (1689). Em meio 

à Revolução Puritana, à República de Cromwell e à Revolução Gloriosa, esses 

documentos gradativamente transformaram a monarquia absolutista britânica em uma 

monarquia parlamentarista. 

Tais documentos evidenciam a adoção, por eles, de importantes garantias jurídico-

liberais, cerca de cem anos antes das revoluções americana e francesa, tidas como marcos 

do constitucionalismo liberal e do Estado de Direito.  

Aliás, vale ressaltar o posicionamento de Arenhart, Marinoni e Mitidiero (2017), 

segundo os quais a experiência francesa apenas substituiu um absolutismo por outro; e os 

britânicos, por outro lado, verdadeiramente superaram o absolutismo: 

Nesse sentido se pode dizer que na Europa continental o absolutismo do rei foi 

substituído pelo absolutismo da assembleia parlamentar. Daí a impossibilidade 

de confundir o Rule of Law inglês com o princípio da legalidade. O parlamento 

inglês eliminou o absolutismo, ao passo que a assembleia parlamentar do 

direito francês, embora substituindo o rei, manteve o absolutismo através do 

princípio da legalidade.40 
 

                                                           
37 ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de 

Processo Civil: Teoria do Processo Civil – Volume 1. 3ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2017. p. 31. 
38 MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. ARENHART, Sérgio Cruz. Op. cit., p. 37. 
39 Ainda que inicialmente voltada apenas para os chamados “barões”, a Magna Carta inglesa foi um 

importante instrumento jurídico precursor da proteção à propriedade e às liberdades. 
40 MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. ARENHART, Sérgio Cruz. Op. cit., p. 32. 
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Como se sabe, a Inglaterra é considerada o berço do liberalismo econômico. Mas 

sua importância para o “liberalismo jurídico” e para o “liberalismo político” ainda precisa 

ser mais ressaltada, para que fique claro que a experiência inglesa é, sem dúvidas, uma 

importante precursora do constitucionalismo liberal. Outra não é a visão de Luís Roberto 

Barroso (2010): 

Fruto de longo amadurecimento histórico, o modelo institucional inglês 

estabeleceu-se sobre raízes tão profundas que pôde prescindir até mesmo de 

uma Constituição escrita, sem embargo da existência de documentos 

relevantes de natureza constitucional. Embora [...] não tenha tido o tom épico 

e a ambição de propósitos da Revolução Francesa, o modelo inglês projetou 

sua influência sobre diversas partes do mundo, diretamente ou indiretamente 

(através dos Estados Unidos).41 
 

Em verdade, o fato das mudanças na sociedade britânica terem ocorrido de forma 

mais gradual e sem uma ruptura traumática, como ocorreu na França, acaba fazendo com 

que o movimento inglês não chame tanta atenção.42 

De toda forma, o fato é que a “vitória” dos ideais liberais, seja na Inglaterra, na 

França ou nos Estados Unidos, especialmente a partir do século XVIII, ocasionou, 

conforme visto, inúmeras e importantes transformações na organização política, social e 

jurídica do Estado e da sociedade. 

E é também nessa época que ganha força o problema hermenêutico do Direito, 

pois o homem passa a refletir de maneira mais científica acerca de como aplicar as 

normas. É verdade que as técnicas de interpretação são mais antigas. Glosadores e 

comentaristas, por exemplo, já haviam estabelecido algumas técnicas de interpretação do 

direito romano antes do período liberal. No entanto, o fizeram de forma incidental, sem o 

esforço crítico das escolas que surgiram a partir do final do século XVIII. 

Com o advento do Código Napoleônico, em 1804, as técnicas de interpretação 

passaram a ser objeto de maior reflexão, constituindo uma nova teoria e alcançando, 

assim, maior relevo. Esse movimento fez nascer diversas escolas, métodos ou técnicas 

interpretativas que partem de distintas concepções da ordem jurídica. 

Desenvolvia-se, assim, a Hermenêutica Jurídica, responsável por estudar a 

interpretação das normas. A sua finalidade era fornecer meios e instrumentos adequados 

                                                           
41 BARROSO. Luís Roberto. Op. cit., p. 11 e 12.     
42 Ressalte-se que a intenção aqui não é fazer qualquer comparação ou sopesar a importância de ambas as 

experiências. Apenas se pretendeu fazer uma justiça histórica com a experiência inglesa, que sempre deve 

ser lembrada ao falarmos do constitucionalismo liberal. 
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para a busca de sentido do direito. E foi na construção destes caminhos que surgiram as 

escolas e métodos hermenêuticos, evidenciando múltiplas concepções sobre o significado 

e o papel do próprio direito enquanto fenômeno social. 

Nesse contexto liberal de supremacia legislativa, o positivismo jurídico legalista 

sustentava a teoria da interpretação mecanicista, através da qual prevalecia o elemento 

declarativo sobre o produtivo ou criativo do Direito. Desse modo, ganhava força o hoje 

chamado método gramatical ou literal de interpretação. Tido como o método mais 

cauteloso, partia da premissa da perfeição dos diplomas legais, que se identificavam com 

o ideal de justiça. 

É nesse sentido que João Baptista Herkenhoff (2007) aponta que se 

desenvolveram as escolas hermenêuticas que ele denomina “de estrito legalismo”, como 

a da Exegese (França), a Pandectista (Alemanha) e a Analítica de Jurisprudência 

(Inglaterra).43 

A escola da Exegese defendia justamente esse apego estrito do juiz à letra da lei, 

afirmando que o magistrado deveria ser neutro e não criativo.44 Havia um verdadeiro 

“culto aos códigos”, que, repita-se, decorreu do fato de que a burguesia via os juízes como 

uma ameaça em virtude de sua ligação com a nobreza. Por isso buscaram limitar a atuação 

dos magistrados valorizando os diplomas legais. Um dos principais valores buscados era 

o da segurança jurídica, que, diga-se desde logo, será importantíssimo na construção 

realizada no presente trabalho. 

Já a escola da Alemanha pré-unificada, outra manifestação do positivismo do 

século XIX, também sustentava a necessária neutralidade do juiz. Os pandectistas 

consideravam o Direito como um corpo de normas positivas, construindo um sistema 

dogmático baseado no direito romano reconstruído. Vale lembrar que os diversos estados 

germânicos não contavam com uma codificação comum, apenas com os costumes e com 

o próprio direito romano ainda vigente.45 

A escola analítica inglesa, por sua vez, defendia o apego do juiz à jurisprudência 

e aos costumes recepcionados pelos tribunais. Era adepta, pois, do respeito aos 

                                                           
43 HERKENHOFF, João Baptista. Como aplicar o Direito (à luz de uma perspectiva axiológica, 

fenomenológica e sociológico-política). 11ª edição. rev. ampl. e atualizada. Rio de Janeiro: Editora 

Forense, 2007. p. 34. 
44 HERKENHOFF, João Baptista. Op. cit., p. 35 a 37. 
45 HERKENHOFF, João Baptista. Op. cit., p. 37 e 38 
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precedentes. Como é fácil perceber, também tem grande importância para o presente 

trabalho, cuja problemática consiste, em última análise, na análise da compatibilidade do 

sistemas de precedentes vinculantes com os atuais contornos de nossa ordem jurídica. 

Essa preocupação da escola analítica com os costumes e com a jurisprudência – 

ponto diferenciador em relação à escola da exegese – decorre da própria realidade jurídica 

inglesa, a denominada Commom Law. Lá não existe uma Constituição escrita e os 

tribunais fazem uso constante do direito consuetudinário nas suas decisões. Os adeptos 

dessa escola defendiam que os magistrados não deveriam realizar juízos de moralidade e 

ética nas suas decisões, mas somente se apegar aos conceitos, que eram vistos como “a 

representação intelectual da realidade”.46 

Como dito, de uma forma ou de outra, essas escolas de estrito legalismo 

privilegiavam uma interpretação mais mecanicista, defendendo um apego do juiz a um 

sistema de normas, ainda que não necessariamente leis.47  

Avançando no tema, importa-nos adentrarmos em outro ponto extremamente 

relevante para o constitucionalismo liberal: a análise dos direitos que foram consagrados 

no período. E faremos isso com base na difundida ideia das gerações de direitos 

fundamentais.48 

Como o próprio nome indica, as mencionadas revoluções liberais objetivaram, 

principalmente, conquistar e garantir as liberdades dos cidadãos – civil, econômica, 

política e, consequentemente, jurídica. Logo, consagraram os chamados direitos de 

                                                           
46 HERKENHOFF, João Baptista. Op. cit., p. 39. 
47 Para João Baptista Herkenhoff, no começo do século XIX surgiram escolas que, aos poucos, reagiram ao 

estrito legalismo, como a Histórico-Dogmática, a Histórico-Evolutiva e a Teleológica. Distanciando-se do 

método puramente literal ou gramatical, elas consagraram e/ou aperfeiçoaram outros métodos – hoje tidos 

como clássicos da hermenêutica – a exemplo do sistemático, do histórico e do teleológico. Por não ser 

objeto do presente trabalho, não nos aprofundaremos no tema, mas a síntese do pensamento de cada uma 

dessas escolas pode ser encontrada em: HERKENHOFF, João Baptista. Op. cit., p. 40 a 46. 
48 A ideia de gerações de direitos surgiu com Karel Vasak, em lição proferida na aula inaugural de 1979 

dos Cursos do Instituto Internacional dos Direitos do Homem, em Estrasburgo. Nela, o referido autor 

estabeleceu uma relação entre o surgimento dos direitos fundamentais e o lema da revolução francesa – 

Liberdade, Igualdade e Fraternidade (BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 24 ed. atual 

e ampl. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 563 e 569.). Contudo, alguns autores criticam o termo “gerações”, 

pois ele passa a ideia de substituição e, na realidade, todas as gerações coexistem atualmente. Por tal motivo, 

muitos defendem o termo “dimensões”. Leonardo Martins e Dimitri Dimoulis, por sua vez, criticam 

também o termo “dimensão”, pois este indicaria dois ou mais aspectos do mesmo fenômeno, o que não 

ocorre aqui, haja vista que são grupos de direitos fundamentais com finalidades e funcionamentos distintos. 

Por esse motivo, defendem a utilização das expressões “categorias” ou “espécies” de direitos fundamentais 

(DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2008. p. 35 e 36). 
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liberdade, também denominados de direitos fundamentais de primeira geração ou 

dimensão, que nada mais são do que direitos civis e políticos.  

Os direitos civis são considerados direitos de defesa ou de escudo. Em um 

primeiro momento, de defesa do indivíduo em face do Estado – eficácia vertical dos 

direitos fundamentais.49 São direitos que possuem um status negativo,50 impondo um não 

fazer do Poder Público, uma abstenção deste. Ganhava força a ideia do respeito à 

autonomia da vontade. 

Naquela época, como se tentava conter os abusos do absolutismo, tais direitos 

tiveram uma relevância ímpar, pois era fundamental que o Estado não intervisse na esfera 

privada dos cidadãos. A liberdade religiosa e a liberdade de manifestação do pensamento, 

por exemplo, alcançaram outro nível de proteção, bem como a própria liberdade de 

locomoção, através da consagração de garantias processuais penais. Em termos 

econômicos, tais direitos garantiam, por exemplo, a liberdade de iniciativa e a liberdade 

de concorrência, na medida em que o Poder Público deveria intervir menos na 

propriedade privada e nas relações comerciais. 

Já os direitos políticos são direitos de participação. Através deles os indivíduos 

passaram a participar mais ativamente da vida política do Estado. Por isso diz-se que 

possuem um status ativo. É poder votar e ser votado, por exemplo. 

As constituições americana e francesa traziam basicamente, nesse primeiro 

momento, esses grupos de direitos civis e políticos, isto é, os direitos de liberdade. Ainda 

que possa parecer pouco, eles foram de fundamental importância no processo de 

emancipação cidadã! Isso porque, se antes as normas eram obscuras e o poder da 

autoridade estatal era praticamente ilimitado, provocando inúmeros abusos, agora o 

liberalismo pregava previsibilidade e segurança jurídica através da legalidade e dos 

direitos de liberdade.  

Conforme já mencionado, é possível afirmar que foi nesse período que o popular 

passou de súdito à cidadão, este indiscutivelmente detentor de direitos que precisavam 

ser respeitados até mesmo pelo Estado, além de possuir a capacidade dele próprio ser 

                                                           
49 Hoje, contudo, já está consagrada a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 
50 Jellinek é quem aponta existirem quatro status dos direitos fundamentais: o passivo, o negativo, o positivo 

e o ativo. Sobre o tema, ver: ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. por Virgílio 

Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros Editores, 2008. Tradução de Theorie der Grundrechte. p. 254 a 

275. 
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sujeito ativo do processo político! Sobre o tema, relevantes são as palavras de Paulo 

Bonavides (2009): 

Se hoje esses direitos parecem já pacíficos na condição política, em verdade se 

moveram em cada país constitucional num processo dinâmico e ascendente, 

entrecortado não raro de eventuais recuos, conforme a natureza do respectivo 

modelo de sociedade, mas permitindo visualizar a cada passo uma trajetória 

que parte com frequência do mero reconhecimento formal para concretizações 

parciais e progressivas, até ganhar a máxima amplitude nos quadros 

consensuais de efetivação democrática do poder. 

Essa linha ascensional aponta, por conseguinte, para um espaço sempre aberto 

a novos avanços. A história comprovadamente tem ajudado mais a enriquecê-

lo do que a empobrecê-lo: os direitos da primeira geração – direitos civis e 

políticos – já se consolidaram em sua projeção de universalidade formal, não 

havendo Constituição digna desse nome que os não reconheça em toda a 

extensão.51 
 

No entanto, especialmente após o fim da Primeira Guerra Mundial (1918), o 

liberalismo entrou em crise, mostrando-se impotente para atender às demandas sociais e 

às desigualdades agravadas pelo referido conflito. Além disso, a crise econômica de 1929 

agravou as desigualdades sociais, fazendo com que o modelo liberal fosse ainda mais 

questionado. 

Vale lembrar também do momento de ebulição política vivenciada na Europa, 

inclusive com a Revolução Russa de 1917 e a respectiva implantação do modelo 

socialista. Isso fez com que algumas nações europeias entendessem por bem, até para 

evitar movimentos semelhantes em seus territórios, fazer algumas concessões sociais aos 

seus cidadãos. 

Por tais razões, as constituições começaram a consagrar um novo grupo de 

direitos, dando início ao que a doutrina denomina de constitucionalismo social, que teve 

como marcos histórico-jurídicos a Constituição do México (1917) e a de Weimar 

(Alemanha – 1919), as primeiras a consagrar, de forma mais densa, organizada e 

sistemática, os chamados direitos fundamentais de segunda geração: os direitos de 

igualdade! 

Neste grupo incluem-se os direitos sociais, os econômicos e os culturais. Surgia 

assim o modelo de Estado do Bem-Estar Social (Welfare State), o Estado Providência ou, 

simplesmente, o Estado Social. 

                                                           
51 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 24 ed. atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 

2009. P. 563. 
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Os direitos de igualdade, especialmente os ditos sociais, partem da ideia de que o 

Estado precisa contribuir com a eliminação ou pelo menos com a redução das 

desigualdades fáticas existentes. Assim, vislumbrou-se que, para alcançar esse objetivo, 

não bastava que o Poder Público se abstivesse de interferir na liberdade dos indivíduos, 

era preciso que o Estado atuasse positivamente! 

Por isso diz-se que são direitos de status positivo, também chamados de 

prestacionais, uma vez que exigem do Estado (na eficácia vertical) prestações fáticas e/ou 

jurídicas, com vistas à redução das desigualdades materiais. Os direitos à saúde e à 

educação, por exemplo, para serem concretizados, exigem, dentre outras coisas, a 

construção de hospitais e escolas e a contratação de médicos e professores. Seus 

principais destinatários são, pois, os hipossuficientes. Essa necessidade de atuação estatal 

é destacada por Edilson Pereira Nobre Júnior (2011): 

Os direitos sociais, tanto em sua determinação quanto em sua aplicação, estão 

submetidos à atuação dos poderes constituídos. A sua formulação concisa nos 

textos constitucionais faz emergir a necessidade de sua concretização pelos 

setores políticos, a fim de que possam ser modulados em compasso com as 

circunstâncias sociais e econômicas preponderantes.52 
 

No Brasil, a Carta de 1934, influenciada pela Constituição de Weimar de 1919, 

foi a primeira a consagrar os direitos sociais de maneira sistemática. Nossas constituições 

anteriores – a Imperial de 1824 e a Republicana de 1891 – haviam consagrado o modelo 

liberal. 

A Constituição de 1988, por sua vez, consagra os direitos sociais em seu Título II, 

Capítulo II (Dos Direitos Sociais), além de em dispositivos esparsos no texto 

constitucional, especialmente os constantes nos Títulos VII e VIII, que se referem à ordem 

econômica e financeira e à ordem social. 

Esses direitos, contudo, exigem um custo do Estado e, como os recursos são 

finitos, eles são mais difíceis de serem implementados. Em regra, cabe ao Legislativo e 

ao Executivo traçar as opções de alocações de verbas, cabendo a este último a realização 

das políticas públicas que concretizem tais direitos. Todavia, como muitas vezes os 

referidos Poderes são omissos, tem-se defendido uma participação mais intensa do 

                                                           
52 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. O Controle de Políticas Públicas: um desafio à Jurisdição 

Constitucional. In NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Jurisdição Constitucional: aspectos 

controvertidos. Curitiba: Juruá, 2011. P. 208. 
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Judiciário nesse processo, tema que provoca grandes discussões doutrinárias e que será 

rapidamente abordado no capítulo seguinte. 

Por fim, vale ser dito que a consagração dos direitos de igualdade não aniquilaram 

os de liberdade. As duas categorias passaram a conviver pacificamente, o que é uma das 

razões para a utilização do termo gerações ser criticado. Hoje tem-se defendido a 

utilização simplesmente da nomenclatura “direitos fundamentais”, de modo que, para fins 

práticos, seria irrelevante essa subdivisão.  

Apesar disso, pelo menos didática e doutrinariamente, entendemos interessante 

manter a diferenciação entre os direitos de liberdade e os de igualdade, ainda que para 

melhor identificar o contexto histórico, social e político no qual cada grupo foi 

sistematicamente consagrado.  

De toda forma, o modelo de Estado Social também não foi imune a críticas, pois 

o custo dos programas sociais ocasiona o aumento da inflação e desemprego, voltando à 

crise para o sistema econômico e exigindo políticas liberais, numa espécie de ciclo 

vicioso. Além disso, não raras vezes os modelos mais sociais acarretavam regimes 

autoritários, com a supressão de liberdades. 

Nesse contexto, em meados do século XX houve um evento que marcou a 

humanidade das mais diversas formas: a Segunda Guerra Mundial. Milhões de mortes, 

tragédias, holocausto, coisificação do homem. Paralelo a isso, vivenciou-se uma profunda 

revolução tecnológica em pouquíssimo tempo, pois as necessidades da guerra 

provocaram avanços incríveis na ciência, como nos meios de comunicação e de transporte 

– na aviação, por exemplo. 

De fato, o mundo que entrou em guerra em 1939 foi um totalmente diferente 

daquele que saiu dela, em 1945. E, como não poderia deixar de ser, a Ciência Jurídica foi 

uma das áreas afetadas pelo evento. A sociedade renascida clamava por democracia e por 

respeito à dignidade humana, o que fez com que o constitucionalismo precisasse se 

aproximar de tais noções. 

Esses fatores resultaram em mais uma reorganização política, superando-se os 

tradicionais Estados Liberal e Social e fazendo surgir o chamado Estado Constitucional 

de Direito, conforme veremos no tópico seguinte. 
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2.3  O ESTADO CONSTITUCIONAL DE DIREITO E OS PRINCIPAIS IMPACTOS 

DO CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO. 

Nos termos expostos no tópico anterior, após as crises dos modelos sociais e com 

o término da Segunda Guerra Mundial (1945), o constitucionalismo precisou se adaptar 

às novas exigências da sociedade. 

Nesse sentido, o Direito Constitucional passou – e continua passando – por uma 

série de transformações, razão pela qual se afirma que foi inaugurada uma nova fase de 

sua evolução histórico-jurídica, denominada de constitucionalismo contemporâneo. Este, 

por sua vez, concentra as bases teóricas do agora chamado Estado Constitucional e 

Democrático de Direito.53 

Ressaltamos que preferimos chamar somente Estado Constitucional de Direito, 

suprimindo o termo “democrático”. Isso porque, embora inegável o seu fortalecimento na 

época atual, não se pode dizer que a democracia é uma característica exclusiva deste 

modelo. Muitas experiências anteriores podem também ser consideradas democráticas – 

a depender do critério e da definição adotados. 

De acordo com os ensinamentos do professor José Afonso da Silva (2010), o 

Estado Constitucional de Direito é um modelo de convergência, que deve objetivar 

superar “o Estado Capitalista para configurar um Estado promotor de Justiça Social que 

o personalismo e o monismo político das democracias populares sob o influxo do 

socialismo real não foram capazes de construir”.54 

Em apertada síntese – e assumindo o risco inerente a essas generalizações – o 

constitucionalismo contemporâneo é, pois, um movimento constitucional de valorização 

do conceito de democracia e de reaproximação entre o Direito e a Moral, numa verdadeira 

virada kantiana que traz o homem de volta ao centro do ordenamento jurídico através da 

valorização da dignidade da pessoa humana. 

Em verdade, o constitucionalismo contemporâneo – por alguns chamado de 

neoconstitucionalismo – está inserido em um quadro maior de renovação da própria 

Teoria Geral do Direito, especialmente no que tange à teoria das fontes e à hermenêutica 

jurídica. O marco filosófico de tais transformações é o chamado “pós-positivismo”, que, 

                                                           
53 Todavia, vale ressaltar que, em virtude das circunstâncias políticas de nosso país, muitas das 

transformações que aqui veremos, no Brasil, só ganharam força tardiamente, após a Constituição de 1988. 
54 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 33 ed. rev. e atual. São Paulo: 

Malheiros, 2010. p. 120. 
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segundo Barroso (2010), apresenta-se como uma terceira via entre o jusnaturalismo e o 

positivismo, inspirado na revalorização da razão prática, na teoria da justiça e na 

legitimação democrática.55 

Segundo o professor Fredie Didier Jr. (2018), o termo pós-positivismo não é 

preciso em caracterizar o fenômeno, pois significa tão somente um estágio posterior ao 

positivismo. Por isso defende a utilização das expressões neopositivismo ou positivismo 

jurídico reconstruído.56 Ainda que concordemos com o renomado processualista, como a 

denominação pós-positivismo é a mais consagrada na filosofia jurídica, seguiremos 

utilizando-a neste trabalho, inclusive por questões didáticas.  

Vejamos, então, que transformações foram essas trazidas pelo constitucionalismo 

contemporâneo, que culminaram na formação do chamado Estado Constitucional de 

Direito. E comecemos com os novos direitos fundamentais que passaram a ser 

consagrados de forma sistemática. 

Nos tópicos anteriores tivemos a oportunidade de verificar que nos 

constitucionalismos liberal e social foram consagrados, respectivamente, os direitos de 

liberdade e os direitos de igualdade, os quais, por questões didáticas, foram também 

chamados de direitos fundamentais de primeira e de segunda geração – ou dimensão.  

Já no constitucionalismo contemporâneo passaram a ser consagrados os direitos 

fundamentais de terceira geração ou dimensão! Paulo Bonavides (2009), por exemplo, 

afirma que eles seriam os direitos de fraternidade ou de solidariedade, como o direito ao 

desenvolvimento, ao meio ambiente, o direito de propriedade sobre o patrimônio comum 

da humanidade e o direito de comunicação.57 

Esses chamados direitos de solidariedade ou de fraternidade possuem muitas 

vezes as características da transindividualidade, uma vez que transcendem os interesses 

do indivíduo e passam a tutelar o gênero humano como um todo, com altíssimo teor de 

humanismo e de universalidade. Por isso afirma-se que possuem titularidade difusa e 

coletiva.   

Teorizando sobre o tema, Bonavides vai além e, rompendo as três gerações e suas 

relações com o lema da Revolução Francesa – nos termos propostos por Karel Vasak –, 

                                                           
55 BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., p. 256 e 257. 
56 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte 

geral e processo de conhecimento. v. 1. 20 ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2018. P. 50 e 51. 
57 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 569. 
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apresenta direitos de quarta e de quinta gerações. Para ele, os de quarta geração seriam o 

direito à democracia, à informação e ao pluralismo. O direito à paz, por sua vez, seria um 

direito de quinta geração, tratado no capítulo 17 de sua obra.58 

Aliás, a teoria dos direitos fundamentais tem sido bastante desenvolvida no 

constitucionalismo contemporâneo. Eles são tidos como pautas mínimas éticas que o 

direito deve observar e respeitar, devendo ser estudados em dupla dimensão: como 

normas que orientam a produção de outras normas – dimensão objetiva – e também como 

direitos subjetivos, isto é, posições jurídicas de vantagem titularizadas pelas pessoas – 

dimensão subjetiva. Também foi consolidada a chamada eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais, que nada mais é do que a sua aplicação às relações entre particulares. 

Paralela e complementarmente à doutrina dos direitos fundamentais, a Ciência 

Jurídica passou – ou vem passando – por outras importantes transformações na fase do 

constitucionalismo contemporâneo.  

A primeira delas é o desenvolvimento e a solidificação da teoria dos princípios. 

Ao lado das regras, eles passaram a ser considerados espécies normativas. Assim, a 

concepção que hoje prevalece é a de que as normas jurídicas se dividem em princípios e 

regras, podendo-se extrair consequências jurídicas de ambos. 

Robert Alexy (2008), um dos principais expositores do tema, destaca a 

importância de uma compreensão adequada da distinção entre as duas espécies 

normativas: “sem ela não pode haver nem uma teoria adequada sobre as restrições a 

direitos fundamentais, nem uma doutrina satisfatória sobre colisões, nem uma teoria 

suficiente sobre o papel dos direitos fundamentais no sistema jurídico”.59 Afirma o autor 

alemão que ambos são normas porque ambos dizem o que deve ser. Para ele: 

O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são 

normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro 

das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, 

mandamentos de otimização. [...] Já as regras são normas que são sempre ou 

satisfeitas ou não satisfeitas. [...] Isso significa que a distinção entre regras e 

princípios é uma distinção qualitativa, e não uma distinção de grau.60 
 

Dessa forma, enquanto um conflito aparente entre regras deve ser resolvido pelos 

critérios da hierarquia, da especialidade e da cronologia, na dimensão da validade, com 
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59 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. por Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
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60 ALEXY, Robert. Op. cit., p. 90 e 91. 
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uma regra revogando e retirando a outra do ordenamento, através do que se convencionou 

chamar de método do “tudo ou nada”,61 um conflito que envolva princípios deverá buscar 

solução diversa. 

Isso porque, quando em conflito, um princípio não pode simplesmente revogar o 

outro, inclusive em virtude da importância da carga axiológica que cada um deles traz 

consigo. Desenvolveu-se, então, a técnica da ponderação, segundo a qual, quando se está 

diante de um conflito entre princípios, deve-se realizar um sopesamento para verificar 

qual princípio deve ser mais valorizado naquele caso concreto, sendo mais realizado, e 

qual deve ser minimizado e afastado até certo ponto, sem significar, contudo, a sua 

exclusão do ordenamento ou do próprio caso. 

Em outras palavras, enquanto um conflito entre regras resolve-se na dimensão da 

validade, um conflito entre princípios deve ser resolvido na dimensão do “peso”, através 

da técnica da ponderação. É o que acontece quando direitos fundamentais entram em 

colisão, já que eles geralmente são estruturados na forma de princípios. Nas palavras de 

Alexy (2008): 

Se dois princípios colidem, [...] um dos princípios deve ceder. Isso não 

significa, contudo, [...] que o princípio cedente deva ser declarado inválido. 

[...] O conflito deve [...] ser resolvido ‘por meio de um sopesamento entre os 

interesses conflitantes’. O objetivo desse sopesamento é definir qual dos 

interesses – que abstratamente estão no mesmo nível – tem maior peso no caso 

concreto.62 [Destaques constam no original]. 
 

Em resumo, a ponderação consiste numa técnica de decisão jurídica aplicável aos 

chamados hard cases, nos quais a tradicional subsunção se mostra insuficiente. Segundo 

Barroso (2010), por essa técnica o intérprete, valendo-se do princípio da razoabilidade ou 

da proporcionalidade:  

(i)fará concessões recíprocas, procurando preservar o máximo possível de cada 

um dos interesses em disputa ou, no limite, (ii) procederá a escolha do bem ou 

direito que irá prevalecer em concreto, por realizar mais adequadamente a 

vontade constitucional.63 
 

Sendo assim, a escolha do direito fundamental ou do princípio que prevalecerá no 

caso concreto não deve significar que o outro será excluído da ordem jurídica, ou que não 

faça parte do patrimônio jurídico de determinado cidadão. Em verdade, através da 

                                                           
61 Vale mencionar que hoje já se discute a não aplicação da regra do “tudo ou nada”, em determinadas 

ocasiões, também para as regras. É o que se tem chamado de “derrotabilidade das regras”, cujo estudo, 

contudo, não é objeto do presente trabalho. 
62 ALEXY, Robert. Op. cit. p. 93 e 95. 
63 BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., p. 312. 
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ponderação, deve-se promover a máxima concordância prática entre os direitos em 

conflito, através de concessões recíprocas e, em casos mais extremos, um deles deve ceder 

espaço àquele cuja tutela se mostre mais relevante naquela situação examinada. A isso 

Robert Alexy (2008) denomina de precedência condicionada, pois “um dos princípios 

tem precedência em face do outro sob determinadas condições”.64 

De toda forma, a grande novidade prática advinda da consolidação da teoria dos 

princípios é que hoje é possível que um cidadão postule algo tanto com base em uma 

regra, como com base em um princípio, o que seria impensável em outros tempos.  

Além dos novos direitos fundamentais e da teoria dos princípios, outra importante 

construção teórica do constitucionalismo contemporâneo é a distinção que hoje se faz 

entre o texto normativo e a norma propriamente dita. A posição hoje dominante é no 

sentido de que a norma jurídica, em verdade, é o resultado da interpretação de um 

enunciado normativo. Não é o texto em si, é o sentido que se dá a esse texto. Por essa 

razão pode-se dizer que não existe uma norma em tese, pois ela só existe após a 

interpretação – e consequente aplicação. 

Em decorrência disso, outra mudança de pensamento provocada pelo 

constitucionalismo contemporâneo é a compreensão de que toda atividade interpretativa 

é também criativa.65 Quando se interpreta, se cria, em maior ou menor grau. Aliás, para 

ser mais rigoroso, pode-se dizer que o intérprete recria, pois ele cria a partir de algo.  

Uma das consequências disso é o fato de que a jurisprudência passou a ser 

considerada fonte do direito, inclusive nos países tradicionalmente filiados à civil law. 

Predomina hoje o entendimento de que os juízes não apenas declaram os direitos, mas 

também os produzem!  

Um outro aspecto que também deve ser destacado é a mudança que vem ocorrendo 

na técnica legislativa. Hoje muitos enunciados normativos são feitos de maneira aberta, 

indeterminada, de modo a arejar e flexibilizar o sistema, como ocorre com as “cláusulas 

gerais” e os “conceitos jurídicos indeterminados”, por exemplo. Essa técnica redacional 

permite que o sentido seja atualizado sem que o texto seja modificado. 

Além disso, ao longo da construção desse novo modelo foram sendo 

desenvolvidas ou fortalecidas, gradualmente, um novo grupo de escolas hermenêuticas 
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que se abriram a uma interpretação mais livre da ordem jurídica. Dentre elas destacam-

se, segundo Herkenhoff (2007), a Escola da Livre Pesquisa Científica, a Escola do Direito 

Livre, a Escola Sociológica Americana, a Escola da Jurisprudência de Interesses, a Escola 

Realista Americana, a Escola Egológica e a Escola Vitalista do Direito.66 

Outra significativa mudança na hermenêutica jurídica e que também merece ser 

mencionada foi trazida pelas noções da razoabilidade e da proporcionalidade. Hoje não 

mais são admitas quaisquer interpretações. As máximas da razoabilidade e da 

proporcionalidade, cujos detalhes e diferenças não são objetos deste estudo, redefiniram 

a interpretação jurídica, não mais permitindo interpretações meramente formais, 

desprovidas de logicidade.  

Além de todas essas transformações citadas, que incidem sobre a Hermenêutica 

Jurídica e sobre a Ciência do Direito como um todo, temos algumas outras que repercutem 

ainda mais especificamente no campo do direito constitucional, a exemplo do 

reconhecimento da força normativa e da supremacia da Constituição, bem como do 

fortalecimento e da expansão da jurisdição constitucional.  

É verdade que a Constituição dos Estados Unidos, desde a sua promulgação – ou 

praticamente desde então – já foi considerada uma norma jurídica. Na Europa continental, 

contudo, o prestígio dessa ideia é tardio. Lá, a constituição era antes vista como um 

documento político, um catálogo de intenções, juridicamente secundária diante da 

supremacia da lei.  

Contudo, após a Segunda Guerra Mundial, mesmo na Europa passou a prevalecer 

a ideia já existente nos Estados Unidos de que a Constituição possui força normativa e é 

dotada de supremacia.67 

Fundamental para esse reconhecimento foi a obra A Força Normativa da 

Constituição, de Konrad Hesse, publicada em 1959. Nela, o autor alemão defende que a 

constituição não é um simples reflexo das condições fáticas, sobretudo as sociais e 

                                                           
66 Cada uma, ao seu estilo, defende uma ampliação na atividade dos juízes. Mais uma vez vale ser dito que, 

por não ser objeto do presente estudo, não nos aprofundaremos no tema, mas a síntese do pensamento de 

cada uma dessas escolas pode ser encontrada em: HERKENHOFF, João Baptista. Op. Cit., p. 46 a 79. 
67 “A supremacia da Constituição é o postulado sobre o qual se assenta o próprio direito constitucional 

contemporâneo, tendo sua origem na experiência americana. Decorre ela de fundamentos históricos, lógicos 

e dogmáticos, que se extraem de diversos elementos, dentre os quais a posição de preeminência do poder 

constituinte sobre o poder constituído, a rigidez constitucional, o conteúdo material das normas que contém 

e sua vocação de permanência”. BARROSO, Luís Roberto. Op. cit. p. 84 e 85.  
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políticas, mas também uma expressão de dever ser que procura imprimir ordem e 

conformação à realidade.68 

Diante dessa nova realidade jurídico-constitucional, a hermenêutica tradicional e 

seus métodos clássicos tornaram-se muitas vezes insuficientes, até porque foram 

concebidos em função da legislação infraconstitucional, mais especificamente do direito 

civil.  

Dessa forma, para melhor se interpretar o texto constitucional – e, 

consequentemente, toda a ordem jurídica – novos métodos e princípios instrumentais 

foram desenvolvidos.  

Dentre os princípios instrumentais destacamos, por exemplo, o da Concordância 

Prática ou da Harmonização, o da Correção Funcional, o da Eficácia Integradora, o da 

Máxima Efetividade e o da Interpretação Conforme. 

Já entre os novos métodos interpretativos, vale mencionarmos o Tópico-

Problemático, o Hermenêutico-Concretizador, o Científico-Espiritual e o Normativo 

Estruturante. 

Todavia, cumpre esclarecer aqui que tanto os métodos clássicos como os pós-

positivistas não são absolutos e suficientes em si. Cada um deles apresenta vantagens e 

limitações quando de sua aplicação ao caso concreto. É o que se tem chamado de 

relativismo dos métodos hermenêuticos, de maneira que eles não se excluem uns aos 

outros, mas complementam-se mutuamente.  

Deve haver, na verdade, um sincretismo metodológico, de forma a não haver 

hierarquia pré-concebida entre eles, sendo importante a integração de todos os métodos 

para a obtenção de uma interpretação razoável. 

Por fim, podemos listar ainda o fortalecimento e a expansão da jurisdição 

constitucional como uma das grandes características do constitucionalismo 

contemporâneo. 

Nos últimos anos, o Poder Judiciário passou – e continua passando – por um 

inegável fortalecimento institucional, assumindo um papel cada vez mais relevante na 
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sociedade, sendo muitas vezes protagonista na defesa da constituição, em um contexto de 

verdadeira ampliação do acesso à justiça. Mas nem sempre foi assim.  

Os Estados Unidos, é verdade, adotaram ainda na fase do constitucionalismo 

liberal os ditames da força normativa e da supremacia da Constituição, desenvolvendo a 

ideia de controle de constitucionalidade tendo como parâmetro uma constituição escrita, 

no modelo hoje tido como difuso (Marbury vs. Madison, 1803). 

No entanto, a Europa e a América Latina tardaram em reconhecer ao Judiciário 

um relevante papel na realização substancial da constituição. Foi somente no período 

entre as duas grandes guerras mundiais que começou a ganhar algum prestígio na Europa 

a ideia de supremacia constitucional e, consequentemente, de Jurisdição Constitucional. 

Hans Kelsen teve um relevante papel nesse cenário. Ao elaborar sua concepção 

jurídico-positiva da Constituição, Kelsen a concebeu como uma norma positiva suprema, 

que serviria de fundamento de validade para todo o sistema jurídico-positivo, conferindo-

lhe unidade e fechamento. Para verificar a compatibilidade da legislação ordinária com a 

Constituição, Kelsen refutava o pensamento de Carl Schmidt, para quem o “Guardião da 

Constituição” deveria ser o Chefe do Estado, e defendia a existência de uma corte 

constitucional independente: 

[...] caso se deva mesmo criar uma instituição através da qual seja controlada 

a conformidade à Constituição de certos atos do Estado – particularmente do 

Parlamento e do Governo –, tal controle não deve ser confiado a um dos órgãos 

cujos atos devem ser controlados.  

[...]  

III. Para sustentar a tese de que o presidente do Reich seria o guardião da 

Constituição, Schmidt tem que se voltar contra a instituição, frequentemente 

reclamada e em muitos Estados também concretizada, de uma jurisdição 

constitucional, ou seja, contra a atribuição da função de garantia da 

Constituição a um tribunal independente. Este funciona como um tribunal 

constitucional central na medida em que, num processo litigioso, deve decidir 

sobre a constitucionalidade de atos do Parlamento (especialmente leis) ou do 

governo (especialmente decretos) que tenham sido contestados, cassando tais 

atos em caso de sua inconstitucionalidade, e eventualmente julgando sobre a 

responsabilidade de certos órgãos colocados sob acusação.69 
 

Conforme aponta Conrado Hübner Mendes (2008), ainda hoje os partidários do 

fortalecimento da jurisdição constitucional defendem que a corte, por ser um agente 

externo, julgaria a conformidade dos atos com a constituição com maior imparcialidade. 

Afirmam que, se coubesse à maioria julgar quais são os limites da própria maioria, a 
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proteção das minorias não passaria de retórica. Em outras palavras, não poderia caber ao 

próprio legislador examinar a compatibilidade de seus próprios atos com a Constituição, 

pois isso resultaria em julgamento em causa própria.70  

Assim, os defensores da jurisdição constitucional como mecanismo apto a rever 

os atos legislativos a tratam como uma verdadeira exigência do Estado Constitucional de 

Direito. Partindo da premissa amplamente aceita de que a constituição é suprema e o 

legislador não pode editar leis que a desrespeite, o único modo de submeter o poder 

político ao Direito seria atribuir aos tribunais constitucionais o papel de monitorar a 

constitucionalidade das leis ordinárias. Nesse sentido, supremacia constitucional 

equivaleria à supremacia da jurisdição constitucional.71 

A ideia de Hans Kelsen chegou a ser posta em prática através da Constituição 

Austríaca de 1920, que criou uma Corte Constitucional independente. O fato é destacado 

na obra do jurista potiguar Andreo Marques (2009): 

Por fim, a Constituição austríaca de 1920 criou o chamado Tribunal de Justiça 

Constitucional, tal qual foi arquitetado por Hans Kelsen, que tinha, dentre 

outras atribuições, a fiscalização da constitucionalidade das leis, missão esta 

que não seria própria do Poder Judiciário.72 
 

Contudo, o panorama político instável da Europa, que acabou culminado na 

Segunda Guerra Mundial, não permitiu que esse cenário austríaco se desenvolvesse, e a 

jurisdição constitucional teve que esperar mais alguns anos para, enfim, ser consagrada 

na Europa. 

De fato, somente após a Segunda Guerra Mundial é que o ambiente europeu 

passou a ser propício à expansão da jurisdição constitucional, motivada pela necessidade 

de evitar que a lei fosse utilizada para legitimar o arbítrio, como ocorreu nas violações 

aos direitos fundamentais pelos regimes totalitários. 

Edilson Pereira Nobre Jr. (2011) enfatiza a importância da jurisdição 

constitucional como mecanismo assecuratório do regime democrático e de proteção dos 

direitos fundamentais, destacando ainda que essa ideia, a partir da década de 70, passou 

a produzir uma enorme reviravolta no sistema jurídico inglês, ao ponto de se modificar a 
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tradicional supremacia do parlamento lá estabelecida desde a Revolução Gloriosa de 

1688.73 

E no Brasil não foi diferente, especialmente após a Constituição de 1988, com o 

Poder Judiciário assumindo cada vez mais um forte protagonismo na vida social, política 

e jurídica do estado. 

Pode-se dizer que a expressão jurisdição constitucional abrange institutos 

jurídicos que objetivam e permitem fazer prevalecer a constituição pela via judicial. No 

Brasil, atualmente, ela pode ser exercida amplamente: todos os juízes e tribunais podem 

e devem interpretar e aplicar a nossa Carta Magna. Dentre as principais manifestações da 

jurisdição constitucional brasileira, podemos mencionar o controle de constitucionalidade 

e a atuação do Poder Judiciário na efetivação dos direitos sociais.  

Em sentido bem amplo, a expressão processo constitucional pode fazer referência 

a diversos princípios e institutos processuais que passaram a ter status constitucional, 

como o direito de ação e de defesa e os princípios do juiz natural, da motivação, da 

publicidade e do próprio devido processo legal como um todo, de forma que, nessa 

concepção, todos os “processos” são constitucionais. 

Já em sentido mais estrito, a expressão faz referência a processos, ações e 

procedimentos especiais previstos no texto constitucional, com o fim último de 

salvaguardar direitos fundamentais e/ou a própria Constituição.  É o que ocorre, por 

exemplo, com as Ações de controle concentrado de constitucionalidade (ADI, ADO, 

ADC e ADPF) e com os chamados remédios constitucionais (MS, MI, HC, HD).  

O controle de constitucionalidade é, sem dúvida, o ponto chave da chamada 

“Justiça Constitucional”. Apesar das peculiaridades de cada país, o constitucionalismo 

contemporâneo fez surgir, baseado naquelas ideias iniciais de Kelsen, cortes 

constitucionais cuja função primordial é a de realizar um controle concentrado e abstrato 

da constitucionalidade das leis, a fim de resguardar a supremacia constitucional e a 

unidade do ordenamento jurídico. 

Ademais, diante do exposto até aqui, percebe-se que a consagração de todas essas 

premissas do constitucionalismo contemporâneo fez com que as constituições passassem 
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a ocupar o lugar central dos ordenamentos jurídicos. Tal centralidade tem sido rotulada 

pela expressão “constitucionalização do Direito”, que pode ser caracterizada tanto pela 

incorporação ao substrato constitucional das mais diversas matérias, como pela 

denominada filtragem constitucional, que orienta a interpretação de outros ramos do 

Direito à luz das normas constitucionais, através, por exemplo, da técnica da 

interpretação conforme a Constituição. 

Dessa forma, chegando ao fim deste capítulo, podemos concluir que é inegável 

que “a vitória” das teses do constitucionalismo contemporâneo tem sido de significativa 

importância para os atuais ordenamentos jurídicos. No entanto, é preciso reconhecer que 

os ditames pós-positivistas tratados neste capítulo não são imunes a críticas.  

Sendo assim, estabelecidas as premissas do constitucionalismo contemporâneo, 

que serão fundamentais para a adequada compreensão do pensamento desenvolvido ao 

longo deste trabalho, é possível avançarmos no tema e adentrarmos na análise das críticas 

que lhes são feitas para, em sequência, estudarmos a legitimação democrática da atuação 

judicial. 
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3 OS RISCOS CONTIDOS NOS EXCESSOS DO CONSTITUCIONALISMO 

CONTEMPORÂNEO E O PROBLEMA DA LEGITIMAÇÃO DEMOCRATICA 

DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. 

Edificadas para tutelar a dignidade da pessoa humana, as premissas do 

Constitucionalismo Contemporâneo são fundamentais para uma ordem jurídica que 

almeje ser justa e que busque assegurar de forma efetiva os mais importantes direitos dos 

cidadãos. 

No entanto, caso tais premissas sejam aplicadas sem um apurado rigor 

metodológico e sem a necessária seriedade científica, podem trazer sérios riscos e 

instabilidades ao nosso ordenamento, especialmente no que diz respeito à ausência de 

previsibilidade e de segurança jurídica. Aliás, a própria expansão da função jurisdicional 

não é imune a críticas, pois se ocorrer de maneira excessiva pode resultar em atuações 

autoritárias, abusivas e antidemocráticas, violando inclusive a tripartição funcional do 

poder. 

Dessa forma, antes de adentrarmos no exame da legitimidade democrática da 

atuação judicial, é preciso fazermos uma síntese das principais críticas aos abusos que 

podem ser praticados em nome do constitucionalismo contemporâneo.  

 

3.1 SÍNTESE DAS PRINCIPAIS CRÍTICAS AO CONSTITUCIONALISMO 

CONTEMPORÂNEO E À EXPANSÃO DEMASIADA DA FUNÇÃO 

JURISDICIONAL. 

Dentre as principais críticas realizadas aos métodos de interpretação e 

concretização do constitucionalismo contemporâneo, podemos destacar o abuso no uso 

dos princípios. É o que Daniel Sarmento (2009) denomina de “Oba Oba 

Constitucional”.74 

Muitas vezes, por exemplo, existe uma regra perfeitamente aplicável ao caso e a 

clássica técnica da subsunção é mais do que suficiente para garantir a justiça de 

                                                           
74 SARMENTO, Daniel. O Neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. 2009. Disponível 

em <http://www.dsarmento.adv.br/content/3-publicacoes/15-o-neoconstitucionalismo-no-brasil-riscos-e-

possibilidades/o-neoconstitucionalismo-no-brasil.riscos-e-possibilidades-daniel-sarmento.pdf> Acesso em 

30 de novembro de 2017. 
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determinada decisão. Mesmo assim, as decisões são proferidas baseando-as somente em 

princípios, no mais das vezes com argumentações muito abertas e vagas. 

É preciso ter em mente que o fortalecimento da teoria dos princípios não pode 

fazer com que os aplicadores abandonem interpretações jurídicas pautadas por parâmetros 

e limites que sejam os mais objetivos possíveis. 

Um ordenamento jamais pode abdicar da previsibilidade. E um discurso 

abusivamente principiológico, com menções vagas à dignidade humana ou à 

razoabilidade, caminha em sentido inverso, sendo capaz de gerar um casuísmo 

desnecessário e uma perigosa insegurança jurídica. 

Dessa forma, ressaltar a importância e a normatividade dos princípios não 

significa renegar a relevância das regras. Um sistema justo e equilibrado precisa de ambas 

as espécies normativas. É o que ensina Daniel Sarmento (2009): 

As regras são indispensáveis, dentre outras razões, porque geram maior 

previsibilidade e segurança jurídica para os seus destinatários; diminuem os 

riscos de erro na sua incidência, já que não dependem tanto das valorações do 

intérprete em cada caso concreto. Além disso, envolvem um menor custo no 

seu processo de aplicação, pois podem incidir de forma mais mecânica, sem 

demandarem tanto esforço do intérprete; e não implicam, na mesma medida 

que os princípios, em uma transferência de poder decisório do Legislativo, que 

é eleito, para o Judiciário, que não o é. 

[...] 

O importante é encontrar uma justa medida, que não torne o processo de 

aplicação do Direito amarrado demais, como ocorreria num sistema baseado 

exclusivamente em regras, nem solto demais, como sucederia com um que se 

fundasse apenas em princípios. Penso que é chegada a hora de um retorno do 

pêndulo no Direito brasileiro, que, sem descartar a importância dos princípios 

e da ponderação, volte a levar a sério também as regras e a subsunção.75 
 

Em sentido semelhante leciona o professor Humberto Ávila, afirmando que os 

princípios não devem ser encarados como substitutos das regras, posto que ambos tem 

relevantes funções, que são distintas e complementares: 

Não é exato declarar, pois, que se passou das regras para os princípios, nem 

que se deve passar ou que é necessariamente bom que se passe de uma espécie 

para outra. O que se pode afirmar é, tão-só, que a Constituição é um complexo 

de regras e princípios com funções e eficácias diferentes e complementares. 

Não se pode, em segundo lugar, dizer que a subsunção cede lugar à ponderação 

como método exclusivo ou prevalente[...]. [...] não poderá o aplicador 

simplesmente desconsiderar as soluções legislativas. [...] eventualmente 

afastando a previsão geral diante de um caso efetivamente extraordinário.76 
 

                                                           
75 SARMENTO, Daniel. Op. cit. Acesso em 30 de novembro de 2017.  
76 ÁVILA, Humberto. Neoconstitucionalismo: entre a “Ciência do Direito” e o “Direito da Ciência”. 

Revista Eletrônica de Direito do Estado, Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n.º 17, 

janeiro/fevereiro/março, 2009. P. 17 e 18. Disponível em: 

<http://revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/viewFile/836/595> Acesso em 20 de dezembro de 2018. 
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Ademais, caso seja realmente útil, interessante ou necessário utilizar uma 

fundamentação principiológica e a correspondente técnica da ponderação, isso deve ser 

feito com seriedade científica e rigor metodológico! É preciso que os argumentos sejam 

expostos de maneira racional, fundamentada e, na medida do possível, objetiva. Caso 

contrário, pode-se gerar uma insegurança jurídica do nível daquela exposta por George 

Marmelstein, na sua “teoria da Katchanga”.77 

Além desse abuso no uso dos princípios e da utilização equivocada da ponderação, 

outro aspecto do constitucionalismo contemporâneo cujo excesso é passivo de críticas é 

a própria constitucionalização do direito. A Constituição não pode – e não deve – abordar 

ou decidir tudo em um sociedade. É preciso que um espaço decisório considerável seja 

deixado ao legislador ordinário.  

Em outras palavras, deve ser resguardada a liberdade do legislador e, 

consequentemente, a autonomia privada dos cidadãos, para que, em cada momento da 

história, possam decidir qual caminho a sociedade deve trilhar. É nesse sentido que Daniel 

Sarmento (2009) afirma que o excesso de constitucionalização do Direito reveste-se de 

um viés antidemocrático.78 

O professor de direito constitucional da Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

atenta ainda para um outro risco do neoconstitucionalismo patológico, por ele 

denominado de “paternalismo antiliberal”: 

Porém, o reconhecimento da vinculação dos particulares à Constituição suscita 

um risco que não pode ser ignorado: o de imposição às pessoas, supostamente 

em nome de valores constitucionais, de comportamentos e estilos de vida que 

elas próprias rejeitam, em detrimento da sua liberdade existencial. [...] A 

constitucionalização, neste sentido, poderia converter-se num pretexto para o 

exercício de um paternalismo anti-liberal, em que as pessoas seriam forçadas 

a conformarem-se às expectativas sociais forjadas a partir de pautas de ação 

"politicamente corretas", com apoio na Constituição. 

Nenhuma destas duas questões é insuperável. É possível aceitar e aplaudir a 

constitucionalização do Direito - fenômeno em geral positivo, por aproximar a 

                                                           
77 O professor George Marmelstein exemplifica o risco do neoconstitucionalismo patológico com uma 

história sobre a Katchanga, que seria um jogo no qual apenas um dos jogadores conhece as regras e, por 

isso, sempre vence. E, além disso, quando os demais jogadores pensam estar começando a entender, são 

sempre surpreendidos com uma novar regra (a “katchanga real”) surgida apenas naquele instante. O autor 

usa essa história para criticar o “oba oba constitucional” vivido no Brasil, o qual também chama de “Alexy 

à brasileira”. Afirma ele que os aplicadores brasileiros não tem utilizado de maneira adequada os princípios 

e a técnica da ponderação, de modo que os envolvidos nunca sabem as regras do jogo que serão levadas em 

consideração no processo decisório. Afirma ele que “quem dá as cartas é quem define quem vai ganhar, 

sem precisar explicar os motivos”. Diante da insegurança gerada, finaliza: “Abaixo a katchangada!”. 

MARMELSTEIN, George. Alexy à Brasileia ou a Teoria da Katchanga. 2008. Disponível em: 

<https://direitosfundamentais.net/2008/09/18/alexy-a-brasileira-ou-a-teoria-da-katchanga/> Acesso em 20 

de dezembro de 2018. 
78 SARMENTO, Daniel. Op. cit., Acesso em 30 de novembro de 2017. 
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racionalidade emancipatória da Constituição do dia-a-dia das pessoas -, mas 

defender que ela seja temperada por outras preocupações igualmente essenciais 

no Estado Democrático de Direito, com a autonomia pública e privada dos 

cidadãos [...], que, de resto, é protegida pela própria Constituição das 

ingerências perfeccionistas do Estado e da sociedade.79 
 

De fato, a constitucionalização do direito não pode anular ou inviabilizar nem a 

liberdade de conformação do legislador, nem a autonomia privada dos cidadãos, sob pena 

de também tornar-se antidemocrática. 

Em sentido oposto, há quem defenda que a corte constitucional seria uma 

emissária do poder constituinte, consistindo em um mecanismo que faria valer o pré-

comprometimento dos cidadãos nos momentos constitucionais.80  

Conrado Hübner Mendes (2008), no entanto, expõe alguns argumentos refratários 

a essa ideia, que consistem basicamente no pensamento de que, ainda que haja um pré-

comprometimento sobre valores abstratos, as implicações concretas podem gerar 

desacordos sinceros sobre os quais o povo, pode – e deve – continuar decidindo. E além 

disso, não seria crível defender que o cidadão, através de seus representante eleitos, 

somente conseguiria se manifestar de maneira serena e equilibrada nos raros momentos 

constitucionais e que, nos demais momentos de produção normativa ordinária, estaria 

sempre sem condições de vislumbrar a decisão que melhor atenda aos seus interesses.81 

Além dessas críticas referentes à diminuição da autonomia privada dos cidadãos 

e da utilização equivocada da argumentação principiológica e da técnica interpretativa da 

ponderação, outro ponto de questionamento a respeito do constitucionalismo 

contemporâneo diz respeito à expansão da jurisdição constitucional e o consequente 

fortalecimento institucional do Poder Judiciário. 

É inegável que a ascensão do Judiciário provoca uma mudança considerável na 

estrutura tradicional da tripartição do poder pensada por Montesquieu; que, como vimos, 

defendia uma magistratura contida e subordinada à lei. Por essa razão, nos debates 

contemporâneos acerca da democracia e da separação das funções estatais, existe um 

certo embate entre os poderes Judiciário e o Legislativo. 

                                                           
79 SARMENTO, Daniel. Op. cit., Acesso em 30 de novembro de 2017.  
80 MENDES, Conrado Hübner. Direitos fundamentais, separação de poderes e deliberação. Tese 

(Doutorado em Ciência Política) –Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 

São Paulo. São Paulo, 2008. p. 60 e 61 
81 MENDES, Conrado Hübner. Op. cit., p. 88 e 89. 
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Discute-se, por exemplo, quais as funções e qual a posição que cada uma dessas 

instituições ocupa nos regimes democráticos. É neste panorama que desponta o atual 

debate jurídico-constitucional acerca da legitimidade democrática desse alargamento da 

função jurisdicional.  

Conforme já dito, não se pode negar ao cidadão o fortalecimento institucional do 

Judiciário, tendo em vista o relevante papel que tem desempenhado na concretização de 

direitos fundamentais. Todavia, uma expansão demasiada, sem padrões objetivos de 

atuação e de controle, pode ensejar atuações excessivas, capazes de violar inclusive a 

tripartição funcional do poder.  

Um dos pontos de questionamento a esse novo panorama, por exemplo, consiste 

no fato de que o ativismo judicial poderia invadir, de modo injustificado, o campo da 

atuação política do Estado, configurando uma violação à teoria da separação das funções 

estatais e à própria democracia.82 

Sobre o tema, interessante é a exposição de Hübner Mendes (2008), que elenca – 

mas não necessariamente defende – uma série de argumentos e de autores contrários à 

expansão da jurisdição constitucional e/ou favoráveis à supremacia do parlamento.83 

O argumento mais básico e facilmente perceptível é o de que o parlamento possui 

representatividade eletiva, atributo que falta às cortes constitucionais.84 Alia-se a ele a 

ideia de que o processo eleitoral disciplina e estimula a competição política em bases 

equitativas, permitindo ao eleitor, mediante o igual direito de votar e de ser votado, 

escolher e rejeitar os postulantes à representantes do povo.85 

No entanto, além desses, vários outros argumentos contrários à jurisdição 

constitucional são elencados por Hübner Mendes. Mencionaremos aqui apenas alguns 

deles, que consideramos mais relevantes para os propósitos deste estudo. 

                                                           
82 A problemática da distinção entre o campo jurídico e o político é antiga, sobretudo nos EUA. Barroso 

(2010) afirma que lá, “em casos como Luther v. Borden (1849), Baker v. Carr ( 1962) e Powell v. Mc 

Cormack (1969), a Suprema Corte desenvolveu a denominada political question doctrine, procurando 

definir as situações que, por sua natureza política, deveriam ser consideradas inadequadas para a decisão 

do Judiciário, devendo a manifestação dos outros dois Poderes ser considerada final” (BARROSO, Luís 

Roberto. Curso de Direito Constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do 

novo modelo. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. P. 20, nota de rodapé nº 63). 
83 Os argumentos contrários à expansão da jurisdição constitucional são abordados no terceiro capítulo da 

obra, intitulado “A inclinação por legisladores e parlamentos”, nas páginas 78 a 96.  (MENDES, Conrado 

Hübner. Op. cit., p. 78 a 96). 
84 MENDES, Conrado Hübner. Op. cit., p. 82. 
85 MENDES, Conrado Hübner. Op. cit., p. 82. 
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Os críticos da jurisdição constitucional afirmam, por exemplo, que a atividade do 

parlamento, por não estar presa a uma lógica adversarial, estimularia o compromisso com 

a acomodação de extremos, impedindo as polarizações. O Legislativo possuiria ainda 

maior capacidade par coletar informações técnicas de todos os pontos de vista e, assim, 

considerar melhor a multiplicidade de interesses em jogo. A corte, por outro lado, presa 

a uma retórica adversarial da qual decorrem vencedores e perdedores, em vez de pacificar, 

dividiria.  

Nesse contexto, o juiz não teria a facilidade que o legislador possui em acomodar 

posições distintas em disputa, de balancear interesses e, sobretudo, fazer ponderações, 

concessões e compromissos, estratégia que seus adeptos consideram mais responsável e 

menos retórica para tomar decisões coletivas.86  

Uma outra corrente crítica à expansão da jurisdição constitucional aduz que é 

equivocada a ideia de que as cortes protegem as pré-condições da democracia e podem 

dar respostas corretas na proteção de direitos por serem imunes – ou menos suscetíveis – 

ao conflito político-ideológico. Essa concepção partiria de premissas falsas, posto que, 

especialmente na discussão em abstrato de valores constitucionais, os juízes não seriam 

agentes neutros. Logo, os magistrados apenas adicionariam uma interpretação possível, 

quase sempre enfeitada com os adornos de uma linguagem aparentemente técnica que 

esconderia a afirmação de agendas político-ideológicas por agentes não eleitos, o que 

anda criaria uma conveniente imunidade de suas opiniões à contestação pública.  

Dessa forma, seus defensores argumentam que a melhor autoridade a decidir esses 

desacordos sociais-constitucionais seria realmente o parlamento, pela sua melhor 

capacidade de alcançar soluções mais balanceadas em face de temas irremediavelmente 

controversos, e pela sua maior sujeição ao controle popular e à contestação pública87.  

Outro argumento contrário à expansão da jurisdição constitucional refuta a ideia 

de que, sem as cortes constitucionais, a maioria, através do Poder Legislativo, sufocaria 

e eliminaria os direitos da minoria. Os adeptos dessa crítica defendem que, a rigor, não 

haveria uma necessária tirania no fato de uma minoria ser derrotada no parlamento, ainda 

que com frequência. A maioria pode estar certa e a minoria pode realmente não ter o 

direito que ela pensa que tem.  

                                                           
86 MENDES, Conrado Hübner. Op. cit., p. 83 e 92 a 94. 
87 MENDES, Conrado Hübner. Op. cit., p. 86 e 87. 
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Nas palavras de Hüber Mendes, “numa sociedade que leva direitos a sério, mas 

que discorda sinceramente sobre sua aplicação, não há nada de necessariamente tirânico 

na maioria que desqualifique o parlamento e qualifique a corte”.88 Assim, na prática, pode 

ocorrer até o fenômeno inverso, isto é, que a corte avalize, aí sim, uma injustificável 

“tirania da minoria”.89 

Outra crítica que se faz à expansão da jurisdição constitucional consiste na 

afirmação de que é equivocado presumir que a constituição, para conseguir ser suprema, 

precisaria necessariamente ser resguardada por uma corte constitucional. Afirma-se que 

a revisão judicial pode até ser defensável por conveniência prática, mas jamais por 

necessidade lógica ou conceitual das democracias constitucionais. E mesmo por 

conveniência a ideia seria questionável, por superestimar a capacidade de a corte produzir 

deliberações e interpretações constitucionais melhores que as do parlamento.90 

Nesse sentido, falacioso – ou pelo menos sem uma necessária correspondência 

empírica – seria o argumento de que a corte seria menos falível em questões de princípio 

em virtude de supostamente possuir maior expertise. Essa expertise não existiria 

justamente porque, em última análise, as questões de princípio a serem decididas são mais 

ideológicas do que técnicas. Assim, a decisão dos juízes não passaria de uma escolha 

moral, não necessariamente mais qualificada que do que uma feita por um legislador 

sincero.91 

O jusfilósofo alemão Jürgen Habermas também apresenta-se como refratário de 

determinadas – mas não de todas – ideias sobre o papel do Judiciário no controle da 

legislação. Tece, pois, algumas críticas à jurisdição constitucional. Dentre elas, podemos 

destacar uma crítica metodológica e uma crítica funcional. 

A crítica metodológica de Harbermas, semelhante ao que Daniel Sarmento 

chamou de “oba-oba constitucional”, teve como objeto a interpretação constitucional 

realizada pelo Tribunal Constitucional Alemão baseada na chamada “Jurisprudência de 

Valores”. De uma forma ou de outra, ela pode ser adaptada ao decisionismo presente em 

outros ordenamentos.  

                                                           
88 MENDES, Conrado Hübner. Op. cit., p. 90. 
89 MENDES, Conrado Hübner. Op. cit., p. 87 e 88.  
90 MENDES, Conrado Hübner. Op. cit., p. 89 e 90. 
91 MENDES, Conrado Hübner. Op. cit., p. 92. 
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Nesse sentido, ele critica, por exemplo, a definição de mandados de otimização 

proposta por Robert Alexy, já vista inclusive neste trabalho. Para Habermas (2003), uma 

interpretação baseada em valores, e não propriamente em normas jurídicas, reduziria o 

caráter deôntico do direito, que se converteria em ordens de preferência orientadas a 

determinado fim: 

[a proposta de Alexy] consiste em interpretar os princípios transformados em 

valores como mandamentos de otimização, de maior ou menor intensidade. 

Essa interpretação vem ao encontro do discurso da “ponderação de valores”, 

corrente entre juristas, o qual, todavia, é frouxo.  

[...]  

Princípios ou normas mais elevadas, em cuja luz outras normas podem ser 

justificadas, possuem um sentido deontológico, ao passo que os valores têm 

um sentido teleológico. Normas válidas obrigam seus destinatários, sem 

exceção e em igual medida, a um comportamento que preenche expectativas 

generalizadas, ao passo que valores devem ser entendidos como preferências 

compartilhadas intersubjetivamente. [...] Normas surgem com uma pretensão 

de validade binária, podendo ser válidas ou inválidas [...]. Os valores, ao 

contrário, determinam relações de preferência, as quais significam que 

determinados bens são mais atrativos do que outros; por isso, nosso 

assentimento a proposições valorativas pode ser maior ou menor.92  
 

Percebe-se, assim, que, no entender de Habermas (2003), a jurisprudência de 

valores do tribunal constitucional alemão rompe a clareza do código binário 

(valido/inválido) e estabelece um código gradual que traz riscos ao sistema jurídico. Para 

ele, a equivocada indistinção entre normas e valores enfraquece o caráter jurídico da 

Constituição: 

Portanto, normas e valores distinguem-se, em primeiro lugar, através de suas 

respectivas referências ao agir obrigatório ou teleológico; em segundo lugar, 

através da codificação binária ou gradual de sua pretensão de validade; em 

terceiro lugar, através de sua obrigatoriedade absoluta ou relativa e, em quarto 

lugar, através dos critérios aos quais o conjunto de sistemas de normas ou de 

valores deve satisfazer. Por se distinguirem segundo essas qualidades lógicas, 

eles não podem ser aplicados da mesma maneira. 

[...] 

Os que pretendem diluir a constituição numa ordem concreta de valores 

desconhecem seu caráter jurídico específico; enquanto normas do direito, os 

direitos fundamentais, como também as regras morais, são formados segundo 

o modelo de normas de ação obrigatórias – e não segundo o modelo de bens 

atraentes.93 
 

Nesse sentido, Habermas (2003) vê um perigo de sacrifício de direitos 

fundamentais em face de objetivos coletivos. Em outras palavras, vislumbra um risco dos 

direitos fundamentais perderem a luta na “graduação” dos valores para argumentos 

teleológicos ou interesses coletivos. Sobretudo porque, para ele, esse método 

                                                           
92 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre factividade e validade, volume I. 2 ed. Trad. de 

Flávio Beno Siebeneichler. Rio de janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. p. 315 e 316. 
93 HABERMAS, Jürgen. Op. cit., p. 317 e 318. 
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interpretativo-decisório é arbitrário e irracional, podendo inclusive conduzir a decisões 

autoritárias.94 

Essas críticas, é verdade, podem ser refutadas. Pode-se ressaltar, por exemplo, 

que, na proposta de Alexy, conforme já vimos, os princípios – mandados de otimização 

– são normas jurídicas, de maneira que também impõem um dever ser, com caráter 

deôntico, ainda que permitam gradações.  

Além disso, em relação ao outro risco apontado, é possível argumentar que 

existiria uma prevalência prima facie de direitos individuais em face de interesses 

coletivos, não havendo como estes fundamentarem, racionalmente, uma restrição 

daqueles, senão algumas mais superficiais. Não se pode negar, por exemplo, que a 

aplicação de tal método na jurisprudência alemã propiciou, na prática, uma ampla 

concretização de direitos fundamentais, inclusive individuais.  

De toda forma, os riscos apontados não deixam de existir, sobretudo em países 

periféricos como o nosso, de forma que são críticas que precisam ser consideradas pelos 

magistrados na hora de realizar a interpretação e a aplicação do direito através de suas 

decisões.   

A outra crítica presente em Habermas (2003) à jurisdição constitucional é 

funcional. Diz respeito não ao método, mas à função ou ao papel dos tribunais 

constitucionais em uma democracia.  

Apesar de não defender um modelo liberal propriamente dito, baseado na 

virtuosidade do parlamento, ele também não aceita que os tribunais possam e devam 

intervir ampla e ativamente em questões subjetivas da agenda política. Pode-se dizer que 

ele propõe um modelo intermediário, mais moderado, que busca conciliar a importância 

das cortes constitucionais e do parlamento. 

Para ele, o alargamento do Judiciário somente deve ocorrer sob o prisma da 

democracia deliberativa. Partindo da premissa de que o processo deliberativo, através de 

pressupostos comunicativos e procedimentos, permite que venham à tona os melhores 

argumentos, Habermas (2003) entende que o tribunal constitucional não poderia analisar 

se a escolha ideológica do legislador foi – ou não – acertada.95 Para ele, o Tribunal deveria 

assegurar a autodeterminação deliberativa da elaboração do direito: 

                                                           
94 HABERMAS, Jürgen. Op. cit., p. 321 e 322. 
95 HABERMAS, Jürgen. Op. cit., p. 346. 



62 
 

Nesta perspectiva, o tribunal constitucional precisa utilizar os meios 

disponíveis no âmbito de sua competência para que o processo da 

normatização jurídica se realize sob condições da política deliberativa, que 

fundam legitimidade. Esta, por sua vez, está ligada aos pressupostos 

comunicativos pretensiosos de arenas políticas, que não se limitam à formação 

da vontade institucionalizada em corporações parlamentares, estendendo-se 

também à esfera pública política, bem como ao seu contexto e à sua base 

social.96 
 

Dessa forma, para ele, a função da corte constitucional seria a de zelar pela 

legitimidade democrática do direito gerado no parlamento. Isso não significa que 

Habermas idealize o Poder Legislativo, o processo político ou mesmo a opinião pública, 

tanto que ele reconhece a “barganha política” como uma das formas de comunicação. Ele 

apenas entende que o parlamento é o ambiente ideal para que a decisão ganhe 

legitimidade através do discurso, cabendo ao Judiciário “tomar precauções para que 

permaneçam intactos os ‘canais’ para o processo inclusivo de formação da opinião e da 

vontade, através do qual uma comunidade jurídica democrática se auto-organiza [...]”.97 

Dessa forma, não se pode dizer que Habermas é contra a jurisdição constitucional, 

como um leitor mais desavisado poderia pensar. Ele critica apenas algumas de suas 

variáveis, mas defende outras, apontando até que essa atuação é normativamente exigida: 

[...] é bem vinda uma jurisprudência constitucional ofensiva (offensiv) em 

casos nos quais se trata da formação política da opinião e da vontade: tal 

jurisprudência é até exigida normativamente. Todavia, [...] [o tribunal 

constitucional] não pode assumir o papel de um regente que entra no lugar de 

um sucessor menor de idade. [...] pode assumir, no melhor dos casos, um papel 

de tutor.98 
 

Daniel Sarmento (2009) também faz referência aos riscos da supervalorização do 

Poder Judiciário, alertando que o fenômeno pode resultar no que ele denomina de 

“judiciocracia”, atentando que não se pode olvidar que, numa democracia, “é essencial 

que as decisões políticas mais importantes sejam tomadas pelo próprio povo ou por seus 

representantes eleitos e não por sábios ou tecnocratas de toga”.99 Humberto Ávila (2009) 

igualmente reforça que o Poder Judiciário não pode se sobrepor ao Legislativo: 

Não é correto, em quarto lugar, asseverar que o Poder Judiciário deve 

preponderar sobre o Poder Legislativo (ou Executivo). Numa sociedade 

complexa e plural, é o Poder Legislativo o poder onde, por meio do debate, se 

pode respeitar e levar em consideração a pluralidade de concepções de mundo 

e de valores, e o modo de sua realização. [...] é por meio do Poder Legislativo 

que se pode melhor obter a participação e a consideração da opinião de todos. 

[...] não se afigura adequado sustentar se passou do Poder Legislativo para o 

                                                           
96 HABERMAS, Jürgen. Op. cit., p. 340. 
97 HABERMAS, Jürgen. Op. cit., p. 327. 
98 HABERMAS, Jürgen. Op. cit., p. 347. 
99 SARMENTO, Daniel. Op. cit., p. 12. 
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Poder Judiciário, nem que se deve passar ou é necessariamente bom que se 

passe de um para outro.100 
 

O professor Ricardo Tinoco de Góes (2013), em obra que apresenta interessante 

proposta de legitimação democrática da atuação judicial, também atenta para os perigos 

de um ativismo judicial desmedido: 

Noutro giro, a aceitação de que a Jurisdição deve desprender-se daquela fonte 

de normatividade que nem sempre se tem como legítima não assegura uma 

atuação sua realmente dotada de legitimidade. Daí que a liberdade de decidir 

fora dos ditames normativos que uma legislatura muitas vezes despreparada, 

decadente e descomprometida, não pode transmudar-se num anseio ativista, 

muitas vezes confundido com um decisionismo ou com um protagonismo 

igualmente censuráveis.101 
 

Daniel Sarmento (2009), por sua vez, destaca outra possível consequência 

negativa de uma expansão exacerbada da jurisdição constitucional, por ele denominada 

de “resfriamento da mobilização cívica dos cidadãos”. Segundo o autor, uma ênfase 

excessiva no espaço judicial pode levar ao esquecimento de outras arenas importantes 

para a concretização da Constituição, e até mesmo afastar do cenário de disputa por 

direitos as pessoas e movimentos que não pertençam nem tenham proximidade com as 

corporações jurídicas. Nesse sentido, obscurece os relevantes papéis do Legislativo, do 

Executivo e da própria esfera pública informal.102 

Conrado Hübner Mendes (2008), ao abordar o rearranjo institucional entre os 

Poderes Legislativo e Judiciário, também atenta para esse resfriamento da mobilização 

cívica do cidadão. Ao criticar a transferência desmedida do poder decisório para o 

Judiciário, o autor afirma que ao povo deve ser dada a oportunidade de errar e de acertar, 

caso contrário haverá uma “infantilização paternalista do povo”, que não conseguirá 

desenvolver um adequado senso de responsabilidade pelas ações coletivas.103 

Nesse contexto, a revisão judicial seria um “mecanismo exógeno pernicioso, que 

não incentiva o aprendizado decorrente da oportunidade de auto-corrigir-se”.104 Logo, a 

discutível pretensão da função jurisdicional de despolitizar o conflitos seria, a rigor, um 

                                                           
100 ÁVILA, Humberto. Op. cit., p. 18 e 19. 
101 GÓES, Ricardo Tinoco de. Democracia deliberativa e jurisdição: a legitimidade da decisão judicial 
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102 SARMENTO, Daniel. Op. cit. Acesso em 30 de novembro de 2017. 
103 MENDES, Conrado Hübner. Op. cit., p. 12. 
104 MENDES, Conrado Hübner. Op. cit., p. 161. 



64 
 

problema, e não uma solução, posto que desmobilizaria e neutralizaria movimentos de 

mudança.105 

Aliás, Hübner Mendes ressalta que, além de ocasionar essa infantilização 

paternalista do povo, uma valorização excessiva da revisão judicial, por atribuir ao 

Judiciário (quase que) unicamente a tarefa de proteger a Constituição, acaba, por vias 

transversas, a conceder um cheque em branco para os outros poderes e instituições 

violarem a Constituição.106 E a consequência pode ser nefasta: 

Claro que dificilmente alguém verbaliza isso. Nenhum livro de direito 

constitucional diz que os poderes têm carta branca para violar a constituição e 

que podemos nos tranqüilizar pois, em última instância, o tribunal recomporá 

a ordem político-constitucional. Eventualmente, chegam até a mencionar o 

papel dos outros poderes. Na prática, porém, as implicações de certas ênfases 

no papel messiânico do tribunal continuam a produzir uma cultura jurídica 

centrada nas cortes judiciais e excessivamente apegada ao “guardião da 

constituição”, o que acaba por empobrecer a experiência democrática.107 
 

Dessa forma, como se percebe, os críticos da expansão da jurisdição 

constitucional argumentam que, em geral, nos regimes pretensamente democráticos, a 

última palavra nas matérias constitucionais e referentes a direitos fundamentais não deve 

caber – ou pelo menos não necessariamente – à judicatura. Eles não advogam 

propriamente a extinção da atividade jurisdicional em matéria de interpretação 

constitucional, mas não admitem que a construção do significado da constituição possa 

ser realizado exclusivamente – ou até preferencialmente – pelos magistrados. 

De fato, se é verdade que a democracia não se esgota na eletividade ou no 

princípio majoritário, também é inegável a importância de tais princípios para um regime 

democrático. Indubitavelmente, não há democracia se decisões políticas centrais não 

forem tomadas ou pelo próprio povo, ou pelos seus representantes eleitos. 

Ademais, ainda que se diga que as cortes constitucionais são geralmente 

compostas por membros indicados por autoridades eleitas – como é o caso do Brasil –, 

este mecanismo não é suficiente para lhe conferir superioridade em relação ao 

parlamento, posto que, numa análise comparativa, esses indícios de uma remota e indireta 

representatividade eletiva da corte em nada se comparam com a legitimidade eletiva do 

legislador.108  

                                                           
105 MENDES, Conrado Hübner. Op. cit., p. 92. 
106 MENDES, Conrado Hübner. Op. cit., p. 05 e 06 
107 MENDES, Conrado Hübner. Op. cit., p. 05 e 06 
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A rigor, no entanto, não entendemos faltar legitimidade democrática propriamente 

dita aos magistrados, pois há outros meios dessa legitimidade ser alcançada pelo 

Judiciário, conforme oportunamente veremos. Todavia, falta, sem dúvidas, legitimidade 

eletiva, que segue sendo relevante! Não se pode descuidar de que determinados temas 

devem continuar sendo tratados pelos representantes eleitos!   

Vale ressaltar que não se está aqui criticando o constitucionalismo contemporâneo 

em si, mas os excessos que são cometidos em nome dele! Não se trata de uma defesa do 

positivismo, mas de uma tentativa de se alcançar um pós-positivismo mais responsável, 

com maior rigor metodológico!  

Conforme já dito, é evidente o papel fundamental do Judiciário na sociedade 

contemporânea, especialmente em tempos de uma inegável crise dos poderes eletivos, e 

sobretudo no que tange à concretização de direitos fundamentais. Nesse contexto, Dirley 

da Cunha Júnior (2010) afirma que o Judiciário assume um relevante papel, pelo fato de 

que o progresso da democracia mede-se tanto pela expansão dos direitos como pela sua 

afirmação em juízo.109 

No entanto, o fato é que é preciso reconhecer que os juízes também não são imunes 

a erros, a excessos e a abusos, de maneira que, como bem leciona Hübner Mendes (2008), 

a doutrina constitucional contemporânea, ainda que defenda – e com certa razão – um 

fortalecimento institucional do Judiciário, não pode sofrer de “cegueira deliberada” para 

imunizar a magistratura da falibilidade.110
  

É preciso ressaltar, contudo, que Hübner Mendes não é contrário à revisão 

judicial. Apenas defende que sua justificação é mais institucional e procedimental e 

menos substancial e idealizada. A seguinte passagem ilustra bem o seu pensamento: 

Olhando para a constituição como máquina procedimental que dilui as funções 

da soberania para que elas se controlem mutuamente, e não para que tenham 

missões substantivas, a revisão judicial pode receber explicação mais 

convincente. Se a separação de poderes é uma cadeia decisória que distribui 

faculdades de vetar e de estatuir, caberia ao judiciário, quando dotado de um 

bom argumento, vetar decisões legislativas com a finalidade de qualificar a 

interlocução institucional com argumentos moralmente densos. [...] O que ele 

[Judiciário] faz, portanto, não é assegurar o mínimo ético do regime 

democrático, mas retardar o processo decisório, esperando que o tempo possa 

contribuir para uma decisão de maior densidade deliberativa. [...] No lugar de 

justificar a revisão judicial com base na necessidade de proteção de direitos 

fundamentais, sustentei que a separação de poderes e seu potencial para a 
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66 
 

limitação da autoridade política propiciam uma base mais sólida para este 

arranjo.
 
Em vez de uma razão messiânica, temos uma razão prudencial. [...] A 

revisão judicial, além de um mero contrapeso ou “um veto a mais”, legitima-

se por seu potencial de enriquecer a qualidade argumentativa da democracia, 

por propiciar uma “interlocução institucional”.111 
 

De tudo o que foi exposto até aqui, pode-se concluir que, apesar da expansão 

jurisdicional e o fortalecimento institucional do Judiciário terem seus muitos aspectos 

positivos, tal alargamento não pode transformá-lo em um “superpoder”, superior e em 

posição de prevalência aos demais! É preciso que se encontre um equilíbrio. 

Assim, é inegável que o ordenamento deve estabelecer parâmetros objetivos e 

limites ao exercício dessa jurisdição constitucional. Faz-se necessário, por exemplo, a 

existência de efetivos mecanismos de legitimação e de controle da atuação judicial, 

inclusive do Supremo Tribunal Federal (STF), seja através de atos normativos, seja por 

concretos, a serem exercidos pelos outros poderes e pela população, para que o direito 

consiga assegurar a existência digna do indivíduo, por meio da proteção e efetivação dos 

seus direitos fundamentais. 

E não se está dizendo aqui nenhuma novidade, pois o sistema de controles 

recíprocos – freios e contrapesos – está presente na teoria da separação funcional do Poder 

desde os seus primórdios, com Montesquieu. Nosso ordenamento inclusive já prevê 

mecanismos limitadores da atuação do Judiciário como um todo e do próprio STF. 

Acontece que muitos deles precisam ser levados mais a sério. 

Nesse sentido, é preciso que seja resgatado, por exemplo, o princípio da presunção 

de constitucionalidade das leis e dos atos administrativos, para que os magistrados 

somente interfiram excepcionalmente no espaço ordinariamente destinado ao Poder 

Público – inclusive porque muitas vezes sequer possuem a expertise técnica necessária 

para tanto. 

Aliás, a presunção de constitucionalidade das leis parece ser o que, em outras 

palavras, defende Hübner Mendes, quando afirma que “A abdicação judicial na situação-

limite talvez fosse uma defesa normativa plausível. A corte daria ao parlamento o 

benefício da dúvida”.112  
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Na prática brasileira, contudo, exemplos não faltam de atuações excessivas não só 

do STF, mas dos mais diversos órgãos do Judiciário, que acabam por invadir a esfera dos 

outros poderes. Um dos casos que consideramos emblemático foi julgado pelo Superior 

Tribunal de Justiça (STJ). Trata-se da decisão da Arguição de Inconstitucionalidade no 

Habeas Corpus nº 239.363/PR. 113 

O crime discutido, na via estreita do habeas corpus, era o previsto no art. 273, § 

1º-B, V, do Código Penal, consistente em ter em depósito, para venda, produto destinado 

a fins terapêuticos ou medicinais de procedência ignorada. Ainda que não houvesse 

qualquer lacuna no preceito secundário, isto é, na pena em abstrato, o STJ, aos 

argumentos da razoabilidade e da proporcionalidade, resolveu desconsiderar a pena 

mínima lá prevista e aplicar outra, inferior, prevista para o tráfico de drogas, por 

considerar esta mais adequada e compatível com a gravidade da conduta. 

Muitas das críticas expostas neste tópico podem ser encontradas nesse julgado. 

Percebe-se, por exemplo, o uso genérico e indiscriminado dos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, sem argumentar de forma racional, numa 

verdadeira “katchangada”, para utilizarmos a expressão do professor George 

Marmelstein.114 

Ainda que a pena prevista no art. 273, § 1º-B, V, do Código Penal, seja, de fato, 

excessivamente gravosa, o Judiciário, para extirpá-la, precisaria de um esforço 

argumentativo muito maior do que aquele costumeiramente utilizado em suas decisões, 

pois não pode olvidar-se que aquele dispositivo legal foi fruto de uma decisão deliberativa 

do Legislativo, que teve as suas razões para aprová-lo daquela maneira – ou para jamais 

modificá-lo.  

E, para piorar, a decisão mencionada provoca – ou contribui – com a insegurança 

jurídica causada, sobretudo porque o Supremo Tribunal Federal possui decisões 

entendendo que o dispositivo afastado pelo STJ é perfeitamente constitucional (RE 
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829226 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 10/02/2015;115 RE 844152 AgR, Rel. Min. 

Gilmar Mendes, julgado em 02/12/2014116). 

Além disso, mais que simplesmente afirmar que a pena era desproporcional, o STJ 

escolheu outra pena abstratamente prevista para ser aplicada. Verifica-se, pois, os 

elementos do esfriamento da mobilização cívica e da desvalorização de outras esferas de 

decisão, posto que caberia à sociedade cobrar do Legislativo – e não do Judiciário – uma 

modificação desta regra! 

Diante disso, entendemos ser este um típico caso em que o Judiciário brasileiro 

extrapolou as suas funções. Agiu como verdadeiro legislador positivo e, assim, usurpou 

a competência do parlamento, violando a tripartição funcional do poder e, 

consequentemente, a própria democracia. 

Ainda que neste caso o conteúdo material da decisão possa não ter sido perigoso 

às garantias dos indivíduos, o modo pelo qual decisões desse tipo tem sido tomadas 

acabam gerando precedentes perigosos que, no futuro, podem ser utilizadas para legitimar 

abusos e arbitrariedades. Mais uma vez, válidas são as palavras de Daniel Sarmento:  

Enfim, o neoconstitucionalismo brasileiro tem pecado por excesso, 

depositando no Judiciário expectativas que ele nem sempre terá como atender 

de forma satisfatória. Um dos efeitos colaterais deste fenômeno é a 

disseminação de um discurso muito perigoso, de que voto e política não são 

tão importantes, pois relevante mesmo é a interpretação dos princípios 

constitucionais realizada pelo STF. Daí a dizer que o povo não sabe votar é um 

pulo, e a ditadura de toga pode não ser muito melhor do que a ditadura de 

farda117. 
 

De toda forma, não é objeto deste trabalho colacionar aqui uma série de jugados 

que evidenciem o afirmado. Até porque, mais do que criticar decisões individualmente 

consideradas, é preciso que a doutrina constitucional brasileira analise com transparência 

o real papel do Judiciário em nosso país e de que maneira ele pode ser aperfeiçoado. É 

com essa finalidade que procuramos colaborar. 

Chegando ao fim deste tópico, é possível sintetizar que, apesar da indiscutível 

importância da inserção das premissas do constitucionalismo contemporâneo em nossa 

ordem jurídica, o fenômeno não é totalmente isento de críticas. Isso porque, caso a 
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utilização desses ditames seja realizada sem o rigor metodológico e a seriedade científica 

exigidas, é possível que acarrete resultados diametralmente opostos dos pretendidos, com 

violações à tripartição funcional do poder, à democracia e, consequentemente, falhando 

no mister da proteção de direitos. 

No geral, conforme visto, as críticas estão de uma forma ou de outra relacionadas 

às questões da segurança jurídica e da legitimidade democrática dos juízes, aspectos 

intimamente relacionados com a flexibilização interpretativa dos preceitos legais. No 

entanto, apesar de merecerem nossa máxima atenção, elas não podem impedir a 

concretização constitucional, inclusive pelo Judiciário.  

Entendemos, pois, que há maneiras tanto de se conferir um nível adequado de 

segurança jurídica em ordenamentos pós-positivistas, como de se legitimar 

democraticamente a função jurisdicional. É sobre esse último aspecto que o próximo 

tópico será destinado, lançando as bases para que possamos analisar a compatibilidade do 

sistema de precedentes vinculantes com uma atuação judicial democraticamente legítima 

e compatível com o constitucionalismo contemporâneo. 

 

3.2 A COMPATIBILIDADE TEÓRICA ENTRE AS IDEIAS DE LEGIMITAÇÃO 

DEMOCRÁTICA E O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. 

Conforme visto no capítulo anterior, o Estado Constitucional de Direito surgido 

com o final da Segunda Guerra Mundial exige contornos democráticos, para que se 

respeite a dignidade humana. No entanto, de maneira aparentemente contraditória, 

proporciona um fortalecimento institucional do Judiciário, poder que, à princípio, possui 

menos legitimidade democrática que os demais.  

O presente tópico objetiva demonstrar que essa contradição é realmente aparente, 

posto que é perfeitamente possível que uma atuação judicial seja democraticamente 

legítima. Aliás, mais que meramente possível, é necessário que a função jurisdicional 

seja sempre exercida em conformidade com os ditames democráticos. Trata-se justamente 

de mais uma exigência do constitucionalismo contemporâneo. 

Nesse sentido, Hübner Mendes (2008) aponta que, apesar dessa aparente 

incompatibilidade, a combinação entre democracia e expansão da jurisdição 

constitucional foi “a escolha da maioria dos regimes políticos ocidentais durante o séc. 
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XX, e a expressão ‘democracia constitucional’ o nome convencionado para se referir a 

eles”.118 

Iniciemos, pois, essa análise, destacando, desde logo, a importância do estudo da 

democracia e a dificuldade de sua definição. Para tanto nos valemos dos ensinamentos de 

Paulo Bonavides (2007), que afirma que, em que pese a imensa dificuldade em se 

compreender o seu real significado, a democracia domina a linguagem política deste 

século, sendo uma potente força condutora dos destinos da sociedade contemporânea, de 

maneira que, atualmente, raro é o governo, a sociedade ou o Estado que se não proclamam 

democráticos.119
  

Conrado Hübner Mendes (2008) também não descuida em apontar a importância 

do tema e, paralelamente, o imenso desacordo em sua conceituação e na delimitação de 

seu conteúdo. Segundo o autor, a ideia de democracia é o centro de gravidade da 

imaginação política contemporânea e atingiu, praticamente, consenso quanto ao seu valor 

abstrato. No entanto, há o que ele chama de um acordo de superfície, mas um desacordo 

de bastidores, posto que ela seria a expressão mais exemplar de conceito essencialmente 

contestado. Nesse sentido, a disputa sobre o seu sentido concreto e o seu caráter 

escorregadio seriam da sua própria essência.120 

De fato, é extremamente difícil especificar com exatidão o conteúdo e os limites 

de um regime democrático. Muitas são as teorias existentes que se debruçam sobre o 

tema, que divergem entre si de acordo com o aspecto que mais valorizam.  

Algumas divergem a respeito da relevância que atribuem à forma ou à substância, 

isto é, ao processo ou ao resultado decisório. Umas enfatizam o ato de manifestação da 

vontade política (o voto, por exemplo), enquanto outras valorizam o processo de 

formação da vontade política (o que vem antes e depois do voto), distinção muito 

relevante para as concepções de democracia deliberativa. 

Outros aspectos valorados de maneira distinta pelas mais diversas teorias dizem 

respeito, por exemplo, à importância e à relação entre o debate institucional (formal) e o 

não-institucional (informal); à tensão entre o idealismo e o realismo; entre o empirismo e 

o normativismo; entre a representatividade popular e a qualificação intelectual (expertise) 
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dos encarregados em decidir; além de divergirem até mesmo sobre os papéis que a 

maioria e a minoria devem ocupar nas sociedades democráticas. 

Em que pese a importância de cada uma dessas vicissitudes, não nos cabe 

aprofundá-las no presente momento, sob pena de fugir-se ao tema proposto. No entanto, 

certamente alguns desses embates serão visitados ao longo de nossa análise acerca de 

legitimidade democrática da atuação judicial.  

Feita esta breve introdução, passemos a análise propriamente dita acerca da 

legitimidade da atuação judicial. Ao tratar da revisão judicial dos atos legislativos, 

Conrado Hübner Mendes (2008) assim apresenta o problema da legitimidade democrática 

dos juízes: 

Saber se a revisão judicial é compatível, e, se for, em que medida, com o ideal 

democrático é uma das questões mais debatidas da teoria constitucional no 

século XX. Seria legítimo, em nome da constituição, que juízes não eleitos e 

não sujeitos à responsabilização política revoguem legislação editada por um 

parlamento eleito pelo povo, especialmente se aceitamos que a interpretação 

constitucional é aberta ao julgamento moral e ao desacordo? Qualquer resposta 

necessariamente carregará um estoque de suposições. Elas estarão conectadas, 

entre outras coisas, com: os significados e valores da democracia e do 

constitucionalismo; o papel da representação eleitoral; o esquema de 

prioridades entre procedimentos decisórios eqüitativos e resultados justos; as 

capacidades decisórias de juízes e legisladores e os valores por trás da 

legislação e da adjudicação; e os arranjos concretos sob discussão.121 
 

Vale dizer, desde logo, que entendemos que essa discussão não deve ficar restrita 

aos limites do controle de constitucionalidade. Defendemos, pois, que todo e qualquer 

processo judicial, abstrato ou concreto, coletivo ou individual, deve ser guiado por 

contornos democráticos. 

No entanto, como a sutileza do tema é mais facilmente perceptível na revisão 

judicial dos atos legislativos, a parte inicial de nossa análise será feita a partir dela, para, 

posteriormente, adentrar no exame detido acerca das maneiras pelas quais o processo 

judicial, seja ele qual for, pode – e deve – ser estruturado de forma a garantir ou propiciar 

uma atuação judicial democraticamente legítima.  

 Para bem entendermos a legitimidade democrática da atuação judicial, é preciso 

que sejam revisitadas algumas das noções mais tradicionais da democracia, para, a partir 

e além delas, verificarmos como suas concepções podem ser adaptadas – ou até mesmo 

afastadas – à atividade da magistratura. 
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E essa análise é possível justamente em virtude da democracia possuir um caráter 

histórico e, consequentemente, mutável, que nunca se realiza inteiramente. Isso porque, 

conforme leciona José Afonso da Silva (2010), ela consiste em um processo de afirmação 

do povo e dos seus direitos fundamentais, que, a cada nova conquista feita, abrem-se 

outras perspectivas, descortinam-se novos horizontes ao aperfeiçoamento humano, novas 

finalidades a serem atingidas.122 

Não por outro motivo Hübner Mendes (2008) entende que a democracia deve ser 

vislumbrada a partir de uma perspectiva gradualista, segundo a qual ela é um processo 

contínuo, um empreendimento coletivo permanente, sujeito a avanços e a retrocessos.123 

Pois bem. Como se sabe, em um modelo de democracia representativa, a soberania 

popular é essencialmente exercida através do voto nos representantes, que legitima a 

atuação política destes. Sendo assim, a questão da legitimidade democrática fica 

basicamente restrita à eletividade dos atores políticos. 

É a partir dessa perspectiva que mais facilmente se vislumbra a aparente tensão 

entre função jurisdicional e legitimidade democrática, especialmente em relação ao 

controle de constitucionalidade. E isso se deve, basicamente, a dois fatores. Em primeiro 

lugar, os magistrados são agentes estatais que não são eleitos pelo voto popular. E, em 

segundo lugar, em sendo a lei fruto de uma maioria parlamentar, que por sua vez espelha, 

pelo menos em tese, a posição da maioria dos cidadãos, uma decisão judicial que invalida 

essa lei – ou até mesmo aquela que interpreta o texto legal de maneira muito flexível – 

poderia ser considerada antimajoritária e, consequentemente, antidemocrática. 

Nessa linha de raciocínio, haveria o chamado déficit democrático, pois a atuação 

judicial, além de não ser formalmente pautada pela vontade da maioria dos cidadãos, 

estaria, a rigor, invalidando ou afastando a vontade dessa maioria, consubstanciada na 

legislação. 

Acontece que essa visão parte de uma ideia insuficiente e bastante simplista de 

democracia, ligada quase que exclusivamente à noção de representatividade e de 

eletividade. 
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É preciso ter em mente que esse conceito foi construído tomando por base a 

sociedade liberal que emergiu entre os séculos XVIII e XIX, que possuía determinada 

estrutura e determinados problemas a serem resolvidos. Sem dúvidas, essa concepção 

tradicional serviu aos propósitos da época e, mesmo não sendo imune a críticas teóricas 

e práticas, conseguiu resolver alguns dos problemas a que se propôs. 

De fato, é inegável a importância do pensamento jurídico liberal para a afirmação 

e a evolução da democracia, porto que o respeito aos direitos de liberdade, consagrados 

durante o constitucionalismo liberal, são pressupostos básicos para qualquer regime 

democrático. A relação entre liberalismo e democracia é tão grande que é possível até 

afirmar que não há como subsistir um regime democrático sem que se valorize as 

liberdades. É o que ensina, por exemplo, Norberto Bobbio (2006): 

Disto segue que o Estado liberal é o pressuposto não só histórico mas jurídico 

do Estado democrático. Estado liberal e Estado democrático são 

interdependentes em dois modos: na direção que vai do liberalismo à 

democracia, no sentido de que são necessárias certas liberdades para o 

exercício correto do poder democrático, e na direção oposta que vai da 

democracia ao liberalismo, no sentido de que é necessário o poder democrático 

para garantir a existência e a persistência das liberdades fundamentais. Em 

outras palavras, é pouco provável que um Estado não-liberal possa assegurar 

um correto funcionamento da democracia, e de outra parte é pouco provável 

que um estado não-democrático seja capaz de garantir as liberdades 

fundamentais.124 
 

No entanto, ainda que seja inquestionável a correta relação entre as liberdades 

civis e políticas e a democracia, já vimos que o Estado Liberal puro e simples mostrou-

se insuficiente para resolver determinadas demandas sociais e teve que se reinventar nos 

modelos social e, posteriormente, constitucional. Situação semelhante teve que ocorrer 

em relação às concepções de democracia, que precisaram ser atualizadas. 

Ao mesmo tempo em que determinadas demandas sociais eram atendidas, novos 

pleitos emergiam de uma sociedade que, graças à própria democracia, foi ficando cada 

vez mais complexa. E, assim, aquela noção tradicional de legitimidade democrática foi 

ficando insuficiente para atender as exigências de sociedades cada vez mais plurais.  

De fato, as relações sociais se reinventam a cada dia, de modo que a estrutura e os 

problemas da sociedade de hoje são distintos daqueles a partir dos quais fora construída 
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à superioridade do parlamento e, consequentemente, a noção de democracia quase que 

exclusivamente ligada à representatividade do Legislativo.  

Norberto Bobbio (2006) também não se furta a tratar da insuficiência da 

concepção liberal de democracia nas sociedades da contemporaneidade, afirmando que o 

modelo de Estado das democracias liberais era o modelo de uma sociedade monística, 

enquanto a sociedade real, subjacente aos governos democráticos, é pluralista.125 A 

construção do autor italiano é bastante precisa e merece ser transcrita: 

O projeto político democrático foi idealizado para uma sociedade muito menos 

complexa que a de hoje. As promessas não foram cumpridas por causa de 

obstáculos que não estavam previstos ou que surgiram em decorrência das 

“transformações” da sociedade civil [...]. Destes obstáculos indico três: 

Primeiro: na medida em que as sociedades passaram de uma economia familiar 

para uma economia de mercado, de uma economia de mercado para uma 

economia protegida, regulada, planificada, aumentaram os problemas políticos 

que requerem competências técnicas. Os problemas técnicos exigem por sua 

vez expertos, especialistas, uma multidão cada vez mais ampla de pessoal 

especializado. [...] A democracia sustenta-se sobre a hipótese de que todos 

podem decidir a respeito de tudo. A tecnocracia, ao contrário, pretende que 

sejam convocados a decidir apenas aqueles poucos que detém conhecimentos 

específicos. [...] O segundo obstáculo não previsto e que sobreveio de maneira 

inesperada foi o contínuo crescimento do aparato burocrático [...] O terceiro 

obstáculo está estreitamente ligado ao tema do rendimento do sistema 

democrático como um todo: [...] a chamada ingovernabilidade da democracia. 

Do que se trará? Em síntese, do fato de que o Estado liberal primeiro e o seu 

alargamento no estado democrático depois contribuíram para emancipar a 

sociedade civil do sistema político. Tal processo de emancipação fez com que 

a sociedade civil se tornasse cada vez mais uma inesgotável fonte de demandas 

dirigidas ao governo, ficando este, para bem desenvolver sua função, obrigado 

a dar respostas sempre adequadas. Mas como pode o governo responder se as 

demandas que provém de uma sociedade livre e emancipadas são sempre mais 

numerosas, sempre mais urgentes, sempre mais onerosas? [...] A quantidade e 

a rapidez destas demandas [...] são de tal ordem que nenhum sistema político, 

por mais eficiente que seja, pode a elas responder adequadamente.126 
 

Sendo assim, para Bobbio (2006) – e concordamos com ele – a democracia tem 

as demandas sociais facilitadas e a resposta estatal dificultada, enquanto a autocracia, ao 

contrário, torna mais difícil as demandas sociais para dispor de mais facilidade para dar 

as respostas.127 Mesmo assim, o filósofo ressalta – embora fosse desnecessário, pois seu 

histórico de luta pela democracia na Itália fala por si – que, apesar das críticas feitas, ele 

segue defendendo e acreditando no futuro dos regimes democráticos: 

Após o que afirmei aqui, alguém poderia esperar uma visão catastrófica do 

futuro da democracia. Nada disso. Em comparação com os anos entre a 

Primeira e a Segunda Guerra Mundial [...], nos últimos quarenta anos 

aumentou progressivamente o espaço dos regimes democráticos.  
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[...] 

Existem democracias mais sólidas e menos sólidas, mais invulneráveis e mais 

vulneráveis, existem diversos graus de aproximação com o modelo ideal, mas 

mesmo a democracia mais distante do modelo não pode ser de odo algum 

confundida com um Estado autocrático em menos ainda com um totalitário.128 
 

Feitas estas considerações, parece evidente que, na sociedade atual, o critério da 

representatividade eletiva, puro e simples, mostra-se insuficiente para apurar-se a 

legitimidade democrática das instituições e dos agentes estatais. Assim, novos critérios 

precisam ser adicionados ao debate, e são eles que possibilitarão compreender de maneira 

sólida que o exercício da função jurisdicional está intimamente relacionado com as 

noções contemporâneas de democracia. 

Uma das críticas que hoje são feitas à ideia da representatividade consiste na 

constatação de que, na prática, nem sempre se consegue definir com exatidão qual é a 

vontade da maioria. De fato, diante da complexidade e da pluralidade das sociedades 

contemporâneas, a ideia de que o parlamento realmente reflete a sociedade é cada vez 

menos plausível. E isso mesmo pressupondo um legislador bem-intencionado, o que, pelo 

menos no Brasil, muitas vezes é exceção. 

Dessa forma, o processo eleitoral não necessariamente garante um órgão 

representativo que verdadeira e efetivamente reflita a diversidade da comunidade. A 

sintonia entre opiniões do povo e de seus representantes, quando existente, muitas vezes 

é efêmera! E, sendo assim, ao julgar-se determinadas leis inconstitucionais, nem sempre 

se estará afastando a vontade da maioria. 

Conrado Hübner Mendes (2008) elenca outro interessante problema que seria 

escondido pela tradicional “regra da maioria”, que consiste no fato de que ela é insensível 

à intensidade de preferências. Em outras palavras, um procedimento majoritário na base 

de votos com peso idêntico não conseguiria captar a relevância que a matéria votada tem 

para cada indivíduo. Alguns podem votar “não” sendo intensamente contra, considerando 

o tema votado um dos mais importantes para a sua vida. Outros podem votar “sim” sendo 

apenas ligeiramente a favor e/ou quase indiferentes ao tema. E o peso dos votos será o 

mesmo.129 

No rol dos argumentos críticos ao majoritarismo puro e simples ainda há, por 

exemplo, o que sustenta que uma decisão tomada no voto dos legisladores eleitos nem 
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sempre tem a racionalidade que parece ter e, assim, nem sempre retratará a vontade da 

maioria. A simples variação na ordem de votação, seja das matérias, seja dos 

parlamentares, pode acarretar em resultados diferentes daqueles que seriam obtidos com 

outra ordem estabelecida. Afirma-se, pois, que, muitas das vezes, quem tem o poder ou 

até a perspicácia de controlar essa ordem consegue determinar a decisão final.130 

Robert Alexy (2011) também não se furta a tratar da dificuldade da aplicação do 

princípio majoritário às deliberações judiciais. O autor alemão afirma que, embora o juiz 

não deva ser indiferente às convicções daqueles em cujo nome fala – pois sua decisão é 

pronunciada em nome do povo – em muitos casos as valorações da coletividade não 

podem ser determinadas com exatidão, nem com ajuda de métodos das ciências sociais, 

razão pela qual é necessário um modelo que, por um lado, permita levar em conta as 

convicções aceitas e os resultados das discussões jurídicas precedentes e, por outro lado, 

deixe espaço para os critérios do correto.131 

Em verdade, é inegável que vivemos hoje uma verdadeira crise de 

representatividade relacionada aos Poderes Executivo e Legislativo. Bobbio (2006) 

afirma que “jamais um princípio foi mais desconsiderado que o da representação 

política”.132  

No campo da jurisdição constitucional, por exemplo, que é onde o Judiciário 

decide questões sociais mais sensíveis à coletividade, alguns podem afirmar que as 

decisões judiciais – públicas, fundamentadas e obedecendo a todos os ditames do devido 

processo legal –possuem, por vezes, mais legitimidade democrática do que as proferidas 

por outros órgãos estatais que, na prática, em meio a sua burocracia, não são submetidas 

a um exame público mais criterioso.133 

Existe, pois, um forte sentimento de descrédito popular nas instituições 

“representativas”, sobretudo no que tange ao Legislativo. Não por outro motivo, Barroso 

(2010) afirma que o déficit democrático do Judiciário não é necessariamente maior que o 

do parlamento, “cuja composição pode estar afetada por disfunções diversas, dentre as 
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quais o uso da máquina administrativa nas campanhas, o abuso do poder econômico, a 

manipulação dos meios de comunicação”.134 

Nesse sentido, é preciso deixar que claro que, ainda que a premissa majoritária 

continue sendo fundamental, democracia não mais se resume à regra da maioria. Até 

porque, se não bastassem as críticas acima delineadas, não há democracia se os direitos 

das minorias não forem assegurados, respeitados e realizados, algumas vezes até mesmo 

contra a vontade da maioria. É nesse sentido que se posiciona, por exemplo, Marçal Justen 

Filho (2011): 

[...] experiências concretas forneceram comprovação de que nenhuma 

Democracia pode configurar-se a partir da preponderância ilimitada da vontade 

da maioria. [...] O interesse da maioria não pode conduzir à destruição de 

valores fundamentais ou de certos direitos e garantias reconhecidos em prol da 

totalidade dos cidadãos.135  
 

De fato, algumas das noções contemporâneas de democracia estão intimamente 

ligadas às ideais de respeito aos direitos fundamentais dos indivíduos, inclusive os da 

minoria. Nesse sentido, algumas correntes defendem que a legitimidade democrática das 

cortes constitucionais residiria justamente na sua melhor capacidade de proteger os 

direitos das minorias e, assim, impedir a tirania da maioria.136 

Os adeptos das teorias substantivas da revisão judicial afirmam, inclusive, que 

esse papel da corte, longe de ser incompatível, na verdade protege as pré-condições da 

democracia, no sentido de que suas decisões valorizariam o conteúdo da justiça e o de 

proteção aos direitos fundamentais, razão pela qual defendem um ativismo judicial para 

a promoção de princípios de justiça.137 

Complementa esse argumento aquele que defende que a principal vantagem da 

jurisdição constitucional consistiria no ambiente institucional necessário para a decisão 

sobre questões de princípio. Em outras palavras, como a corte é menos atingida por 

pressões da política eleitoral, possuiria mais condições de concentrar-se exclusivamente 

na dimensão de princípio e, assim, decidir com maior isenção e justiça.138 
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É nesse contexto teórico que Luís Roberto Barroso (2010) defende a legitimidade 

democrática do Poder Judiciário, ressaltando que, “no geral, o processo político 

majoritário se move por interesses ao passo que a lógica democrática se inspira em 

valores. E, muitas vezes, só restará o Judiciário para preserválos”.139 

Além disso, se é certo que para a democracia existir é preciso que determinadas 

funções sejam ocupadas por membros eleitos pelo povo, para alcançar-se o objetivo de 

concretizar direitos fundamentais por vezes também é preciso dissociar a vontade da 

maioria do exercício de certas atividades estatais, razão pela qual a investidura por mérito 

em determinados cargos e funções públicas também seria da essência da democracia. É o 

que ocorre com o Poder Judiciário. Não se pode dizer, pois, que a ausência de eletividade 

dos membros do Judiciário retira por completo a legitimidade democrática de sua atuação.  

Sendo assim, pode-se afirmar que o Poder Judiciário tem, muitas vezes, um 

verdadeiro “dever contramajoritário”, não devendo pautar-se necessariamente pela 

opinião popular, mas pelo direito objetivo. E isso em nada conflitaria com a democracia. 

Pelo contrário, dentro da visão contemporânea aqui exposta, não necessariamente 

vinculada à eletividade e à representatividade, o papel contramajoritário dos magistrados, 

por vezes, apresenta-se como fundamental para o regime democrático. 

Nesse momento vale a pena fazermos um contraponto.  Já foi visto que há aqueles 

que afirmam que, a rigor, não haveria nada necessariamente tirânico, pelo menos a priori, 

no fato de uma minoria ser derrotada no parlamento, ainda que com frequência. A maioria 

poderia estar certa e a minoria poderia realmente estar errada e não possuir determinados 

direitos.  

Mesmo atentando e indubitavelmente concordando com a ressalva contida no 

parágrafo anterior, diante de tudo o que foi visto parece claro que, mesmo em uma 

democracia, é preciso impor certos limites à participação popular, desde que isso seja 

feito de maneira excecional, objetivando a concretização do núcleo essencial de direitos 

fundamentais. 

Obviamente, contudo, não é fácil delimitar, nem na teoria nem na prática, até onde 

uma atuação judicial contramajoritária seria democraticamente legítima. É tênue a linha 

que a separa da abusividade e do autoritarismo, razão pela qual defendemos que, 
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conforme se verá mais a frente, a fundamentação racional consiste em uma das principais 

maneiras de se conferir legitimidade democrática às decisões judiciais.   

Existe ainda uma corrente que defende que a melhor maneira de se legitimar 

democraticamente a jurisdição constitucional seria fortalecer o controle difuso e concreto 

e, consequentemente, desvalorizar o controle concentrado realizado pelas cortes 

constitucionais. Isso porque, quanto mais perto do povo estivesse o juiz constitucional, 

mais elevado seria o seu grau de sua legitimidade. Nesse sentido, defende-se que quanto 

mais se concentra o controle na cúpula do Judiciário, menos democrática, aberta, 

independente, judicial, ligada à cidadania será a jurisdição, uma vez que o controle torna-

se mais político que propriamente jurídico. 

O posicionamento trazido o parágrafo anterior tem a sua lógica. No entanto, 

também é passível de críticas, uma vez que, se não realizado adequadamente, a 

supervalorização do controle difuso pode legitimar um desmedido casuísmo e, 

consequentemente, insegurança jurídica, indesejável à qualquer ordenamento. 

Além desses, há ainda um outro argumento de extrema importância na defesa do 

fortalecimento institucional do Poder Judiciário e da sua legitimidade democrática. Trata-

se de uma ideia que explora o tema diretamente a partir da teoria da tripartição funcional 

do poder.  

Nesse sentido, a expansão da função jurisdicional seria inerente à dinâmica da 

separação das funções estatais, que pressupõe, para a preservação da liberdade, a diluição 

das competências e atribuições do poder público em órgãos distintos, para que as 

instituições possam controlar-se reciprocamente. Logo, o fortalecimento da judicatura 

seria um recurso institucional desejável nem tanto pela substância de justiça que 

supostamente resguarda, mas pelo simples efeito moderador e limitador do poder que ela 

proporciona.140 

Podemos tentar exemplificar a questão. Diante da atual complexidade das 

sociedades contemporâneas, o Executivo, mais ágil, toma suas decisões políticas, 

negociando-as com os atores privados organizados, detentores do poder econômico e 

social. O Legislativo, por sua vez, com seus lentos e longos debates e deliberações, não 

                                                           
140 MENDES, Conrado Hübner. Op. cit., p. 64 
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consegue acompanhar essa dinâmica, surgindo a necessidade do Judiciário apresentar-se 

como uma das instituições capazes de limitar o exercício abusivo do Poder Político. 

Tal argumento também consiste, em nosso entender, em uma das mais relevantes 

e sólidas defesas da jurisdição constitucional, posto que a defende como instrumento de 

concretização e aperfeiçoamento da tripartição funcional do poder, teoria extremamente 

relevante e que serve à limitação dos abusos estatais e à garantia de direitos, pelo menos, 

desde as revoluções liberais do final do século XVIII. 

No entanto, não custa ressaltar que, se por um lado a jurisdição constitucional 

pode contribuir com a tripartição do poder, concretizando a ideia de freios e contrapesos, 

por outro lado ela pode violar a mesma teoria se controles e limites não forem também 

impostos aos Judiciário, conforme já vimos. 

Por isso mesmo Marcelo Neves (2006), ressalta que não pode haver hierarquia 

linear na relação entre Judiciário e Legislativo, mas “hierarquias entrelaçadas”: 

Não cabe falar de uma supremacia da legislação em relação à jurisdição [...], 

como o texto constitucional é concretizado normativamente mediante a 

interpretação jurisdicional, disso resulta que não há uma hierarquia linear no 

interior do sistema jurídico, muito menos no âmbito mais abrangente dos 

procedimentos constitutivos do Estado Democrático de Direito. Este se 

caracteriza justamente pelas ‘hierarquias entrelaçadas’. [...] É nesse sentido 

que o princípio da ‘divisão dos poderes’ tem relevância para a caracterização 

do Estado Democrático de Direito: não como fórmula de isolamento, mas sim 

como modelo de horizontalidade orgânica e circularidade procedimental.141 
 

Do mesmo modo, é possível defender o fortalecimento institucional do Judiciário 

e a abertura hermenêutica pós-positivista sem negar a importância do Legislativo 

representativo. Em verdade, ambas as instituições são compatíveis com o regime 

democrático e, como já tivemos oportunidade de afirmar, o desafio é encontrar o 

equilíbrio. 

 Nesse sentido, Hübner Mendes apresenta uma interessante proposta que defende 

que o almejado equilíbrio entre parlamentos e cortes constitucionais pode ser obtido 

através de interações dialógicas entre as duas instituições, de maneira que a decisão de 

um deles, ainda que pretensamente definitiva, seria apenas uma “última palavra 

provisória”. Assim, a discussão sempre estaria suscetível a ser reaberta em uma nova 

“rodada procedimental”.142 

                                                           
141 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil: o Estado Democrático de Direito a 

partir e além de Luhmann e Habermas. São Paulo: Martins Fontes, 2006. P. 152 e 253. 
142 MENDES, Conrado Hübner, Op. cit., p. 161 a 167. 
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No modelo por ele proposto, a atuação dos poderes seria inter-relacionada e 

dotada de grande dinamicidade, através de um processo informal de acomodações 

contingentes ditadas pela política, mas não por uma cartilha de hermenêutica. Isso porque, 

para ele, o texto constitucional não tem como regular a dinâmica da separação dos 

poderes, que realiza-se através de movimentos de expansão e de contenção, de exercícios 

de tentativa e erro por meio dos quais cada instituição vai demarcando o seu terreno. 

Demarcação essa, contudo, provisória, sujeita a novos contornos diante de uma nova 

rodada procedimental. Assim, para o autor, o desafio que se coloca é o de fazer com que 

o princípio regulador dessas oscilações seja permeável a “bons argumentos”.143 

Nesse contexto, a corte apresentar-se-ia como instituição capaz de intensificar e 

racionalizar o diálogo. Ela estimularia um diálogo social expandido e, por meio dessa 

“tensão dinâmica”, novas interpretações constitucionais floresceriam e, alguma medida, 

refletiriam a vontade popular. O gerenciamento virtuoso desses ciclos seria o grande 

desafio das investigações normativas futuras.144 

Hübner Mendes (2008) afirma inclusive que, mesmo quando a lei não é declarada 

inconstitucional, o debate público despertado pela deliberação da corte constitucional 

pode levar o legislador a atentar-se para problemas na legislação e, eventualmente, alterá-

la. Nesses casos, a revisão judicial funcionaria como o começo de uma comunicação inter-

institucional.145 

Assim, para Hübner Mendes (2008), qualificar a interação entre instituições que 

buscam maximizar seus respectivos desempenhos deliberativos é importante porque 

estimula uma competição pelo melhor argumento, inserindo a tensão entre forma e 

substância no centro desse arranjo146. Em suma, o autor defende que, se ambas as 

instituições adotarem uma atitude deliberativa, seriamente considerando os argumentos 

expostos por cada uma delas e desafiando-se reciprocamente quando considerarem 

possuir a melhor alternativa, é provável que as respostas produzidas desse diálogo sejam 

melhores e mais criativas.147 

                                                           
143 MENDES, Conrado Hübner. Op. cit., p. 182. 
144 MENDES, Conrado Hübner. Op. cit., p, 132 a 144. 
145 MENDES, Conrado Hübner. Op. cit., p. 146. 
146 MENDES, Conrado Hübner. Op. Cit., p. 203 a 206. 
147  Interessante é a análise de Hübner Mendes acerca do papel do princípio da proporcionalidade nessa 

interação entre as instituições. Para ele, a proporcionalidade é uma técnica que valoriza o diálogo, 

permitindo ao tribunal intervenções mais “suaves” no processo legislativo. O autor reconhece que não é 

comum tratá-la no bojo das teorizações sobre diálogo, pois em uma visão mais apressada ela pareceria mais 

com um instrumento de clara supremacia judicial. No entanto, ainda que, de fato, confira grande margem 
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Nesse sentido, entendemos que um interessante mecanismo de diálogo que pode 

iniciar uma nova rodada procedimental, nos termos propostos por Hübner Mendes, 

consiste no que tem sido chamado de superação legislativa da jurisprudência, ou 

reversão jurisprudencial. Como o controle de constitucionalidade não vincula o Poder 

Legislativo, justamente para evitar a fossilização do direito, tem-se defendido ser possível 

ao parlamento enfrentar e superar as decisões do STF, tanto através de emendas à 

constituição, como através de legislação infraconstitucional.  

Se a superação for através de norma de status constitucional, ela presume-se 

constitucional. Já se for através de normas infraconstitucionais, a lei já nasce com uma 

presunção relativa de inconstitucionalidade, sendo ônus do Legislativo comprovar as 

mudanças fáticas e jurídicas que justifiquem a superação. 

Como se disse, essa tentativa do Legislativo de superar a jurisprudência das cortes 

supremas reabrirá uma nova rodada procedimental, que muito provavelmente culminará 

com novo posicionamento daquele tribunal. Foi o que ocorreu no julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 5105.148  

Nele, o Supremo Tribunal Federal abordou com cuidado a superação legislativa 

da jurisprudência. O STF admitiu, por exemplo, que, em uma cenário de diálogos 

constitucionais e de pluralização de intérpretes, repudia-se a adoção de concepções 

juriscêntricas no campo da hermenêutica constitucional, de maneira que inexiste 

instituição detentora do monopólio do sentido e do alcance das normas constitucionais. 

Sendo, assim, e diante da não vinculação do Legislativo às decisões do controle 

concentrado, reconheceu que, em tese, a reversão legislativa da jurisprudência da Corte 

se revela possível. 

No entanto, no caso lá examinado, que envolvia a Lei nº 12.875/2013 e os temas 

da criação de partidos políticos e da migração partidária, o STF entendeu que o Congresso 

Nacional não conseguiu superar os fundamentos expostos em seus julgamentos 

anteriores, razão pela qual declarou a inconstitucionalidade do referido diploma legal. 

                                                           
de atuação à corte, busca, em verdade, calibrar o desempenho do legislador. Teria a virtude de buscar 

racionalizar a decisão, uniformizando o argumento e conferindo-lhe uma ordem. Quando bem aplicada, o 

judiciário induz os outros poderes a pensar nos seus próprios papéis em termos de proporcionalidade. Cria, 

portanto, uma linguagem comum pela qual os poderes podem se comunicar e, assim, entender as suas 

respectivas escolhas. Nesse sentido, a proporcionalidade seria uma forma de diálogo por dar ao legislador 

uma linguagem por meio da qual ele pode responder, e eventualmente desafiar, a corte (MENDES, Conrado 

Hübner. Op. cit., p. 120 a 122). 
148 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5105, Rel. Min. Luiz 

Fux, julgado em 01/02/2015 e publicado em 16/03/2016. 
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Naquele caso, portanto, o STF concluiu que não tinha havido superação legislativa da 

jurisprudência. Mas a decisão aborda detidamente a possibilidade e vale a leitura. 

Em suma, pode-se afirmar que a interpretação e a concretização constitucionais 

devem ser produtos de um processo dialógico de interação e de negociação entre os 

poderes, através de concessões mútuas. A interação deliberativa não extingue a 

possibilidade do erro, mas maximiza as possibilidades do acerto.149 

Não se está dizendo que o Judiciário é imune a excessos e abusos. Pelo contrário. 

Essa possibilidade e os seus riscos foram ressaltados ao longo de toda a construção teórica 

realizada, sempre atentando que uma expansão desmedida da função jurisdicional, sem 

padrões objetivos de atuação e de controle, pode ensejar atuações excessivas, capazes de 

violar a tripartição funcional do poder e torna-la, consequentemente, autoritária e 

antidemocrática.  

O que se disse nesse tópico foi tão somente que, a priori, não há incompatibilidade 

teórica entre as noções contemporâneas de democracia e o exercício da função 

jurisdicional. No entanto, é evidente que, na prática, podem haver decisões judiciais que 

ferem a democracia. Mas esse exame deve ser feito no caso concreto. 

Conforme afirmado por Hübner Mendes (2008), a legitimidade democrática não 

pode ser auferida tão somente através de uma perspectiva ex ante. O tema também exige 

uma análise do desempenho das instituições, numa perspectiva consequencialista e ex 

post.150  

Dessa forma, diante do que expomos até aqui, e ainda que na prática 

jurisprudencial brasileira sejamos fortes críticos de muitas decisões judicias que 

entendemos extrapolar os limites da tripartição do poder, defendemos que existe, em nível 

teórico, compatibilidade entre o exercício da função jurisdicional e as contemporâneas 

noções de legitimidade democrática. Aliás, mais que mera compatibilidade, existe uma 

verdadeira necessidade que a função jurisdicional seja exercida de maneira 

democraticamente legítima, através dos meios e métodos que serão aprofundados a partir 

de agora. 

 

                                                           
149 MENDES, Conrado Hübner. Op. cit., p. 210 a 213. 
150 MENDES, Conrado Hübner. Op. cit., p. 169 a 173. 
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3.3 O DEVIDO PROCESSO LEGAL COMO MECANISMO CAPAZ DE 

CONTRIBUIR PARA QUE A FUNÇÃO JURISDICIONAL SEJA EXERCIDA DE 

MANEIRA DEMOCRATICAMENTE LEGÍTIMA. 

Ainda no mister de analisar as maneiras pelas quais, na prática, a atuação judicial 

pode ser um instrumento de concretização do princípio democrático, podemos adentrar 

de maneira um pouco mais profunda na seara processual, numa espécie de introdução ao 

capítulo seguinte. 

Nesse sentido, além dos argumentos expostos no tópico anterior, pode ser dito que 

o respeito e o aprimoramento do devido processo legal são ferramentas capazes de 

contribuir para a legitimidade democrática da função jurisdicional.  

Nos procedimentos das Ações de controle concentrado de constitucionalidade, por 

exemplo, foram incorporados ao processo devido institutos que visam limitar e/ou 

racionalizar a atuação do Judiciário, que acabam por dificultar a declaração de 

inconstitucionalidade e, assim, privilegiam o princípio majoritário e a presunção de 

constitucionalidade das leis. Um desses institutos é o quórum mínimo qualificado para a 

instauração da sessão de controle concentrado no STF, que é o de pelo menos 08 ministros 

(art. 22 da Lei 9.868/1999), além da possibilidade de modulação dos efeitos das decisões 

(art. 27 da Lei 9.868/1999). 

Além disso, há as previsões de participação de amicus curiae (art. 7º, § 2º, da Lei 

9.868/1999) e de realização de audiências públicas (art. 9º, § 1º, da Lei 9.868/1999), 

institutos que pluralizam o debate jurídico, ampliando a participação e o controle popular 

no processo hermenêutico. Sem dúvidas, são institutos que redimensionam o 

contraditório, em sintonia com o processualismo democrático e com a nova hermenêutica 

constitucional, que asseguram igual direito de interpretação, defendendo que a 

constituição deve ser interpretada por todos aqueles que vivem no contexto de aplicação 

da norma, já que destinatários de seus efeitos jurídicos.  

Ademais, as próprias técnicas alternativas de decisão, como a decisão de 

“inconstitucionalidade sem redução de texto” ou a “interpretação conforme” são também 

mecanismos de adaptação que servem ao escopo de garantir a permanência das normas 

editadas pelo Legislativo. Privilegiam, pois, o próprio majoritarismo. 

As exigências de publicidade e de fundamentação nas decisões judiciais são 

também outros importantes institutos e mecanismos jurídico-processuais intimamente 
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relacionados com o tema da legitimidade democrática. Em última análise, são 

decorrências do devido processo legal que ampliam o controle popular à atuação judicial. 

Bobbio (2006) já atentava, por exemplo, para a importância da publicidade dos 

atos de governo, que além de permitir aos cidadãos conhecê-los, permite também 

controlá-los.151 E a mesma ideia vale para os atos do Judiciário! 

Para Tinoco do Góes (2013), o dever de fundamentação é o ponto de maior 

evidência da relação entre a função jurisdicional e a democracia.152 Destacando a 

contribuição discursiva da motivação dos atos judiciais, assim afirma o jurista potiguar: 

Assim, com referência aos interesses titularizados pela cidadania, dentre os 

quais e, sobretudo, os que estão imantados à natureza própria dos direitos 

fundamentais, a obrigação ou a exigência de que a Jurisdição fundamente as 

suas decisões, enfrentando diretamente toda a argumentação construída na 

etapa que precede a conclusão do julgado, é o que, para nós, sedimenta a 

convicção da legitimação democrática do ato de julgar.153 
 

Em sentido semelhante, Sérgio Cruz Arenhart, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel 

Mitidiero (2017) também apontam que, ao lado da possibilidade de participação em 

contraditório, a fundamentação racional e a publicidade, por permitirem que as decisões 

judiciais sejam intersubjetivamente controláveis, são institutos capazes de conferir 

legitimidade democrática aos atos jurisdicionais.154 

Afirmam, inclusive, que na relação entre legislação e jurisdição, e diante do 

inquestionável espaço de subjetividade do juiz, a justificação racional, através de um 

discurso lógico-argumentativo que utilize a aplicação de postulados normativos, como a 

ponderação, a concordância prática, a igualdade, a razoabilidade e a proporcionalidade, é 

o método adequado para tornar a última intersubjetivamente controlável.155 

Os mencionados autores enfatizam, nesse sentido, a argumentação racional e o 

diálogo em contraditório, sem descuidar, contudo, do conteúdo da decisão como fator 

relevante nesse contexto de legitimação: 

A inevitabilidade da racionalização da decisão através da argumentação, 

porém, não quer dizer que a legitimidade da decisão derive apenas da 

argumentação, e não do conteúdo dos direitos fundamentais. Ou melhor, a 

                                                           
151 BOBBIO, Norberto. Op. Cit., p. 42. 
152 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. 250 
153 GÓES, Ricardo Tinoco de. Op. cit., p. 251. 
154 ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de 

Processo Civil: Teoria do Processo Civil – Volume 1. 3ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2017. p. 120, 449, 450 e 514. 
155 ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Op. cit., p. 142. 
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necessidade de argumentação não deixa de lado o conteúdo da decisão como 

fator de legitimação da jurisdição.  

Não basta qualquer decisão. É preciso que a decisão se funde em critérios 

objetivadores da identificação do conteúdo do direito fundamental e que se 

ampare em uma argumentação racional capaz de convencer.156 
 

De fato, a publicidade das decisões judiciais e a sua fundamentação racional no 

direito objetivo são institutos que, se bem utilizados, contribuem para conferir 

legitimidade democrática à atuação judicial. 

Nesse sentido, defendemos que o debate acerca da legitimação das decisões 

judiciais não está relacionado somente à (ausência de) eletividade de seus membros, mas 

também ao conteúdo axiológico da decisão e à maneira pela qual são realizados os 

processos decisórios. 

E, conforme já dito, ainda que o debate acerca dessa legitimidade seja mais 

comum na jurisdição constitucional stricto sensu, entendemos que todo e qualquer 

processo judicial deve ser guiado pelos valores democráticos. 

Assim, ainda que tenhamos afirmado que mesmo em um regime democrático é 

preciso, algumas vezes, impor certos limites à participação popular, no intuito de 

concretizar direitos fundamentais, o fato é que é possível aumentar a legitimidade 

democrática do Judiciário através do aumento da participação da parte ao longo do 

processo judicial. 

Nesse sentido, defendemos que um dos principais aspectos capazes de legitimar 

democraticamente as decisões judiciais é estruturar um processo judicial com ferramentas 

dialógicas que garantam mais relevância na atuação das partes. E não por outro motivo 

faz-se necessário, no capítulo seguinte, nos aproximarmos dessas concepções mais 

contemporâneas de democracia procedimental e deliberativa – e como elas podem ser 

aplicadas ao processo judicial, para que ele possa ser estruturado de maneira dialógica, 

garantindo uma participação cada vez mais ativa e relevante do cidadão, seja das partes 

em sentido estrito ou de interessados em geral. 

 

  

                                                           
156 ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Op. cit., p. 119, 120 e 

485. 



87 
 

4 O PROCESSO JUDICIAL COMO INSTRUMENTO DE 

DEMOCRATIZAÇÃO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. 

Nos termos expostos no capítulo anterior, verificamos ser inegável a 

compatibilidade teórica entre as noções de democracia e o exercício da jurisdição. Mais 

que isso, demonstramos que, a rigor, as premissas do constitucionalismo contemporâneo 

exigem que a função jurisdicional seja exercida de forma democraticamente legítima.  

Defendemos ainda que todo e qualquer processo judicial deve ser guiado pelos 

valores democráticos, e destacamos que o respeito e o aprimoramento do devido processo 

legal são algumas das ferramentas aptas a contribuir para a legitimidade democrática da 

função jurisdicional.  

Nesse contexto, ressaltamos a relevância da publicidade e da fundamentação das 

decisões judiciais, e lançamos as bases do presente capítulo ao defendermos que um dos 

principais aspectos capazes de legitimar democraticamente as decisões judiciais consiste 

na edificação de um processo judicial dialógico, que garanta mais relevância na atuação 

das partes. 

A partir de agora, partiremos para a análise dos meios que permitem que o 

processo judicial seja estruturado de modo efetivo e eficazmente dialógico, para que 

consista em verdadeiro instrumento de democratização da atuação judicial. E faremos 

isso a partir das ideias de democracia procedimental e deliberativa aplicadas ao processo 

civil. 

 

4.1 O MODELO PROCEDIMENTAL DELIBERATIVO DE DEMOCRACIA E A 

SUA APLICABILIDADE AO PROCESSO CIVIL. 

Como vimos, a legitimidade democrática da atuação do Poder Judiciário somente 

pode ser entendida afastando-se das noções mais tradicionais de democracia, ligadas 

quase que exclusivamente à premissa majoritária, e aproximando-se das concepções mais 

contemporâneas. Dentre essas, destacam-se aquelas ligadas às chamadas democracia 

procedimental e deliberativa.  

Norberto Bobbio (2006), ao tentar estabelecer uma definição mínima de 

democracia, já atentava para o seu caráter procedimental, afirmando que o único meio de 

alcançar algum consenso em termos de democracia “é o de considerá-la caracterizada por 
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um conjunto de regras (primárias ou fundamentais) que estabelecem quem está autorizado 

a tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos”.157  

Marcelo Neves (2006) também atentou para a importância dos diversos 

procedimentos na democracia – não somente dos eleitorais. Segundo o renomado autor, 

“O Estado Democrático de Direito legitima-se problematicamente através da conexão 

circular e conflituosa entre procedimentos eleitoral, legislativo-parlamentar, jurisdicional 

e político administrativo”.158 

Barroso (2010), por sua vez, afirma que um Estado Democrático de Direito resulta 

de uma complexa equação entre “quem decide (fonte do poder), como decide 

(procedimento adequado) e o que pode e não pode ser decidido (conteúdo das obrigações 

negativas e positivas dos órgãos do poder)”.159 

Desse modo, defendemos a legitimação democrática pelo procedimento, de modo 

que ela também pode ser auferida pelo modo através do qual o poder é exercido. 

Relaciona-se, pois, à maneira pela qual são realizados os processos decisórios.  

Por isso é possível afirmar que até mesmo um governante eleito pelo povo, caso 

exercite suas funções em desrespeito às demais instituições democráticas, carecerá de 

legitimidade democrática. A legitimidade dos representantes dependerá, pois, também, 

das suas escolhas, não será adquirida única e exclusivamente pela eleição, uma vez que é 

preciso respeitar as minorias e o pluralismo.160 

Não há, todavia, um único modelo proposto de democracia procedimental.161 

Marcelo Neves (2006) atenta para esse fato, afirmando que “O modelo de legitimação 

procedimental do Estado Democrático de Direito contemporâneo foi objeto de várias 

                                                           
157 BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. 10 ed. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: 

Paz e Terra, 2006. p.30. 
158 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil: o Estado Democrático de Direito a 

partir e além de Luhmann e Habermas. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 186 
159 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 41. 
160 JUSTEN FILHO, Marçal. Agências Reguladoras e Democracia: existe um déficit democrático na 

‘regulação independente’? In ARAGÃO, Alexandre Santos de (coord). O Poder Normativo das Agências 

Reguladoras. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 233.   
161 Deve-se deixar claro, ademais, que a expressão democracia procedimental sequer refere-se 

necessariamente a uma noção formal do fenômeno democrático, como o mero respeito aos formalismos do 

processo legislativo, por exemplo. É perfeitamente possível uma legitimação democrática pelo 

procedimento relacionada a uma concepção material da democracia, como ocorre com o procedimentalismo 

discursivo habermasiano, conforme veremos.  
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leituras teóricas no século XX”.162 Pode-se dizer, portanto, que a expressão remete a um 

gênero, dentro do qual algumas propostas se destacam.163  

Na análise realizada neste capítulo, importa-nos analisar de que maneira as noções 

de democracia procedimental podem ser aplicadas ao direito processual, para que este 

sirva como instrumento democratizante da atuação jurisdicional. Como já tivemos a 

oportunidade de afirmar, entendemos que o processo judicial deve ser estruturado através 

de um procedimento deliberativo e dialógico, de maneira a conferir maior relevância à 

participação das partes. 

Diante da impossibilidade de analisarmos todas as teorias sobre o tema, 

destacaremos neste trabalho – ainda que de maneira superficial, em virtude das limitações 

inerentes a esta dissertação – o modelo de democracia processual proposto jurista potiguar 

Ricardo Tinoco de Góes, em obra publicada em 2013 intitulada “Democracia deliberativa 

e jurisdição: a legitimidade da decisão judicial a partir e para além da teoria de J. 

Habermas”.164 

Antes, porém, é preciso visitarmos o modelo de democracia deliberativa baseado 

na teoria do discurso proposto por Jürgen Habermas (2003). De acordo com o jusfilósofo 

alemão, o procedimento democrático, através da teria do discurso, consegue alcançar 

resultados racionalmente aceitáveis, fundamentando a legitimidade do direito.165 Em 

outras palavras, um procedimento que garanta uma formação discursiva da opinião e da 

vontade assegura a legitimidade do direito.166 

No ponto que mais nos interessa, Habermas analisa, dentre outros temas, o papel 

e a legitimidade da jurisdição, estudando a sua tensão com a teoria da tripartição funcional 

                                                           
162 NEVES, Marcelo. Op. cit., p. 136. 
163 Apenas a título de exemplo, podemos mencionar algumas das leituras democráticas-procedimentais 

mencionadas por Marcelo Neves. O referido autor salienta, por exemplo, que no positivismo jurídico e 

relativismo axiológico de Kelsen já se fazia presente a ideia de legitimação política da democracia através 

da permissão de acesso das diversas tendências políticas nos procedimentos de formação da vontade estatal, 

embora para ele o conteúdo da decisão tomada conforme esse procedimento fosse irrelevante. O autor 

também menciona as ideias de democracia procedimental para Bobbio, a partir das regras do jogo, e as de 

Schumpeter, para quem o Estado democrático legitima-se através do respeito às regras da competição entre 

as diversas forças políticas concorrentes. Ainda segundo Neves, Luhmam também tem uma proposta de 

legitimação procedimental em sua teoria sistêmica, ao associar a positividade do direito na modernidade à 

realização do Estado democrático de Direito, dando ênfase ao código de preferência do direito 

(lícito/ilícito), de maneira que o pluralismo democrático no sistema político seria pressuposto da positivação 

do direito (NEVES, Marcelo. Op. cit., p. 136 a 143). 
164 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. 
165 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre factividade e validade, volume I. 2 ed. Trad. de 

Flávio Beno Siebeneichler. Rio de janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. p. 191. 
166 HABERMAS, Jürgen. Op. cit., p. 172. 
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do poder. Seu objetivo foi estabelecer a fronteira funcional entre a jurisdição e a 

legislação, tanto na legitimidade do direito, como na separação dos poderes.167 Sem a 

pretensão de esgotar o tema, vale tecermos algumas considerações sobre a proposta 

habermasiana. 

Para entendermos a sua proposta, devemos ter em mente que, para ele, “no Estado 

de direito democrático, o poder político diferencia-se em poder comunicativo e poder 

administrativo”.168 Combinando parte dos modelos que ele denomina de liberal e de 

republicano, a sua proposta preocupa-se com o procedimento de deliberação e de tomada 

de decisões, com regras do discurso e com formas de argumentação, para que se chegue 

a um consenso construído de forma dialética e, assim, o poder comunicativo possa 

conformar o poder administrativo. Nesse sentido, a formação do direito passaria por 

deliberações institucionalizadas dos órgão parlamentares e por redes informais da esfera 

pública.  

Em outras palavras, para Habermas, o poder comunicativo, que surge da liberdade 

comunicativa dos cidadãos, precisa penetrar nas instituições, através do debate público, 

para que as deliberações estatais reflitam as pretensões legítimas dos cidadãos. Assim, a 

legitimidade do direito se fundaria nas condições de comunicação e nos procedimentos 

institucionalizados. O direito legítimo nasceria do poder comunicativo convertido em 

poder administrativo por meio dos procedimentos discursivos. O direito seria, pois, o 

elemento que transformaria o poder comunicativo em poder administrativo.169 

Nesse sentido, Habermas defende que o procedimentalismo discursivo e dialético 

possibilita a prevalência de resultados passíveis de generalização pragmática, de maneira 

que produziria decisões conteudisticamente consensuais. Nesse aspecto, ele é criticado 

por Marcelo Neves (2006), que sustenta que, nas sociedades plurais da 

contemporaneidade, o consenso só é possível no procedimento, e não no conteúdo das 

decisões. 

Dessa forma, o autor brasileiro, mesmo ressaltando que Habermas abarcou em sua 

proposta o problema da diferença de interesses e de valores, ao exigir no debate a 

‘inclusão do outro’ como uma ‘inclusão sensível à diferença’,170 afirma que “Ele 

                                                           
167 HABERMAS, Jürgen. Op. cit., p. 298. 
168 HABERMAS, Jürgen. Op. cit., p. 173. 
169 HABERMAS, Jürgen. Op. cit., p. 190. 
170 NEVES, Marcelo. Op. cit., p. 144 e 145. 
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[Habermas] insiste em um universalismo consensual que lhe dificulta uma consideração 

adequada da problemática do pluralismo em uma sociedade altamente complexa”.171 

De fato, Neves (2006) afirma que no Estado Democrático de Direito existe uma 

relação paradoxal entre consenso procedimental e dissenso conteudístico.172 Em suas 

palavras: 

[...] os procedimentos do Estado de Direito não servem, geralmente, à 

construção do consenso jurídico-político em torno de valores e interesses. O 

consenso em relação aos procedimentos possibilita a convivência com o 

dissenso político e jurídico sobre valores e interesses no Estado Democrático 

de Direito, tornando-a suportável na sociedade complexa de hoje. Isso porque 

é no âmbito deste que se pode construir e desenvolver uma esfera pública 

pluralista constitucionalmente estruturada, cujos procedimentos estão abertos 

aos mais diferentes modos de agir e vivenciar políticos, admitindo inclusive os 

argumentos e as opiniões minoritárias como probabilidades de transformação 

futura dos conteúdos da ordem jurídico-política, desde que respeitadas e 

mantidas as regras procedimentais. Intermediando consenso quanto ao 

procedimento e dissenso com relação ao conteúdo, o Estado Democrático de 

Direito viabiliza o respeito recíproco às diferenças no campo jurídico-político 

da sociedade supercomplexa contemporânea e pode, ao mesmo tempo, atuar 

como fator construtivo e dinâmico para a reprodução autônoma das esferas 

plurais de comunicação.173 
 

Nesse sentido, Neves (2006) defende enfaticamente que o ponto chave de uma 

democracia procedimental é justamente o fato dela conseguir conciliar o dissenso de 

opiniões e valores através de consenso procedimental. Para ele, “o Estado Democrático 

de Direito legitima-se exatamente enquanto garante e promove o acesso equânime dos 

mais diferentes valores e interesses nos seus procedimentos jurídico-políticos”.174 Por 

fim, sintetiza: 

Diante do exposto, pode-se concluir que o Estado Democrático de Direito, 

pressupondo reciprocamente uma esfera pública pluralista, legitima-se 

enquanto é capaz de, no âmbito político-jurídico da sociedade supercomplexa 

da contemporaneidade, intermediar consenso procedimental e dissenso 

conteudístico e, dessa maneira, viabilizar e promover o respeito recíproco às 

diferenças, assim como a autonomia das diversas esferas de comunicação.175 
 

Em afirmação relativamente semelhante, Conrado Hübner Mendes (2008) afirma 

que “o reconhecimento de um procedimento justo estimula a aquiescência em face de 

resultados não consensuais”.176 
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174 NEVES, Marcelo. Op. cit., p. 145. 
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176 MENDES, Conrado Hübner. Direitos fundamentais, separação de poderes e deliberação. Tese 
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Não obstante essa apurada crítica formulada por Marcelo Neves ao pensamento 

Habermasiano, o fato é que, em Habermas, o poder comunicativo deve moldar o poder 

administrativo. Logo, este é submisso àquele. E, como o poder comunicativo é 

institucionalizado através de um procedimento deliberativo que resulte em uma lei, o 

poder administrativo seria subordinado à legislação. 

A importância que Habermas dá à legislação, aliás, já foi vista no presente 

trabalho. No capítulo anterior destacamos duas de suas críticas à jurisdição constitucional. 

Uma metodológica, referente à interpretação constitucional baseada na chamada 

jurisprudência de valores; e uma funcional, haja vista que, para ele, o alargamento do 

Judiciário somente deve ocorrer sob o prisma da democracia deliberativa, de maneira que 

a função da corte constitucional seria a de zelar pela legitimidade democrática do direito 

gerado no parlamento. 

Em outras palavras, Habermas defende que o Legislativo é o ambiente ideal para 

que a decisão ganhe legitimidade através do discurso, de modo que a corte constitucional 

deve se instrumentalizar para analisar se a decisão legislativa foi tomada em condições 

ideais de deliberação. Propõe, pois, a construção da deliberação discursiva/argumentativa 

no âmbito do parlamento, de modo que incumbiria ao Judiciário analisar se a decisão 

tomada pela esfera legislativa observou, de fato, o procedimento deliberativo adequado, 

obtendo, assim, a necessária legitimidade do ponto de vista democrático. 

Sendo assim, e conforme atenta Góes (2013), é possível dizer que, em Habermas, 

o parlamento ocupa uma posição central frente aos outros poderes constituídos, sendo a 

lei o instrumento clássico através do qual o poder comunicativo transmuta-se- em poder 

administrativo.177 

No entanto, entendemos que as ideias de legitimação democrática através de um 

procedimento deliberativo e dialógico, como Habermas defende para os debates 

parlamentares, também podem ser, com as devidas adaptações, aplicáveis à função 

jurisdicional.  

Aliás, como já tivemos a oportunidade de afirmar, defendemos que todo e 

qualquer processo judicial, e não apenas os afeitos à jurisdição constitucional em sentido 

estrito, devem ser guiados por procedimentos democráticos deliberativos e dialógicos.  
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Hübner Mendes chega a afirmar inclusive que, sob determinado ponto de vista, a 

legitimidade democrática oriunda de um processo estruturado de maneira altamente 

argumentativa, como ele também defende, chega a ser maior do que a legitimidade de 

outros processos decisórios, posto que nos processos deliberativos e dialogados os 

indivíduos fornecem razões, e não somente um voto.178 

Arenhart, Marinoni e Mitdiero (2017) também não se furtam em tratar da 

importância do elemento discursivo nas democracias deliberativas:  

Um conceito adequado de democracia deve envolver não somente decisão, mas 

também discussão. A inclusão da discussão no conceito de democracia torna a 

democracia deliberativa. A democracia deliberativa é uma tentativa de 

institucionalizar o discurso tanto quanto possível como um instrumento para a 

produção de decisões públicas.179 
 

Dessa forma, para os fins do presente capítulo, importa-nos justamente analisar os 

meios através dos quais as noções de democracia procedimental podem ser aplicadas ao 

direito processual, para que este sirva como instrumento democratizante da atuação 

jurisdicional. 

Nesse sentido, o jurista potiguar Ricardo Tinoco de Góes (2013), apresenta a sua 

própria proposta de democracia deliberativa aplicável à função jurisdicional, procurando, 

com as devidas adaptações, estender o pensamento de Habermas ao Poder Judiciário – 

embora não parando por aí e indo “além de Habermas” – como, aliás, o próprio título da 

obra já indica: 

Trata-se de uma proposta que, para além de Habermas, enxerga a atuação dos 

procedimentos de deliberação cidadã, também perante a Jurisdição e, 

suplantando toda e qualquer atuação limitada desta última, propõe que seus 

órgãos valham-se desse procedimentalismo democrático para prover uma 

proteção substancial de direitos considerados fundamentais. 

[...] 

Postamo-nos, portanto, de modo a nem avalizar a ampliação da atuação da 

Jurisdição, nos moldes como defendido pela Jurisprudência dos Valores, nem 

tampouco a restringi-la, na crença vã de que toda atuação democrática da 

cidadania dar-se-á por traduzida sempre pelo exercício da função legislativa. 

Partimos à construção de um modelo intermédio em que também perante os 

órgãos de Jurisdição é possível sustentar-se um atuar específico de todos os 

cidadãos, que interessados estejam em construir uma normatividade, pela via 

do discurso, como deseja Habermas, cujo conteúdo restou desatendido, 

esquecido ou menoscabado pelo insuficiente exercício da atividade legiferante 

ou mesmo pela sua absoluta e completa omissão.180 
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Em linhas simples – e correndo o risco inerentes a tais generalizações – pode-se 

dizer que, partindo de Habermas, que propôs uma necessária deliberação democrática 

para a construção da normatividade pelo Legislativo, Tinoco de Góes foi além e 

demonstrou a possibilidade da inserção de tal abertura no próprio procedimento 

processual, como uma forma de construção de uma decisão jurídica legítima. 

Para ele, a Jurisdição deveria, pelo menos em determinadas situações, se abrir em 

um espaço de interlocução com a cidadania, ativa e mobilizada, para que, através da 

liberdade argumentativa, o melhor argumento pudesse prevalecer.181 Assim, seria a 

abertura do procedimento decisório que empregaria a legitimidade necessária 

principalmente para as decisões difíceis, como aquelas referentes à ausência ou 

inadequação normativa.182  

Desse modo, a atividade jurisdicional deve ser exercida de maneira amplamente 

discursiva. E, nesse sentido, os magistrados não devem ser meros julgadores, mas 

autênticos participantes do discurso, com a função de viabilizar – e de valorizar – 

participação cidadã na construção da decisão.183
   

Na esteira desse pensamento de Tinoco de Góes, entende-se, pois, que a 

construção dialógica e argumentativa da norma jurídica não deve se restringir ao 

Legislativo, podendo permear todo o espaço público, incluindo o Judiciário. 

Embora o objeto de estudo Hübner Mendes (2008) e de Góes (2013) não seja 

exatamente o mesmo, posto que um trata mais especificamente da interação entre o 

Legislativo e as cortes constitucionais em sentido estrito, enquanto o outro aborda a 

relação entre a decisão judicial como um todo e a cidadania ativa e mobilizada, é possível 

enxergar uma certa aproximação entre as ideias expostas por ambos os autores.  

De maneira semelhante ao que defende Tinoco de Góes, Hübner Mendes (2008) 

aponta a corte como uma instituição capaz de intensificar, estimular e racionalizar um 

diálogo social “expandido”, através do qual novas interpretações constitucionais 
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floresceriam e, alguma medida, refletiriam a vontade popular. Para ele, o gerenciamento 

virtuoso desses ciclos seria o grande desafio das investigações normativas futuras.184  

Ainda sobre a proposta do jurista potiguar, uma análise atenta nos permite destacar 

que o diálogo nela defendido não se limita ao contraditório endoprocessual. Góes (2013) 

pretende inserir a deliberação jurisdicional além do que ele chama de “tímidas fronteiras” 

da relação processual.185 Para ele, para que o processo se desenvolva de maneira a resultar 

em uma decisão democraticamente legítima, é preciso que – pelo menos em determinados 

tipos de causas – haja um prévio debate público sobre o tema objeto da lide: 

O que pela interlocução se adiciona é a obrigatória observância do debate antes 

da decisão, mas não aquele debate endoprocessual, filiado aos supostos 

interesses da cidadania, hipoteticamente ideados na toada de uma 

representação processual ditada pela legalidade. A tônica agora é outra, pois o 

debate se dá sob a égide dos princípios do discurso e da democracia e, por isso, 

tem que ser amplo, isto é, acessível a todos e participativo, no sentido de dispor 

sobre iguais condições de atuação da universalidade dos interesses e 

concernidos.186 
 

Dessa forma, o modelo de interlocução apresentado por Tinoco de Góes vai além 

daquela realizada nos estreitos limites do contraditório processual. Mais que uma simples 

participação das partes, o jurista potiguar defende um diálogo com o espaço público, 

defendendo até mesmo uma espécie de decidibilidade compartilhada entre a cidadania e 

a jurisdição – embora ele mesmo afirme que não defende uma cisão da função 

jurisidicional propriamente dita: 

Diferentemente, nossa proposição, se não propugna a cisão do modelo de 

exercício do poder, no que de específico se considera para a atuação da 

Jurisdição, propõe-se, realmente, a sugerir a divisão desse encargo com a 

cidadania, fazendo desta não só uma simples e mera partícipe do processo 

público e dialogado, mas, sobretudo, elevando-a ao plano da decidibilidade 

compartilhada, a ser exercida em conjunto com a Jurisdição.187 
 

Para ele, o ideal de construção democrática da decisão judicial obriga que os 

magistrados considerem o produto do diálogo com a cidadania nas razões que compõem 

a fundamentação de suas decisões.188 Em outras palavras, o jurista potiguar não defende 

que os argumentos levados ao debate vinculem o conteúdo da decisão. Sua proposta é de 

que os diferentes pontos de vista levantados nas discussões prévias e os consensos deles 

gerados devam ser, pelo menos, necessariamente examinados e considerados pela decisão 
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a ser proferida, seja para acatá-los ou para refutá-los, obrigatoriamente expondo-se os 

motivos pelos quais se acolhe ou desacolhe cada um deles.189 

Dessa forma, o jurista potiguar defende que o processo deliberativo, tomado em 

interlocução, pondera igualitariamente o valor dos argumentos proferidos por cada um 

dos interlocutores, aperfeiçoando a qualidade dos resultados da tomada de decisão e 

democratizando a atuação judicial.190 

Nesse aspecto – como em alguns outros – a proposta de Góes (2013) mais uma 

vez apresenta pontos de contato com a de Hübner Mendes (2008), com alterações dos 

personagens envolvidos. Para evidenciar essa relação, tomamos por base o pensamento 

de Mendes e buscamos inserir nele as concepções de Góes, chegando-se a uma ideia que 

pode ser formulada da seguinte maneira: a corte constitucional (para Góes, o Judiciário 

como um todo) deve adotar uma atitude deliberativa e seriamente considerar os 

argumentos expostos pelo parlamento (para Góes, pela cidadania ativa e mobilizada), 

desafiando-se reciprocamente para que, assim, as respostas produzidas desse diálogo 

sejam melhores e mais  criativas.191 

Ricardo Tinoco de Góes (2013) aponta que a fundamentação das decisões 

judiciais apresenta-se como um dos mais relevantes pilares de sustentação de sua 

proposição. Para o autor, haveria uma inevitável relação entre a fundamentação das 

decisões judiciais e a dimensão política que a jurisdição assume num Estado 

Democrático. Por isso afirma que a fundamentação deve refletir não apenas as razões com 

as quais democraticamente se chegou à conclusão exposta, mas, principalmente, deve 

espelhar a contribuição discursiva que todos os interessados puderam exercer para a 

formação daquele convencimento.192 E segue o referido autor: 

Sobre ele [o dever de motivar as decisões judiciais], cremos que a proposta que 

se aferra no sentido legitimante da participação cidadã abstrai o sentido 

clássico que esse dever assumiu ao longo do tempo. Para além de uma mera 

exteriorização do sentido interpretativo internalizado no esquema 

sujeito/objeto, o dever de motivar as decisões crava-se agora na dimensão 

política que a Jurisdição assume, devendo traduzir-se como o meio adequado 

para retratar a contribuição discursiva advinda da cidadania na construção do 

convencimento aportado na decisão judicial. Consoante já se disse, a 

Jurisdição não deve ser só convencida; ela também precisa convencer e esse 

convencimento que dela parte dirige-se a esse auditório universal, formado por 
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todos aqueles que, no dizer de Habermas, assumem a dupla condição de 

autores e destinatários do Direito democrático.193 
 

Dessa forma, na linha do professor Ricardo Tinoco de Góes, defendemos que, no 

atual estágio do Estado Constitucional de Direito, para que a decisão judicial seja 

democraticamente legítima, mister é que os cidadãos sejam elevados a artífices e 

construtores do Direito produzido pelo exercício da função jurisdicional.194 

E, para tanto, é preciso que o processo judicial seja estruturado de maneira 

dialógica e deliberativa, aberto ao diálogo, possibilitando e assegurando uma participação 

efetiva e relevante dos sujeitos processuais e de interessados em geral. 

E, embora a proposta de Tinoco de Góes aqui abordada vá além do debate 

endoprocessual em sentido estrito, isso não significa que o autor tenha descuidado da 

importância dessa seara. Ele também atenta para o tema e defende um devido processo 

legal substancial, alinhado às mais contemporâneas concepções de efetividade ligadas aos 

princípios do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa.195 

De fato, é inegável a importância do aprimoramento do devido processo legal para 

um exercício democraticamente legítimo da função jurisdicional. Logo, faz-se necessário 

adequá-lo às premissas do constitucionalismo contemporâneo e às noções mais 

contemporâneas de democracia, através de uma releitura de alguns de seus principais 

corolários.  

Dessa forma, é chegado o momento de adentrarmos nessa seara endoprocessual 

propriamente dita, a fim de verificarmos de que maneira alguns institutos processuais 

devem ser atualmente pensados para que sirvam ao propósito de democratização da 

atuação judicial, bem como para analisarmos se o Código de Processo Civil de 2015 

possui mecanismos destinados a fazer valer essa ideia de possibilitar e assegurar uma 

participação mais efetiva dos cidadãos no procedimento de construção das decisões 

judiciais.  

Somente assim poderemos, no capítulo subsequente, nos aproximarmos da 

conclusão da nossa construção teórica acerca do papel do sistema de precedentes 

vinculantes no ordenamento brasileiro, avaliando mais diretamente a compatibilidade 

entre esse sistema de precedentes vinculantes e as exigências contemporâneas de 

                                                           
193 GÓES, Ricardo Tinoco de. Op. cit., p. 274 e 275. 
194 GÓES, Ricardo Tinoco de. Op. cit., p. 276. 
195 GÓES, Ricardo Tinoco de. Op. cit., p. 225 e 226. 
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democracia processual, bem como analisando as contribuições positivas e negativas desse 

sistema ao direito pátrio, obviamente nos posicionando acerca da conveniência de sua 

existência em nossa ordem jurídica. 

Vale destacar que tal construção teórica acerca dos precedentes já está sendo 

realizada – ainda que indiretamente – desde as primeiras linhas deste trabalho. Optou-se, 

propositalmente, por uma construção gradual, pois, conforme se verá, os argumentos que 

utilizaremos no ápice da construção teórica tomarão por base tudo o que vimos até aqui 

– a evolução histórica do constitucionalismo e as características mais marcantes de suas 

fases; a importância do fortalecimento institucional do Poder Judiciário; as críticas aos 

excessos cometidos sob a falsa proteção do pós-positivismo; a compatibilização teórica 

entre exercício da função jurisdicional e as noções contemporâneas de democracia; e os 

meios pelos quais um processo judicial pode ser estruturado de maneira a garantir uma 

atuação judicial legitimamente democrática. As pontas que para alguns possam parecer 

serão devidamente amarradas. 

Além disso, essa construção mais gradual está em total conformidade com a 

metodologia adotada, através dos métodos dedutivo, dialético e histórico. Logo, em 

respeito a essa escolha, partimos de premissas gerais da Teoria do Direito e do Direito 

Constitucional para a alcançar a compreensão de específicos temas processuais, 

proporcionando diálogos entre esses ramos da Ciência Jurídica entre si e entre eles e a 

filosófica jurídica, a ciência política, e a própria História, esta última através da análise 

do desenvolvimento evolutivo de vários dos temas abordados. 

 

4.2 O NEOPROCESSUALISMO E O MODELO COOOPERATIVO DE PROCESSO:  

O DIREITO PROCESSUAL CIVIL EM CONFORMIDADE COM O 

CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO E SUAS EXIGÊNCIAS 

DEMOCRÁTICAS. 

Conforme dito, entendemos que o debate sobre a legitimidade democrática da 

função jurisdicional deve estar presente não apenas na chamada jurisdição constitucional 

em sentido estrito, mas em todo e qualquer processo judicial. Nesse sentido é que 

defendemos que o direito processual civil deve ser um instrumento de democratização da 

função jurisdicional, na medida em que deve ele estruturar um processo que efetivamente 

permita às partes participar dialeticamente da construção da decisão judicial. 
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Com uma visão mais apurada é possível perceber a relação da participação das 

partes no processo com a democracia. Numa análise à luz dos direitos fundamentais, por 

exemplo, é possível constatar que o direito de Ação é um direito político de participação, 

isto é, um legítimo direito liberal de primeira geração, cujas características já foram vistas 

neste trabalho. 

De fato, o direito de Ação e os seus corolários são direitos de participação. Isso 

porque permitem a um particular participar do processo de construção de uma decisão 

estatal, judicial. O devido processo legal e contraditório permitem que o cidadão participe 

do processo, seja ouvido, contribua e influencie as decisões judiciais.  

Não é difícil perceber, pois, a relação entre o contraditório e a democratização da 

função jurisdicional, haja vista que esse princípio é o que oportuniza, orienta e 

regulamenta as formas pelas quais as partes poderão participar da formação da decisão 

judicial. 

No entanto, se durante um longo período o direito de Ação foi entendido como o 

mero direito a invocar a jurisdição, hoje não é mais assim. Do mesmo modo, as clássicas 

noções de contraditório e de devido processo legal também não são mais suficientes para 

garantir um processo verdadeiramente democrático. 

Em outras palavras, o que se está querendo dizer é que a Ciência Processual 

acompanhou a evolução do Direito e da sociedade, influenciando e sendo influenciado, 

por exemplo, pelas distintas fases do constitucionalismo e pelos modelos de Estado a elas 

correspondentes. 

Há, pois, uma nítida relação entre as características do processo civil vigente em 

dada sociedade com o modelo de Estado por ela adotado. E o fenômeno ocorre em virtude 

do direito processual ser, em última análise, um fenômeno cultural, isto é, fruto a razão 

humana e, assim, produto de uma confluência de interesses e planos de uma sociedade, 

em determinada realidade temporal e espacial.196  

Dito de outro modo, o sistema processual de cada sociedade é construído com 

base no pensamento que domina a produção político-jurídica em dadas época e região, 

influenciando e sendo influenciado por esse contexto social. Logo, é natural que o 

processo civil do Estado Liberal tenha sido estruturado de uma certa maneira e com 

                                                           
196 Tal pensamento, diga-se, é válido para o direito processual como um todo, mas ficaremos restritos aqui 

a sua análise perante o direito processual civil. 
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determinados propósitos, o mesmo ocorrendo com o processo civil do Estado Social. E 

essa relação, como não poderia deixar de ser, permanece hoje, com o direito processual 

construído pelo e para o Estado Constitucional de Direito.  

Adentremos um pouco mais nessa relação. 

Antes do pensamento liberal, o processo não possuía um caráter científico 

propriamente dito. Havia tão-somente um conjunto de regras burocraticamente 

concebidas, práticas procedimentais, muitas vezes até ritualísticas ou míticas. Não 

existiam – ou eram muito raros – estudos metodológicos ou análises críticas acerca do 

direito processual.  

Essa fase foi denominada de “praxista” ou “imanentista”, caracterizada 

exatamente pela ausência de autonomia científica do direito processual. Inexistia a 

compreensão da autonomia da relação jurídica processual em face da relação de natureza 

material.197 

No entanto, durante o liberalismo jurídico consagrado a partir das revoluções do 

século XVIII, essa ideia foi aos poucos superada por uma visão mais científica. Vimos 

nos capítulos anteriores que o pensamento iluminista da Idade Moderna fez eclodir 

movimentos e revoluções liberais que tiveram como uma das principais consequências 

jurídico-políticas o surgimento do chamado “Estado Liberal”, idealizado para combater 

os excessos do absolutismo monárquico.  

Dessa maneira, através de um direito legislado, o liberalismo jurídico defendia a 

imposição de limites a atuação estatal, para proteger a autonomia dos particulares. Por 

isso se diz que no Estado Liberal vigorou o chamado “Império da Lei”, que foi 

fundamental para conter os abusos não apenas do Executivo, mas também do 

Judiciário.198
 

Desse modo, conforme já tivemos a oportunidade de verificar, os valores 

protegidos pelo liberalismo jurídico eram a legalidade, a segurança jurídica e a 

                                                           
197 ARAÚJO CINTRA, Antônio Carlos de; DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini. 

Teoria Geral do Processo. 26ª Edição. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 48. 
198 “Não há dúvida de que a supremacia da lei sobre o Judiciário teve o mérito de conter as arbitrariedades 

de um corpo de juízes imoral e corrupto [...]. Os cargos de juízes não apenas eram hereditários, como 

também podiam ser comprados e vendidos [...]”. ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; 

MITIDIERO, Daniel. Op. cit., p. 34. 
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previsibilidade. O Estado deveria ser mínimo, sendo-lhe vedado invadir essa esfera 

individual dos cidadãos. 

Diante de seu já destacado caráter cultural, o direito processual civil desenvolvido 

nesse período liberal naturalmente absorveu as ideias de valorização da esfera privada e 

de limitação da atividade do juiz. Arenhart, Marinoni e Mitidiero (2017) possuem 

relevantes ensinamentos sobre esse contexto de alinhamento ideológico do direito 

processual dessa época com o Estado Liberal: 

A jurisdição, no final do século XIX, encontrava-se totalmente comprometida 

com os valores do Estado Liberal e do positivismo jurídico [...]. Os 

processualistas que definiram essa ideia de jurisdição estavam sob a influência 

ideológica do modelo do Estado Liberal de Direito e, por isso, submetidos aos 

valores da igualdade formal, da liberdade individual mediante a não 

interferência do Estado nas relações privadas e do princípio da separação de 

poderes como mecanismo de subordinação do Executivo e do Judiciário à 

lei.199 
 

Consequentemente, a legislação estruturou um processo que amarrava o juiz à lei, 

restringindo a sua atuação na condução do processo.200 Nesse sentido, o protagonismo 

processual foi conferido, pela lei, às partes. Dizia-se que estas eram as detentoras do 

dominus litis.  

Era esse o chamado modelo adversarial de processo, ou modelo dispositivo.201 

Pressupondo litigantes autossuficientes, era protagonizado pelas partes e ancorado numa 

maior passividade da magistratura, mitigando-se as funções condutora e diretora do juiz.  

As partes tinham, pois, o dominus litis, cabendo-lhes iniciar e delimitar o objeto, 

provar os fatos alegados e impulsionar o processo de um modo geral, com base nas ideias 

da inércia da jurisdição, do ônus probatório e dos chamados princípios dispositivo e da 

demanda. O juiz, por sua vez, era quase que um mero expectador da marcha processual, 

que assumia a forma de competição perante um órgão judicial relativamente passivo e 

com atuação restrita a, nos termos da lei, decidir quem tinha razão.202 

                                                           
199 ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Op. cit. p., 39 e 40. 
200 Em termos hermenêuticos, conforme já vimos, a atuação dos magistrados também ficou limitada. Não 

lhes foi conferido abertura interpretativa justamente porque lhes era negada a função de criar do direito – 

tarefa atribuída exclusivamente aos legisladores. 
201 Conforme será visto mais à frente, não existem modelos puros ou estanques, razão pela qual tal rotulação 

é criticável. No entanto, pelo menos para fins didáticos, é interessante apresentarmos a terminologia, 

sobretudo porque ainda é utilizada pela doutrina processual. 
202  DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil; v. 1 – Introdução ao Direito Processual 

Civil e Processo do Conhecimento. 20 ed. rev. atual. e ampl. Salvador: Editora JusPODIVM, 2018. p.151. 
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Foi também durante a fase liberal que houve a transição da fase imamentista para 

a fase autonomista do direito processual, período identificado como cientificismo 

processual, ou, simplesmente, processualismo. 

A partir especialmente da obra “Teoria das Exceções e dos Pressupostos 

Processuais” do alemão Oskar von Büllow, publicada em 1868, verificou-se que a relação 

processual era baseada em pressupostos próprios que, se estivessem presentes, seria 

formada de maneira distinta e autônoma daquela de direito material. Para Araújo Cintra, 

Dinamarco e Grinover (2010), tal obra é unanimemente considerada o marco histórico-

jurídico da cientificidade processual, abrindo os horizontes para o surgimento de uma 

verdadeira escola sistemática do direito processual civil.203 

De fato, especialmente a partir da segunda metade do século XIX, o processo 

passou a ser estudado de maneira independente do direito material, contexto que, segundo 

Araújo Cintra, Dinamarco e Grinover (2010), possibilitou o surgimento das grandes obras 

sobre o direito processual e a edificação de alguns de seus principais institutos.204 

Nascia assim uma Ciência Processual propriamente dita, com objeto, métodos e 

princípios próprios. Possuía autonomia normativa, conceitual e principiológica. Além de 

meramente distinta da de direito material, a relação jurídica processual passou 

gradualmente a ser caracterizada como de direito público, complexa, progressiva, tríplice 

e autônoma, através da qual o Estado exercia o seu poder.205 

No entanto, nessa busca pela consolidação da autonomia do direito processual, 

excessos foram cometidos. O processo passou a ser autorreferente e, dessa forma, foi 

demasiadamente distanciado do direito material, tornando-se um fim em si mesmo. É 

nesse sentido a crítica de Araújo Cintra, Dinamarco e Grinover (2010): 

Faltou, na segunda fase, uma postura crítica. O sistema processual era estudado 

mediante uma visão puramente introspectiva, no exame de seus institutos, de 

suas categorias e conceitos fundamentais; e visto o processo costumeiramente 

como mero instrumento técnico predisposto à realização da ordem jurídica 

material, sem o reconhecimento de suas conotações deontológicas e sem a 

análise dos seus resultados na vida das pessoas ou preocupação pela justiça que 

ele fosse capaz de fazer.206 
 

                                                           
203 ARAÚJO CINTRA, Antônio Carlos de; DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini. 

Op. cit., p. 304. 
204 ARAÚJO CINTRA, Antônio Carlos de; DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini. 

Op. cit., p. 48. 
205 ARAÚJO CINTRA, Antônio Carlos de; DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini. 

Op. cit., p. 301, 314 e 315. 
206 ARAÚJO CINTRA, Antônio Carlos de; DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini. 

Op. cit., p. 48 e 49. 
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Essa ausência de postura crítica ocasionou uma hipertrofia processual que, por sua 

vez, acarretou um processo moroso e formalista, preocupado primeiro em corrigir os 

próprios vícios e somente depois com a realização do direito material. E como o modelo 

dispositivo limitava a atuação do magistrado, este, muitas vezes, ainda que para garantir 

efetividade, não possuía mecanismos eficazes para combater esse excesso de 

processualismo. 

Os problemas do modelo liberal, no entanto, não ficaram restritos ao direito 

processual. Como já vimos, o Estado Liberal mostrou-se incapaz de solucionar os 

problemas sociais, tendo entrado em grave crise no início do século XX. Verificou-se que 

o Poder Público precisava agir para promover a igualdade material, fazendo surgir o 

chamado Estado Social. Ganharam notoriedade os direitos sociais e econômicos, de 

igualdade, que exigem do Poder Público, especialmente do Executivo, uma atuação 

positiva na formulação de políticas públicas. 

Como não poderia deixar de ser, esse novo contexto jurídico-político também 

repercutiu no processo. Assim, o direito processual passou por algumas modificações que, 

em última análise, decorreram da própria conjuntura social na qual ele estava inserido.   

As constituições do século XX procuraram integrar as liberdades clássicas, 

inclusive as de natureza processual, com os direitos sociais, objetivando 

permitir a concreta participação do cidadão na sociedade, inclusive mediante a 

realização do direito de ação. 

[...] 

Com a democracia social intensificou-se a participação do Estado na sociedade 

e, por consequência, a atuação do juiz no processo, que não deve mais estar 

apenas preocupado com o cumprimento das “regras do jogo” [...].207 
 

Dessa forma, como reflexo da ampliação da atuação estatal ocorrida no Estado 

Social, o processo civil passou a permitir ao magistrado uma atuação mais proativa, em 

perfeita consonância com a ideia de que o direito também é um instrumento de 

transformação social.  

Assim, passou-se a defender um processo civil estruturado com a atribuição de 

mais poderes de condução ao juiz, inclusive oficiosos. O objetivo era alcançar a almejada 

isonomia processual – o que mais uma vez enfatiza a sua relação com o 

constitucionalismo social, haja vista que neste o grande valor defendido era justamente a 

igualdade material. 

                                                           
207 ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Op. cit., p. 222 e 455. 
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Nesse contexto, o modelo dispositivo foi paulatinamente sendo substituído pelo 

chamado modelo inquisitivo, no qual foram conferidos aos magistrados mais e maiores 

poderes na direção da marcha processual. De acordo com Fredie Didier Jr. (2018), o 

modelo inquisitivo ou inquisitorial “organiza-se como uma pesquisa oficial, sendo o 

órgão jurisdicional o grande protagonista do processo”.208 Assim, o juiz podia – e devia 

– ser proativo na busca por uma verdade material! 

Em apertada síntese – e correndo os riscos inerentes a generalizações de tal 

natureza – pode ser dito que, quando uma norma atribui ao juiz um poder que não seja o 

de julgar, e a despeito da vontade das partes, tal norma possui características próprias de 

um modelo inquisitivo.209 

Podemos identificar, por exemplo, marcas de inquisitoriedade em normas 

processuais que permitem ao magistrado iniciar de ofício a fase executiva em 

determinados tipos de procedimento. Ou quando o ordenamento vigente permite – ou até 

obriga – ao magistrado determinar a produção probatória de forma acessória ou supletiva 

para formar o seu convencimento, ainda que o direito objeto da lide seja disponível. 

Vale ser dito, contudo, que nenhum sistema processual é totalmente dispositivo 

ou inquisitivo. Não há modelos puros. A rigor, em cada sistema processual há uma 

conjugação de elementos inquisitivos e dispositivos, sendo, por isso, mais adequado 

afirmar que em dado ordenamento processual predominam as características deste ou 

daquele modelo.  

Assim, é perfeitamente possível que, dentro do mesmo sistema processual, haja 

setores mais dispositivos e setores mais inquisitivos. Dessa forma, a caracterização de um 

modelo para um lado ou para o outro geralmente leva em consideração a predominância 

de certas características em determinados setores do processo.  

Os sistemas em que os poderes probatórios dos magistrados são 

consideravelmente amplos, por exemplo, normalmente são classificados como 

inquisitivos, ainda que neles caibam às partes dar início e definir o objeto do processo, 

características notadamente dispositivas. E isso ocorre porque, já que em praticamente 

todo sistema processual a propositura e a delimitação do objeto são realizados pelas 

                                                           
208 DIDIER JR., Fredie. Op. cit., p. 151 e 152. 
209 DIDIER JR., Fredie. Op. cit., p. 152 e 153. 
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partes, um dos pontos de distinção residirá justamente no modelo adotado na produção 

probatória. 

Vale ser dito ainda que não é raro associar-se o modelo inquisitivo com tendências 

autoritárias, já que ele aumenta os poderes dos agentes estatais – nesse caso dos juízes – 

e diminui os das partes. Ainda que não seja um pensamento desprovido de razão lógica, 

a correlação é simplista e imperfeita, conforme ensina Fredie Didier Jr. (2018): 

A doutrina costuma relacionar o modelo adversarial-dispositivo a regimes não 

autoritários, politicamente mais liberais, e o modelo inquisitivo a regimes 

autoritários, intervencionistas [...]. A ilação é um tanto simplista [...]. Não há 

relação direta entre o aumento de poderes do juiz e regimes autoritários, ou 

incremento do papel das partes e regimes democráticos. Nem processo 

dispositivo é sinônimo de processo democrático, nem processo inquisitivo 

significa processo autoritário.210 
 

De toda forma, essa ampliação dos poderes dos juízes na condução e na direção 

do trâmite processual também foi criticada e combatida por determinadas correntes 

jusfilosóficas. O garantismo processual, por exemplo, defende que qualquer poder 

atribuído ao juiz que não seja o de julgar é manifestação de autoritarismo.  

O ativismo processual exacerbado e sem critérios metodológicos rigorosos 

fortaleceu esse pensamento, que teve a inegável relevância de combater excessos 

inquisitoriais para se alcançar um meio termo. E é esse meio termo que a atual fase 

evolutiva da Ciência Processual procura alcançar.  

Ao longo deste trabalho já tivemos a oportunidade de observar que o modelo de 

Estado fruto do constitucionalismo social também não foi imune a críticas e crises. A 

máquina pública foi, por exemplo, excessivamente burocratizada, acarretando a sua 

ineficácia econômica e operacional. Além disso, ao longo do século XX o perfil da 

sociedade modificou-se rapidamente, desenvolvendo-se uma sociedade de massa na qual 

grupos de interesses e organizações sociais passaram a ocupar cada vez mais um lugar de 

destaque nas decisões políticas. Nesse cenário, cresceram as demandas coletivizadas, às 

quais o modelo social de Estado também se mostrou incapaz de atender. 

Tal cenário, aliado às transformações sociais provocadas pela Segunda Guerra 

Mundial, fizeram surgir o pós-positivismo jurídico e o consequente constitucionalismo 

contemporâneo estudado ao longo deste trabalho; que, conforme vimos, renovou a 

Ciência Jurídica em seus mais variados aspectos.  

                                                           
210 DIDIER JR., Fredie. Op. cit., p. 155. 
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E, como não poderia deixar de ser, esse movimento repercutiu no processo civil. 

Aquele excesso de cientificismo processual, por exemplo, já não poderia ser admitido, 

pois o processo não poderia continuar sendo tratado e estudado como um fim em si 

mesmo e, assim, contribuir para a perpetuação de situações injustas e violadoras do direito 

material e da própria dignidade humana. Em virtude dos prejuízos que ocasionou à 

adequada satisfação dos litígios judiciais, percebeu-se que era preciso superar a visão de 

um processo autorreferente.  

 Dessa forma, já com um certo alinhamento à ideia pós-positivista de buscar a 

realização da justiça, desenvolveu-se a noção de que o processo deveria ser encarado 

como um instrumento a serviço do direito material, para servi-lo. Essa concepção 

inaugurou a chamada fase do instrumentalismo processual:  

O processo deve ser compreendido, estudado e estruturado tendo em vista a 

situação jurídica material para a qual serve de instrumento de tutela. A essa 

abordagem metodológica do processo pode dar-se o nome de 

instrumentalismo, cuja principal virtude é estabelecer a ponte entre o direito 

processual e o direito material.  

[...] 

Bem pensadas as coisas a relação que se estabelece entre o direito material e o 

processo é circular. ‘O processo serve ao direito material, mas para que lhe 

sirva é necessário que seja servido por ele’. [...] Ao processo cabe a realização 

dos projetos do direito material, em uma relação de complementariedade [...]. 

A instrumentalidade do processo pauta-se na premissa de que o direito material 

coloca-se como valor que deve presidir a criação, a interpretação e a aplicação 

das regras processuais.211 
 

Araújo Cintra, Dinamarco e Grinover (2010) tratam da instrumentalidade com 

maestria. Partindo da premissa de que toda a atividade jurídica exercida pelo Estado visa 

obter, em última análise, a pacificação social, ampliam o campo de visão da matéria e 

afirmam que o processo é, a rigor, um instrumento a serviço não apenas do direito 

material, mas da paz social!212 

Umas das projeções mais conhecidas e facilmente perceptíveis do pensamento 

instrumentalista ocorre através da instrumentalidade das formas. O festejado princípio 

pode ser encontrado e extraído de vários dispositivos do Código de Processo Civil de 

2015, sobretudo de seu art. 188. 

De modo geral, sem negar as construções do processualismo, o instrumentalismo 

caracterizou-se por redirecionar os estudos processuais para uma perspectiva não 

                                                           
211 DIDIER JR., Fredie. Op. cit., p. 45, 46 e 47. 
212 ARAÚJO CINTRA, Antônio Carlos de; DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini. 

Op. cit., p. 47. 
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meramente teórica, preocupando-se com as suas repercussões práticas. Cresceu, por 

exemplo, a preocupação com efetividade do processo.  

Foi nessa fase que surgiram os grandes estudos sobre o acesso à justiça, ganhando 

destaque a obra Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988), para quem a “titularidade de 

direitos é destituída de sentido na ausência de mecanismos para a sua efetiva 

reinvidicação”.213 

Cappelletti e Garth (1988) focavam na noção de que o processo deveria se 

aproximar da realidade para eliminar – ou diminuir – as barreiras que obstaculizavam o 

acesso à justiça. Nesse contexto, os referidos autores consagraram as chamadas ondas 

renovatórias do processo civil. 

A primeira onda renovatória objetivava combater os entraves econômicos e 

sociais do processo. A segunda, por sua vez, visava adequá-lo às demandas coletivizadas. 

E a terceira, por fim, defendia, em síntese, a simplificação dos procedimentos 

processuais.214 

São inegáveis os avanços que o instrumentalismo e o acesso à justiça 

proporcionaram, tornando o processo mais preocupado em satisfazer o direito material e 

proporcionando a cada vez mais indivíduos a possibilidade de utilizarem o Judiciário para 

resolver conflitos até então alheios a ele.  

No entanto, o instrumentalismo, por si só, também se mostrou incapaz de resolver 

alguns daqueles problemas de efetividade do processo. Assim, percebeu-se que ainda era 

preciso tornar o direito processual civil mais próximo das premissas do 

constitucionalismo contemporâneo. 

Percebendo-se que de pouco ou de nada adianta à parte obter um pronunciamento 

judicial favorável e não conseguir usufruir do direito teoricamente pacificado pelo 

processo, associou-se à instrumentalidade as noções de adequação, de efetividade, de 

eficiência e de busca por um “resultado prático” satisfativo.  

É nesse sentido que Fredie Didier Jr. (2018) leciona que, atualmente, o direito 

processual civil deve almejar proporcionar “uma prestação jurisdicional tempestiva, 

                                                           
213 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Fabris: Porto 

Alegre, 1988. p. 11. 
214 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit., p. 31e ss.  
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adequada, eficiente e efetiva”.215 Sobre essa íntima e necessária relação entre a 

instrumentalidade e a efetividade processual, precisos sãos os ensinamentos de Ricardo 

Tinoco de Góes (2008): 

De tudo o que até o presente momento foi dito neste capítulo, chega-se, sem 

maior esforço, à inferição de que a idéia de instrumentalidade e, 

consequentemente, de um modelo de processo por ela informado, têm como 

thelos a ser perseguido a própria efetividade do processo.  

A efetividade e a instrumentalidade do processo formam uma díade 

inseparável na medida em que a segunda se serve de técnicas a serem aplicadas 

ao processo, objetivando que a prmeira seja integralmente contemplada. 

[...] 

Efetivo será, pois, o processo que se utilizando de técnicas informadas pela 

ideia de instrumentalidade, desenvolvidas numa nova ambiência, também 

formada por operadores dotados de uma nova mentalidade, é capaz de atingir 

todos os seus escopos político, social, econômico e jurídico [...]216. 
 

Nesse sentido, o acesso à Justiça passou a ser encarado como o acesso à uma tutela 

jurisdicional adequada e efetiva. Para Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e 

Sérgio Cruz Arenhart (2017), existe um verdadeiro direito fundamental à tutela 

jurisdicional adequada, efetiva, tempestiva e mediante processo justo,217 que “incide 

sobre o legislador e o juiz, ou seja, sobre a estruturação legal do processo e sobre a 

conformação dessa estrutura pela jurisdição”.218 

Em sentido semelhante, Grinover, Araújo Cintra e Dinamarco (2010) entendem 

que a ideia de acesso à justiça deve, hoje em dia, envolver no processo uma amplitude na 

admissão de pessoas e causas, o respeito ao devido processo legal e ao contraditório, e a 

efetividade de uma participação em diálogo, a fim de que se alcance a pacificação com 

justiça. Para eles, deve ser assegurado o acesso a uma ordem jurídica justa.219 

Assim, é preciso que o processo garanta uma proteção concreta do direito material, 

tanto na fase de conhecimento como na de execução. O atual acesso à justiça envolve, 

por exemplo, conforme temos visto, o direito de participar adequada e efetivamente do 

processo, através de um contraditório substancial, para, com isso influir sobre o 

convencimento do juiz. 

                                                           
215 DIDIER JR., Fredie. Op. cit., p. 144.  
216 GOES, Ricardo Tinoco de. Efetividade do Processo e Cognição Adequada. São Paulo: MP Ed., 2008. 

p. 83 e 84. 
217 ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Op. cit., p. 253. 
218 ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Op. cit., p. 133. 
219 ARAÚJO CINTRA, Antônio Carlos de; DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini. 

Op. cit. p., 39 e 40. 
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Nesse contexto, apesar de não haver ainda um consenso doutrinário,220 parece 

prevalecer que já vivenciamos uma quarta fase evolutiva da ciência processual, na qual 

ela continua sendo reconstruída em maior conformidade com o constitucionalismo 

contemporâneo e suas premissas pós-positivistas, caracterizando-se por dar importância 

a valores constitucionais, a direitos fundamentais e, principalmente, à valorização de 

princípios éticos aplicados ao processo.221 

Segundo Fredie Didier Jr. (2018), essa fase tem sido denominada de 

neoprocessualismo, que nada mais seria do que “o estudo e aplicação do Direito 

Processual de acordo com esse novo modelo de repertório teórico [pós-positivismo]”.222 

Apesar da nomenclatura não ser unânime ou isenta de críticas,223 o termo 

neoprocessualismo convence porque, em certa medida, remete à noção de 

neoconstitucionalismo, traduzindo a ideia de reconstrução da ciência processual sob as 

perspectivas do constitucionalismo contemporâneo e do pós-positivismo como um todo, 

dando continuidade ao instrumentalismo sob novas perspectivas. 

De toda forma, a nomenclatura não é o mais importante. Importa muito mais 

compreender o fenômeno, isto é, as principais características dessa fase. Assim, sendo 

influenciado pelos ditames pós-positivistas e suas exigências democráticas, o direito 

processual civil vem redesenhando algumas de suas principais bases teóricas. 

Acerca do tema da jurisdição e do processo no Estado Constitucional, válidas são 

as palavras de Arenhart, Marinoni e Mitidiero (2017), que destacam a função de 

reconstrução interpretativa mediante a argumentação jurídica, que deve ser pautada no 

diálogo: 

                                                           
220 Há autores que defendem que ainda vivenciamos a terceira fase, instrumentalista, como percebemos nas 

páginas 49 e seguintes de Araújo Cintra, Dinamarco e Grinover. No entanto, isso não significa que a obra 

desses juristas esteja alheia aos ditames pós-positivistas mais contemporâneos, pois em vários trechos é 

possível averiguar a preocupação com o diálogo (p. 40 e 310), com a efetividade (p. 40), com o estudo das 

matrizes constitucionais do sistema processual (p. 49) e com a ética processual (p. 51), para ficar apenas 

com alguns exemplos. ARAÚJO CINTRA, Antônio Carlos de; DINAMARCO, Cândido Rangel; 

GRINOVER, Ada Pellegrini. Op. cit., p. 40, 49, 51 e 310. 
221 DIDIER JR., Fredie. Op. cit., p. 52. 
222 DIDIER JR., Fredie. Op. cit., p. 52 e 53. 
223 Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil), sob a liderança de Carlos Alberto Álvaro de 

Oliveira, costuma-se denominar esta fase do desenvolvimento processual de formalismo-valorativo, 

exatamente para destacar a importância que se deve dar aos valores constitucionalmente protegidos na pauta 

de direitos fundamentais na construção. E aplicação do formalismo processual. As premissas deste 

pensamento são exatamente as mesmas do chamado Neoprocessualismo [...]. Embora seja correto afirmar 

que se trate de uma construção teórica que nasce no contexto do neoconstitucionalismo, o formalismo 

valorativo pauta-se, também, no reforço dos aspectos éticos do processo, com especial destaque para a 

afirmação do princípio da cooperação [...]. DIDIER JR., Fredie. Op. cit., p. 53 E 54. 



110 
 

Diante da transformação da concepção de direito, não há mais como sustentar 

as antigas teorias da jurisdição, que reservaram ao juiz a função de declarar o 

direito [...] [submetida] ao princípio da supremacia da lei e ao positivismo 

acrítico.  

O Estado Constitucional inverteu os papéis da lei e da Constituição, deixando 

claro que a legislação deve ser compreendida a partir dos princípios 

constitucionais de justiça e dos direitos fundamentais.  

[...] A jurisdição no Estado Constitucional [...] implica atividade de 

reconstrução interpretativa mediante um processo estruturalmente guiado 

pela argumentação jurídica. É uma atividade que conta necessariamente com 

a colaboração da Constituição e da legislação para ser legítima [...].   

[...] 

Para que se tenha um adequado exercício da jurisdição no Estado 

Constitucional, tudo isso deve [...] resultar de um amplo diálogo com as partes. 

Fora daí há exercício ilegítimo da jurisdição.224 
 

Nesse contexto, além da já mencionada preocupação com a efetividade, deu-se 

especial atenção à noção de adequação.225 O processo precisa ser adequado à tutela efetiva 

dos direitos fundamentais, e ao mesmo tempo estruturado e organizado de acordo com 

esses mesmos direitos fundamentais.  

Para Arenhart, Marinoni e Mitidiero (2017), a jurisdição tem que ser adequada 

para tutelar direitos. Isso significa que o processo precisa ser capaz de promover a 

realização do direito material. Por isso a necessidade de estruturar-se um processo dotado 

de técnicas processuais aderentes à situação levada a juízo, para que se alcance a 

igualdade material entre as pessoas, através de uma tutela jurisdicional diferenciada dos 

direitos.226 

É possível inclusive falar em um direito fundamental à cognição adequada, direito 

instrumental através do qual “se permite a informação e, consequentemente, o 

conhecimento necessário em favor do órgão jurisdicional, para que este possa decidir e 

decidir com justiça”.227  

Dessa forma, diz-se que hoje o processo precisa ser subjetivamente, 

teleologicamente e objetivamente adequado. A adequação subjetiva consiste numa 

adequação aos sujeitos processuais, através de normas distintas baseadas nas 

especificidades de cada um, ou de cada grupo. A adequação teleológica, por sua vez, 

                                                           
224 ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Op. cit., p. 159, 160 e 

124. 
225 O processo deve estar adequado à tutela efetiva dos direitos fundamentais (dimensão subjetiva) e, além 

disso, ele próprio deve ser estruturado de acordo com os direitos fundamentais (dimensão objetiva).  

DIDIER JR., Fredie. Op. cit., p. 64. 
226 ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Op. cit., p. 254 e 255. 
227 GOES, Ricardo Tinoco de. Efetividade do Processo e Cognição Adequada. São Paulo: MP Ed., 2008. 

p. 142. 
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significa que o processo deve ser adequado aos fins para aos quais ele se propõe resolver. 

E, por fim, a adequação objetiva está ligada à ideia de que ele deve ser compatível com 

determinadas situações que possam existir, como as situações de urgência e a consequente 

necessidade de tutelas provisórias.228 

Nesse sentido, a adequação procedimental permite uma participação adequada e 

efetiva, contribuindo para a legitimação democrática da atuação judicial. No entanto a 

participação adequada somente é de fato prestigiada quando se percebe que o 

procedimento pode ser construído segundo as necessidades do caso concreto. Logo, as 

chamadas normas processuais abertas, ao permitirem, por exemplo, técnicas 

antecipatórias, de distribuição probatória, sentenciais e executivas segundo as 

necessidades do caso concreto, constituem normas que objetivam potencializar a 

participação adequada no processo.229 

Vale destacar, contudo, que, a assimilação dos ideais pós-positivistas pelo 

ordenamento processual brasileiro não se deu de maneira tão célere. Mesmo no Código 

de Processo Civil de 1973 (CPC/1973), isto é, já posterior ao término da Segunda Guerra 

Mundial, o nosso sistema processual foi tímido na absorção de algumas premissas do 

constitucionalismo contemporâneo.  

A rigor, o ordenamento jurídico brasileiro como um todo só passou a incorporar 

com mais afinco essas ideias de maneira tardia, com a redemocratização na segunda 

metade da década de 1980 e especialmente após a promulgação da Constituição da 

República de 1988. 

De fato, e no que interessa aos fins propostos por essa pesquisa, a Constituição de 

1988 incorporou em seu texto relevantes institutos processuais, em um fenômeno muitas 

vezes denominado de constitucionalização do direito processual. Além disso, consolidou 

a eficácia normativa direta de muitos princípios processuais, bem como consagrou a 

existência de direitos fundamentais de caráter nitidamente processuais. Sobre o tema, 

assim dispõe a professora Gisele Mazzoni Welsch (2016): 

[...] o processo torna-se efetivo [...] através de instrumentos empregados à luz 

da Constituição, no que se refere aos seus princípios constitucionais de justiça 

e aos direitos fundamentais. 

[...] 

Inegável, portanto, a influência exercida pela Constituição sobre o processo 

contemporâneo, em especial a partir do entendimento de que sua finalidade 

                                                           
228 DIDIER JR; Fredie. Op. cit., p. 146 e 147 
229 ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Op. cit., p. 454 e 455. 
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deve olvidar os fins privados imediatos da relação processual para considerar 

a natureza de instrumento do direito público, através do qual se exercerá o 

poder estatal jurisdicional para a solução dos conflitos que, existentes em uma 

dada sociedade, não podem ser solucionados diretamente por seus próprios 

interessados. 

Assim, o processo civil no Estado constitucional traz a ideia de direito 

processual constitucional, sendo este um método de exame do sistema 

processual à luz dos preceitos contidos na Constituição que opera em dois 

sentidos as relações entre a Constituição e o processo: a Constituição, cercando 

o sistema processual de princípios e garantias; o sistema processual, servindo 

de instrumento de atuação dos preceitos contidos na Constituição.230 
 

No entanto, ainda que as normas constitucionais sejam teoricamente suficientes, 

em virtude da já mencionada força normativa da Constituição e da eficácia direta e 

aplicabilidade imediata de muitas de suas disposições, é importante que a legislação 

infraconstitucional também acompanhe essa evolução.  

Nesse sentido, não obstante importantes reformas realizadas no texto e na 

interpretação do CPC/1973, é no novo diploma processual de 2015 que podemos 

identificar mais claramente a influência do neoprocessualismo, através da previsões 

normativas compatíveis com as exigências do constitucionalismo contemporâneo. 

Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015, já em seu art. 1º, dispõe que a 

interpretação das normas processuais infraconstitucionais deve ser pautada nas normas 

constitucionais, evidenciando a sua preocupação com as premissas do constitucionalismo 

contemporâneo. 

Além disso, o CPC/2015 adotou as chamadas cláusulas gerais processuais, como 

o poder geral de cautela (art. 301), a cláusula geral de boa-fé processual (art. 5º), a 

cláusula geral de cooperação (art. 6º).  

Segundo Didier Jr (2018), as cláusulas gerais desenvolveram-se inicialmente no 

âmbito do direito privado, cujos principais exemplos são as cláusulas gerais da boa-fé, da 

função social da propriedade e da função social do contrato. No entanto, em fenômeno 

relativamente recente, elas tem sido incorporadas ao direito processual, posto que este 

também passou necessitar de normas flexíveis que lhe permitam atender às especiais 

circunstâncias do caso concreto.231 

Dessa forma, atento ao atual estágio evolutivo da Ciência Jurídica, o CPC/2015 

objetivou estruturar um processo civil participativo, pluralista e aberto, buscando superar 

                                                           
230 WELSCH. Gisele Mazzoni. Legitimação democrática do Poder Judiciário no novo Código de 

Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 94 e 95. 
231 DIDIER JR., Fredie. Op. cit., p. 62.  
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os modelos dispositivo e inquisitivo através de uma nova proposta, baseada na 

cooperação entre os sujeitos processuais. 

No atual cenário, o juiz não deve ser passivo como no modelo dispositivo. Por 

outro lado, também não é aconselhável que seja ele o grande protagonista, como ocorreu 

no modelo inquisitivo. É preciso encontrar um equilíbrio na distribuição das funções dos 

sujeitos processuais, para que a prestação jurisdicional seja adequada, apta a conceder 

uma tutela efetiva através de uma decisão judicial construída de forma democraticamente 

legítima. 

É na busca desse equilíbrio que se estrutura o chamado modelo cooperativo de 

processo, objetivando alcançar uma adequada divisão de trabalho ente as partes e o 

Estado-Juiz: 

[O modelo cooperativo] visa a resolver um problema cental do processo: a sua 

equilibrada organização. Vale dizer: imprimir uma adequada "divisão do 

trabalho” entre os seus participantes. O modelo do nosso processo justo é o 

modelo cooperativo – pautado pela colaboração do juiz para com as partes. 

[...] A colaboração é um modelo que visa a organizar o papel das partes na 

conformação do processo, estruturando-o como uma verdadeira comunidade 

de trabalho (Arbeitsgemeinschaft), em que se privilegia o trabalho processual 

em conjunto do juiz e das partes (prozessualen Zusammenarbeit). Em outras 

palavras, visa a dar feição ao processo, dividindo de forma equilibrada o 

trabalho entre todos os seus participantes.232 
 

Dessa forma, defendemos que, em tempos de constitucionalismo contemporâneo 

e de neoprocessualismo, nem o jurisdicionado nem o magistrado podem ser vistos como 

detentores do dominus litis, mas ao mesmo tempo também não podem ser meros 

expectadores da marcha processual. Eles precisam ser encarados, de maneira conjunta, 

como participantes ativos do trâmite processual que devem cooperar para um resultado 

justo. 

Exige-se, pois, um processo civil participativo, pluralista e aberto, que valorize o 

debate e, assim, seja compatível com as exigências de legitimação democrática estudadas 

neste trabalho. E esse objetivo pode ser alcançado através da colaboração e do respeito a 

um contraditório efetivo, que realmente possibilite às partes influenciar no 

convencimento do juiz. 
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Para Fredie Didier Jr. (2018), o princípio da cooperação resulta da confluência e 

das interferências recíprocas entre o devido processo legal, o contraditório, a boa-fé 

processual e o respeito ao autorregramento da vontade no processo.233 

Dessa forma, o modelo cooperativo de processo é baseado na colaboração e no 

diálogo. Trata-se de um modelo síntese, sem protagonismos,234 que valoriza a boa-fé 

processual e o devido processo legal com equilíbrio entre os poderes e deveres dos 

sujeitos processuais – especialmente as partes e o juiz –, razão pela qual parece ser o mais 

adequado a uma democracia.235 

Em obra ainda anterior ao Código de Processo Civil de 2015, Ricardo Tinoco de 

Góes (2008) já ressaltava a importância da cooperação e do equilíbrio entre juízes e partes 

no processo: 

Para a aplicação da técnica cognitiva que visa a ampliação do conhecimento 

jurisdicional, não se pode desconsiderar a importância da cooperação das 

partes na busca desse desiderato. A atividade processual que vise o alcance da 

verdade sobre a realidade material, indispensável à efetividade do processo, 

repousa no ideário da divisão do trabalho. 

[...] 

O que é fato é que o primado do processo efetivo passa, necessariamente, pelo 

exercício pleno e participativo de uma técnica cognitiva, envolvendo num 

mesmo patamar o juiz e as partes, cujo campo de incidência é ampliado, a fim 

de propiciar o conhecimento sobre todos os fatos que, cumulativamente, 

servem ao reconhecimento do direito que deles nasce, assim como à 

concretização das verdadeiras condições materiais predispostas à sua 

satisfação.236 
 

Por isso se diz que o juiz do processo cooperativo, anda que continue assimétrico 

quando impõe suas decisões, é um juiz isonômico na condução do trâmite processual, 

devendo ser considerado como participante de um contraditório renovado.237 Assim, 

nesse novo modelo proposto, os sujeitos processuais devem ser encarados como 

participantes ativos de um procedimento processual dialógico e deliberativo! 

Parte-se, pois, para um processo civil pautado na colaboração, democratizando-se 

os institutos processuais e valorizando-se cada vez mais a boa-fé processual, o 

                                                           
233 DIDIER JR., Fredie. Op. cit., p. 156 e 157. 
234 Vale dizer, contudo que a divisão das tarefas é na condução da marcha processual, jamais na decisão, 

posto que esta é um ato de poder estatal e, portanto, exclusiva dos magistrados. 
235 DIDIER JR., Fredie. Op. cit., p. 156 e 157. 
236 GOES, Ricardo Tinoco de. Efetividade do Processo e Cognição Adequada. São Paulo: MP Ed., 2008. 

p. 139 e 141. 
237 ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Op. cit., p. 316 e 317. 
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contraditório e o poder de influência das partes no convencimento do magistrado. Sobre 

o tema, mais uma vez são válidos os ensinamentos de Ricardo Tinoco de Góes: 

[o juiz deve participar] pragmaticamente dessa comunhão dialógica, 

absorvendo e interferindo na produção de entendimentos capazes de 

concorrerem para a construção legítima de uma decisão judicial democrática. 

E ousamos dizer ainda mais: [o juiz] para falar e ouvir precisa guardar simetria 

com seus interlocutores, pois não há diálogo conducente ao consenso, quando 

se subestima o interlocutor. A tanto, precisa antes querer dialogar e para isso 

necessita incluir no diálogo quem dele queira participar; promover a inserção, 

a inclusão do outro. [O juiz] deve sair do pedestal, da torre de marfim, para 

buscar, pela via da linguagem pragmática, sua participação no discurso, 

interagindo com tantos quantos forem os cidadãos integrantes dessa imensa 

esfera pública carente de voz e audição.238 
 

Vale ressalvar que Arenhart, Marinoni e Mitidiero (2017) afirmam que as partes 

não precisam e nem devem colaborar entre si, de maneira que a cooperação só seria 

aplicável do juiz para com as partes.239 Não concordamos com tal posição. As partes 

podem e devem cooperar entre si, ainda que minimamente, como por exemplo, sendo 

obrigadas a agir com boa-fé processual. 

Aliás, o art. 6º do CPC/2015, dispositivo legal que talvez expresse com mais 

clareza a adoção do princípio da cooperação, não se limita a afirmar que somente o juiz 

deve colaborar, estabelecendo expressamente que todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva. Logo, entendemos que estão incluídos na obrigação presente nesse dispositivo o 

juiz, as partes, o representante do ministério público, os advogados, e todos os auxiliares 

da justiça elencados no art. 149 do CPC/2015. 

E é importante que se diga que a cooperação não é faculdade. É obrigação! O 

modelo cooperativo impõe a todos os sujeitos do processo comportamentos objetivos para 

a manutenção do equilíbrio processual, necessários à obtenção de um processo leal e 

cooperativo.240 

Dentre esses comportamentos devidos, é possível detectar, com base na doutrina 

civilista da boa-fé, o que tem sido chamado de deveres processuais de cooperação. Fredie 

Didier Jr. (2018) identifica os deveres de lealdade, de esclarecimento, de consulta e de 

prevenção,241 impostos a todos aqueles sujeitos processuais. Arenhart, Marinoni e 

                                                           
238 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. 184. 
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Mitidiero (2017), por sua vez, identificam os deveres de esclarecimento, de diálogo, de 

prevenção, e de auxílio para com os litigantes.242 

Apesar da similitude, preferimos adotar a nomenclatura de Fredie Didier Jr. De 

toda forma, tais deveres estão todos intimamente relacionados entre si, de maneira que 

muitas vezes eles se apresentam conjuntamente nas mais diversas situações processuais. 

O dever de lealdade é autoexplicativo. Trata-se, a rigor, uma decorrência lógica e 

direta da boa-fé processual prevista expressamente no art. 5º do CPC/2015, que dispõe 

que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com 

a boa-fé. Além deste, outros dispositivos também são expressos ao tratar da boa-fé e, 

portanto, guardam íntima relação com o dever de lealdade processual, a exemplo do art. 

322, § 2º, do Código de Processo Civil, e do art. 489, § 3º, também do CPC/2015. 

O dever de esclarecimento, por sua vez, compreende tanto o dever que as partes 

tem de esclarecer o juiz sobre as circunstâncias do caso discutido, como o dever do juiz 

esclarecer os seus posicionamentos às partes, este último decorrente da exigência de 

fundamentação das decisões presente no art. 93, IX, da CF/88 e no art. 11, caput, do 

CPC/2015. Além disso, compreende ainda o chamado dever de autoesclarecimento do 

magistrado, consistente no dever do próprio juiz esclarecer-se junto aos demais sujeitos 

processuais, quando tiver dúvidas sobre aquilo que as partes pleiteiam.  

Nesta última dimensão, o dever de esclarecimento impõe que o juiz deve procurar 

sanar, junto às partes, todas as eventuais ambiguidades ou obscuridades constantes nas 

peças processuais, sobretudo para evitar uma extinção do processo sem resolução do 

mérito. O intuito é que a cognição seja o mais exauriente possível e, assim, evite decisões 

precipitadas ou equivocadas, chegando-se no mais próximo que se consiga de um juízo 

de certeza que realmente tutele o direito material. 

No que tange ao dever de consulta, é possível identificá-lo como uma variante do 

dever de informar e de esclarecer. Quando aplicável ao magistrado, exige que ele evite 

decidir com base em matéria a respeito da qual as partes não foram intimadas a se 

manifestar, ainda que tal matéria seja cognoscível de ofício. Em outras palavras, caso o 

magistrado verifique que ainda não foi dado à parte a oportunidade de se manifestar sobre 

determinado ponto, ele deve, antes de decidir, intimá-la para tanto! Trata-se, pois, de 

                                                           
242 ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Op. cit., p. 503 e 504. 
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nítida influência do modelo aqui estudado, construído com base no diálogo entre os 

sujeitos processuais. 

Esse dever de consulta talvez seja o mais difundido dentre os deveres de 

cooperação, podendo ser extraído dos dispositivos que consagraram o princípio da não 

surpresa, como o caput do art. 9º do CPC/2015, que dispõe que não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Já o art. 10 do mesmo diploma 

legislativo estabelece que o magistrado não pode decidir, em grau algum de jurisdição, 

com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de 

se manifestar. E isso mesmo que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 

O dever de prevenção, por sua vez, decorre da ideia de que o juiz deve apontar 

defeitos que comprometam a validade do processo, para que sejam sanados. Em outras 

palavras, o magistrado, verificando um vício formal, não pode se omitir acerca dele e 

simplesmente extinguir o processo sem resolução de mérito. Decorre, pois, de um dever 

mais amplo, de proteção. 

Como é possível perceber, o dever de prevenção pode ser encontrado em alguns 

dos dispositivos do CPC/2015 que consagraram o denominado princípio da primazia do 

julgamento do mérito, sobretudo no art. 317, que estabelece que antes de proferir decisão 

sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para corrigir o vício. 

Dessa forma, observa-se que, na medida do possível, deve-se buscar a correção das falhas 

processuais para que o mérito da demanda possa ser adequadamente examinado.  

Vale dizer ainda que uma parcela da doutrina identifica a existência de um quinto 

dever de cooperação, que seria o dever de auxílio. O magistrado teria o dever de auxiliar 

as partes na remoção dos obstáculos processuais, inclusive sugerindo alteração nos 

pedidos, por exemplo. No entanto, concordamos com Fredie Didier Jr (2018), que 

defende a impossibilidade de reconhecer-se o dever de auxílio no ordenamento 

brasileiro.243 

Pensar diferente seria permitir uma atuação com maior protagonismo do juiz, o 

que, a rigor, afastaria nosso sistema processual do modelo cooperativo e o aproximaria 

do inquisitivo. Além disso, um eventual dever de auxílio poderia comprometer a já 

                                                           
243 DIDIER JR., Fredie. Op. cit., p. 163. 
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delicada imparcialidade do estado-juiz, verdadeiro pressuposto lógico do próprio conceito 

de jurisdição e, por isso mesmo, indispensável a qualquer sistema judicial.  

De toda forma, diante do que até aqui foi exposto, percebe-se que, de fato, o 

CPC/2015 fez nítida opção pelo modelo cooperativo. De uma forma ou de outra, adotou 

expressamente os deveres de cooperação em vários de seus dispositivos, pois consagrou 

ou fortaleceu os princípios da primazia do julgamento do mérito (arts. 4º, 6º e 282), da 

cooperação (art. 6º) e da não surpresa (arts. 9º, 10 e 317), baseados na lógica dialética. A 

legalidade foi superada pela juridicidade, e o devido processo legal cedeu espaço ao 

devido processo constitucional (arts. 1º, 7º, 11), pautado na ética processual, na proteção 

da confiança e na boa-fé objetiva (art. 5º). 

Nesse contexto, conjugando as ideias de modelo cooperativo e tutela jurisdicional 

adequada e efetiva, Arenhart, Marinoni e Mitidiero (2017) analisam o devido processo 

legal sob a ótica do Estado Constitucional, propondo uma atualização em seu conteúdo e 

afirmando que existe hoje um verdadeiro direito fundamental ao processo justo.244 Os 

renomados autores apresentam interessante sistematização do que seria o conteúdo 

mínimo desse “novo” devido processo legal – o processo justo: 

É possível identificar um “núcleo forte ineliminável”, um “conteúdo mínimo 

essencial” sem o qual seguramente não se está diante de um processo justo. O 

direito ao processo justo conta, pois, com um perfil mínimo.  

Em primeiro lugar, do ponto de vista da “divisão do trabalho” processual, o 

processo justo é pautado pela colaboração do juiz para com as partes. Daí a 

razão pela qual o NCPC positivou expressamente o modelo cooperativo de 

processo civil e o princípio da colaboração (art. 6º do CPC). O juiz é paritário 

no diálogo e assimétrico apenas no momento da imposição de suas decisões. 

Em segundo lugar, constitui processo capaz de prestar tutela jurisdicional 

adequada e efetiva (art. 6.º XXXV, CF/1988, e 3.º do CPC), em que as partes 

participam em pé de igualdade e com paridade de armas, em contraditório 

(arts. 5.º, I e IV, da CF/1988 e 7.º, 9.º e 10 do CPC), com ampla defesa, com 

direito à prova, perante juiz natural, em que todos os seus pronunciamentos 

são previsíveis, confiáveis e motivados (arts. 93, IX, CF/1988, e 11 e 489 do 

CPC), em procedimento público (arts.5º, LX, 93, IX CF/1988, e 11 e 189 do 

CPC), com duração razoável (arts. 5º, LXXVIII, CF/1988 e 4º do CPC) e, em 

sendo o caso, com direito à assistência jurídica integral e com formação de 

coisa julgada.245 
 

Ainda que possa ser incompleta nas exemplificações (não mencionou a 

imparcialidade do juiz, por exemplo), a aludida sistematização cumpre o seu propósito de 

interpretar o devido processo legal à luz do constitucionalismo contemporâneo e da 

evolução da ciência processual. 

                                                           
244 ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Op. cit., p. 495 e ss. 
245 ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Op. cit., p. 497.   
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Ainda sobre o modelo cooperativo, válidos são os ensinamentos de Didier Jr 

(2018), que afirma que “O modelo cooperativo de processo caracteriza-se exatamente por 

articular os papéis processuais das partes e do juiz, com o propósito de harmonizar a 

eterna tensão entre liberdade individual e o exercício do poder pelo Estado”.246 

Ao lado do modelo cooperativo, e com ele intimamente relacionado, parte da 

doutrina entende que o CPC/2015 consagrou o princípio do respeito ao autorregramento 

da vontade no processo. A rigor, tal princípio decorre do prestígio que o CPC/2015 

concedeu à autonomia privada, corolário lógico da liberdade, e está em consonância com 

a noção de democracia processual que valoriza a participação mais efetiva das partes no 

processo judicial. 

De fato, todo cidadão possui – obviamente dentro de certos limites – o direito de 

regular juridicamente os seus interesses da maneira como melhor lhe aprouver. E o 

princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo consiste na repercussão 

desse direito no campo processual. Fredie Didier Jr., (2018) aponta que, de tão relevante, 

o princípio integra o conteúdo do próprio devido processo legal, afirmando que um 

processo hostil ao exercício da liberdade não é um processo devido.247 

O princípio pode ser mais facilmente percebido no tema dos negócios jurídicos 

processuais. De fato, o CPC/2015 valoriza a autonomia privada das partes bem mais do 

que o código anterior, estimulando, por exemplo, a autocomposição (arts. 165 a 175), e 

inclusive permitindo expressamente que o acordo judicial abranja matéria estranha àquela 

discutida nos autos, nos termos do art. 515, § 2º. 

Analisando o tema, Leonardo Carneiro da Cunha (2016) atenta que o CPC/1973 

já trazia vários negócios jurídicos processuais típicos, que foram mantidos pelo código 

atual, a exemplo da possibilidade das partes transacionarem acerca do foro competente 

(art. 63), sobre a suspensão do processo (art. 313, II), sobre o adiamento da audiência (art. 

362, I), dentre outros. Além disso, o CPC/2015 trouxe outras figuras negociais típicas, 

como a possibilidade das partes reduzirem os prazos peremptórios (art. 222, §1º), fixarem 

um calendário processual (art. 191) e escolherem consensualmente o perito (art. 471), 

para ficarmos apenas em alguns exemplos.248 

                                                           
246 DIDIER JR., Fredie. Op. cit. p., 165 e 166. 
247 DIDIER JR., Fredie. Op. Cit. p. 164 e 165. 
248 CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 13 ed., totalmente reformulada. Rio de 

Janeiro: Forense, 2016. p. 660. 
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No entanto, é o art. 190 do CPC/2015 que mais evidencia o princípio do 

autoregramento da vontade no processo. O referido dispositivo consagra verdadeira 

“cláusula geral de negociação processual”, que faculta às partes a celebração de negócios 

processuais atípicos – desde que plenamente capazes e em causas que admitam a 

autocomposição. 

Se antes cabia primordialmente ao legislador – ou, quando muito, ao juiz – 

adequar o processo à determinadas situações para ele previstas, o art. 190 estende essa 

possibilidade às partes, que podem adaptar o procedimento às peculiaridades do caso 

concreto e convencionar sobre ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou 

durante o processo. 

Não nos cabe aqui aprofundar o tema, mas é inegável que essa possibilidade 

prevista no art. 190 fortalece as noções de deliberação e de diálogo, que devem permear 

o trâmite processual. Logo, trata-se de uma inovação que, pelo menos em tese, amplia a 

importância da participação das partes no procedimento, colaborando para que o processo 

seja um instrumento apto a conferir legitimidade democrática à atuação judicial – ou pelo 

menos com ela colaborar. 

Tratando sobre o princípio da cooperação e sobre os negócios jurídicos 

processuais, Leonardo Carneiro da Cunha (2016) afirma que eles propiciam um 

redimensionamento e uma democratização do próprio papel do Poder Judiciário e do 

modelo de prestação jurisdicional pretendido, possibilitando um debate mais franco e 

aberto entre as partes e os juízes249. 

De fato, parece inegável que o modelo cooperativo fortalece a dialogicidade 

procedimental, sendo, em nosso entender, aquele que mais se adequa ao Estado 

Constitucional de Direito. Isso porque, ao objetivar democratizar e equilibrar as funções 

e os poderes dos juízes e das partes na condução do processo, valoriza um contraditório 

verdadeiramente efetivo!  

No entanto, além de adotar um modelo cooperativo e prever os institutos aqui 

brevemente estudados, no intuito de abrir o processo civil à dialogicidade e, assim, 

conferir maior legitimidade democrática às decisões judiciais, o CPC/2015 também 

fortaleceu – e muito – o sistema de precedentes vinculantes. 

                                                           
249 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op. cit., p. 659. 
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Acontece que, pelo menos em uma análise mais superficial, os precedentes 

vinculantes, talvez caminhem no sentido inverso da legitimação democrática que foi vista 

até aqui, pois podem subvalorizar o papel das partes e dos juízes de primeiro grau – os 

mais “próximos do povo” e, em tese, mais independentes – sobretudo politicamente. No 

entanto, pode ser precipitado concluir, de maneira tão singela, que o sistema de 

precedentes vinculantes é incompatível com as noções de democracia processual. 

É nesse sentido, e à luz das premissas estudadas e revisitadas ao longo de todo 

este trabalho, que partiremos diretamente para as delimitações finais de nossa construção 

teórica acerca da relação e da compatibilidade do sistema de precedentes vinculantes com 

as principais premissas do constitucionalismo contemporâneo e com as exigências 

contemporâneas de um processo civil democrático, cooperativo e dialógico, para que 

possamos nos posicionar acerca da necessidade ou da conveniência de sua existência em 

nossa ordem jurídica. 
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5 O SISTEMA DE PRECEDENTES VINCULANTES NO PROCESSO CIVIL 

DO CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO 

Até o presente momento, constatamos que, dentre as principais premissas do 

constitucionalismo contemporâneo, destacam-se, dentre outras, o desenvolvimento da 

teoria dos direitos fundamentais; a concepção de que os princípios são também espécies 

de normas jurídicas; o desenvolvimento das técnicas da ponderação e do sopesamento; a 

distinção entre texto e norma; a compreensão de que toda atividade interpretativa é 

também criativa; as mudanças na técnica legislativa, com a utilização das cláusulas gerais 

e dos conceitos jurídicos indeterminados; a consagração das ideias de força normativa e 

da supremacia da Constituição e a consequente expansão da jurisdição constitucional.  

Em conjunto, essas mudanças favoreceram o desenvolvimento de correntes 

hermenêuticas que permitem ao juiz uma maior margem de liberdade na interpretação e 

na aplicação do texto legislativo, fazendo com que haja um inegável fortalecimento do 

Poder Judiciário e, consequentemente, uma expansão no exercício da função 

jurisdicional.  

No entanto, em virtude da ausência de legitimidade eletiva no provimento dos 

cargos da magistratura, para que o cenário pós-positivista possa ser compatível com as 

atuais exigências democráticas da sociedade, é preciso que haja um aprimoramento da 

noção de devido processo legal. Nesse cenário, ganham bastante relevo a publicidade e a 

fundamentação das decisões judiciais. 

Além disso, partindo-se das contemporâneas ideias de democracia procedimental 

e deliberativa, defendeu-se que uma das principais maneiras de legitimar 

democraticamente as decisões judiciais consiste na edificação de um processo judicial 

dialógico, que permita um contraditório ampliado e efetivo.  

E, de fato, a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conhecida como Código de 

Processo Civil – CPC/2015 – bem atentou para esse cenário, tendo adotado o chamado 

modelo cooperativo de processo, que fortalece a dialogicidade procedimental ao buscar 

democratizar e equilibrar as funções e os poderes de todos os sujeitos processuais. 

Objetivou, pois, uma marcha processual sem protagonismos indevidos, privilegiando, 

assim, a igualdade.  

Todavia, além de adotar um modelo cooperativo e prever os institutos 

anteriormente estudados, no intuito de abrir o processo civil à dialogicidade e, assim, 
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conferir maior legitimidade democrática às decisões judiciais, o CPC/2015, como é por 

todos sabido, também fortaleceu – e muito – o sistema de precedentes vinculantes. 

Acontece que, pelo menos à primeira vista, o sistema de precedentes vinculantes 

adotado talvez caminhe no sentido inverso da valorização da democracia processual. Isso 

porque, ao vincular os magistrados de primeiro grau às decisões de tribunais de instâncias 

superiores, pode restringir a liberdade interpretativa e a independência dos juízes de 

primeira instância, que, pelo menos em tese, são os magistrados que estão mais próximos 

dos cidadãos e que, até pelo método de ingresso na carreira, tendem a ser politicamente 

mais independentes. 

Aliás, nesse sentido parece caminhar a visão do professor Ricardo Tinoco de Góes 

(2013), que, embora em obra ainda anterior ao advento do CPC/2015 e não tratando 

diretamente do tema, critica a ideia – presente na corrente comunitarista – de sujeição 

quase absoluta da magistratura de primeira instância aos estamentos superiores da 

Jurisdição: 

É que idolatrando a sinuosa opção ideológica em favor dos primeiros 

[jurisdição superior], o comunitarismo esvaziou e desmotivou a interpretação 

realizada pelos Juízos de Primeiro Grau, hoje reféns de uma titubeante e 

oscilante forma de prestação jurisdicional que lhes é antidemocraticamente 

imposta!250 
 

Além disso, sob outra perspectiva, poder-se-ia vislumbrar situações nas quais, 

como já haveria um entendimento prévio ao qual os juízes estariam vinculados, o sistema 

de precedentes obrigatórios diminuiria a relevância e a efetividade da atuação da parte 

que ingressou no Judiciário somente após a fixação do precedente, posto que a sua causa 

“já estaria decidida” independentemente do contraditório que pudesse ser desenvolvido 

em seu processo individual. E, ao minimizar o papel e a participação das partes, também 

haveria uma possível contrariedade em relação ao princípio democrático.  

Além dessa possível incompatibilidade com a noção de democracia aplicável ao 

processo civil, a obrigatoriedade em seguir os precedentes, ao limitar as possibilidades 

interpretativas dos juízes das instâncias inferiores, também parece ir de encontro a ideia 

de abertura hermenêutica valorizada pelo constitucionalismo contemporâneo.  

                                                           
250 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. Op. cit., p. 232 e 233. É importante 

ressaltar, mais uma vez, que Góes não trata e, assim, não critica especificamente o sistema de precedentes 

vinculantes presente no NCPC. Ele chega a criticar mais abertamente, contudo, a técnica de eficácia 

vinculante sobre os fundamentos da decisão, uma vez que ela desprezaria a riqueza e a multiplicidade de 

circunstâncias de cada caso (Ibidem., p. 235). 
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A despeito desses argumentos, pode ser precipitado afirmar que um sistema de 

precedentes vinculantes é incompatível com o princípio democrático aplicado ao processo 

judicial e com as premissas do constitucionalismo contemporâneo.  

Isso porque existem mecanismos destinados a garantir que os processos que 

culminarão em decisões que irradiarão efeito vinculante passem por métodos de 

deliberação popular, como as audiências públicas e a participação do amicus curiae. 

Ademais, há institutos que permitem a distinção e a superação dos precedentes 

vinculantes, que podem possibilitar uma real participação da parte no processo decisório 

que lhe dirá respeito. 

É nesse contexto que, a partir de agora, delimitaremos a nossa construção teórica 

acerca da relação e da compatibilidade entre o constitucionalismo contemporâneo, a 

democracia processual e os precedentes vinculantes. À luz das premissas estudadas e 

analisadas ao longo de todo este trabalho, buscar-se-á, portanto, identificar se existe 

necessidade ou, pelo menos, conveniência, na adoção de um sistema de precedentes 

obrigatórios no ordenamento brasileiro. 

Conforme já tivemos a oportunidade de dizer, a construção teórica realizada na 

presente pesquisa foi feita de maneira gradual, desde as primeiras linhas deste trabalho. 

Isso porque, conforme será percebido, os argumentos que utilizaremos neste capítulo 

tomarão por base tudo o que foi visto até este momento: a evolução histórica do 

constitucionalismo e as características mais marcantes de suas fases; a importância do 

fortalecimento institucional do Poder Judiciário; as críticas aos excessos cometidos sob a 

falsa proteção do pós-positivismo; a compatibilização teórica entre o exercício da função 

jurisdicional e as noções contemporâneas de democracia; e os meios pelos quais um 

processo pode ser estruturado de maneira democrática, com ferramentas dialógicas e 

deliberativas que possibilitem uma efetiva e relevante participação das partes. 

Assim, a partir de agora, algumas pontas que ainda possam parecer soltas serão 

devidamente amarradas. 

 

5.1 NOÇÕES FUNDAMENTAIS ACERCA DOS PRECEDENTES JUDICIAIS. 

Para os fins do estudo aqui realizado, fundamental é saber o que é um precedente 

judicial. E o termo pode ser entendido em um duplo sentido – um amplo e um restrito. 
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Em sentido lato, precedente é a decisão judicial proferida em um caso concreto, 

da qual pode ser extraída um elemento normativo que servirá como parâmetro e diretriz 

para o julgamento de casos posteriores análogos. Nessa concepção ampla, ele é composto 

pelo contexto fático analisado, pela argumentação jurídica realizada e pela tese ou 

princípio jurídico definido na motivação. 

Já em sentido estrito o precedente judicial pode ser entendido apenas como esse 

último elemento: a tese ou o princípio jurídico definido na motivação. É a chamada ratio 

decidendi, que, a rigor, é a parcela da decisão que pode vir a ter eficácia persuasiva ou 

até obrigatória.251 

É preciso ter em mente que, ao proferir uma decisão, o juiz cria – ou recria – duas 

normas jurídicas. Uma de caráter individual, que constitui a decisão para a situação 

específica discutida nos autos, e uma de caráter geral, fruto da compreensão dos fatos 

envolvidos e da sua conformação com o direito positivado, consubstanciada na tese 

jurídica adotada. É essa norma geral que configura a ratio decidendi, que, nas palavras de 

Braga, Didier Jr. e Oliveira (2018), “se desprende do caso específico e pode ser aplicada 

em outras situações concretas que se assemelham àquela em que foi originalmente 

construída”.252 

Ao abordarem o papel da jurisdição no Estado Constitucional, Arenhart, Marinoni 

e Mitidiero (2017) apresentam ponto de vista semelhante. Para eles, a jurisdição no 

processo civil contemporâneo tem por função tanto a tutela dos direitos, mediante a 

prolação da decisão justa para o caso concreto, como a formação de precedentes para 

promoção da unidade do direito. Logo, a jurisdição teria compromisso com a 

cognoscibilidade, com a estabilidade e com a confiabilidade da ordem jurídica como um 

todo, através da formação e da superação de precedentes.253 

Dessa forma, é possível afirmar que, em um sistema de precedentes, além da 

resolução do caso concreto propriamente dito, produz-se uma tese jurídica aplicável a 

                                                           
251 BRAGA, Paulo Sarno; DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de.  Curso de Direito 

Processual Civil: teoria da Prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela 

provisória. v. 2. 13 ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2018. P. 513 e 514. 
252 BRAGA, Paulo Sarno; DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Op. cit., p. 514 e 515. 
253 ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de 

Processo Civil: Teoria do Processo Civil – Volume 1. 3ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2017. P. 155. 
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outros casos análogos. Essa tese consistirá, pois, em verdadeiro paradigma a ser 

considerado no julgamento de questões semelhantes. 

É nesse contexto que Gisele Mazzoni Welsch (2016) afirma que a ratio decidendi 

é a tese jurídica que embasa a decisão; isto é, a interpretação da norma consagrada na 

decisão, que passa a vincular as decisões futuras.254 

Embora a tese jurídica geral esteja usualmente contida na fundamentação, é 

possível – e recomendável – que a ratio decidendi seja extraída através da conjugação de 

todos os elementos da sentença, quais sejam, relatório, fundamentação e dispositivo. 

Logo, são relevantes o contexto fático objeto do processo, a interpretação jurídica dos 

enunciados normativos e a conclusão a que se chegou. 

Aliás, o contexto fático é de fundamental importância no tema dos precedentes. 

Ele servirá, nos casos futuros, para que se averigue se o precedente anteriormente fixado 

tratou de fatos semelhantes e análogos aos do novo processo e, assim, para que se conclua 

se tal tese é aplicável ao novo caso, e em que medida.  

Não por outro motivo defende-se uma revalorização do relatório no sistema de 

precedentes vinculantes, que deve ser preciso e minucioso, posto que, como atentam 

Braga, Didier Jr. e Oliveira (2018), ele possui um papel relevantíssimo na identificação 

da causa e dos fatos relevantes, e não é possível aplicar ou deixar de aplicar um precedente 

sem saber se os fatos da causa a ser decidida se assemelham ou se distinguem dos fatos 

da causa que gerou o precedente.255
  

Avançando no tema, é preciso apontarmos as linhas básicas da distinção entre 

precedente, jurisprudência e súmula. A definição de precedente já foi aqui realizada. A 

jurisprudência, por sua vez, pode ser entendida como um conjunto de decisões de 

determinado órgão jurisdicional sobre determinado tema, e pode ser pacífica, majoritária 

ou até mesmo bem vacilante – que é, aliás, uma das coisas que se busca evitar pelo sistema 

de precedentes vinculantes. 

Em relação às súmulas, estas podem ser entendidas, em linhas simples, como um 

enunciado elaborado por um tribunal acerca da sua jurisprudência dominante sobre 

determinado assunto. 

                                                           
254 WELSCH. Gisele Mazzoni. Legitimação democrática do Poder Judiciário no novo Código de 

Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 50. 
255 BRAGA, Paulo Sarno; DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de.  Op. cit., p. 361. 
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Atentando para a diversidade de tribunais com posições institucionais distintas, 

Arenhart, Marinoni e Mitidiero (2017) apresentam uma distinção um pouco diferente 

entre precedentes e jurisprudência. Afirmam que a jurisprudência é o resultado do 

trabalho das “Cortes de Justiça”, enquanto os precedentes são o produto dos julgamentos 

das “Cortes Supremas”: 

A distinção que interessa é a da jurisprudência e precedente. Embora o Novo 

Código utilize essas expressões indistintamente, essas obviamente não se 

confundem. [...]. 

A jurisprudência em um sistema de precedentes tem um papel da mais alta 

relevância. Ela evidencia as possíveis interpretações a partir do julgamento de 

casos concretos e com isso contribui para a unidade do Direito, permitindo que 

os precedentes possam trabalhar contando com esse rico manancial de 

significados. A jurisprudência revela as tendências interpretativas. 

A jurisprudência é produto do trabalho das Cortes de Justiça – isto é, dos 

Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais. A função dessas 

cortes não é formar precedentes – é prolatar decisões justas e, em sendo o caso, 

efetivá-las adequada e tempestivamente. As Cortes de Justiça são Cortes de 

controle e de jurisprudência: interpretam e aplicam o Direito, controlando o 

trabalho realizado pelos juízes de primeiro grau, e produzem jurisprudência. 

Ao julgar os casos, porém, essas Cortes evidenciam possíveis soluções para os 

problemas interpretativos nesses encerrados. 

Os precedentes não se confundem com a jurisprudência, assim como as Cortes 

Supremas não se confundem com as Cortes de Justiça. Os precedentes 

constituem razões generalizáveis que podem ser extraídas dos julgamentos dos 

casos pelas Cortes Supremas – razoes necessárias e suficientes para a solução 

de determinados problemas interpretativos. As Cortes Supremas existem não 

para efetuar o controle de cada decisão prolatada pelas Cortes de Justiça – 

existem, pelo contrário, para interpretar o direito constitucional (STF) e o 

direito federal (STJ), outorgando adequado sentido aos textos, e para orientar 

a interpretação dos demais órgãos do Poder Judiciário e da sociedade civil. São 

cortes de intepretação e de precedentes.256 
 

Em verdade, essa distinção no papel e nas funções das “Cortes de Justiça” e das 

“Cortes Supremas” permeia todo o conjunto da obra de Luiz Guilherme Marinoni acerca 

dos precedentes vinculantes. 

Outra distinção relevante diz respeito à ratio decidendi e ao obter dictum. Este é 

o argumento jurídico exposto de passagem, utilizado como reforço argumentativo, mas 

que não é essencial à fundamentação e à conclusão da decisão. A distinção é importante 

porque somente da ratio decidendi irradiam os chamados efeitos vinculantes. 

No mesmo sentido leciona Marinoni (2017), para quem a relevância na nessa 

distinção “decorre da circunstância de que o valor do precedente está nas razões 

                                                           
256 ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Op. cit., p. 153 e 154. 
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determinantes, mesmo que se saiba que o precedente pode conter ‘razões outras’, [...] que 

não são determinantes da solução da questão de direito ou da interpretação”.257  

No entanto, isso não significa que o obter dictum não tenha um relevante papel na 

teoria dos precedentes. Em caráter meramente exemplificativo, pode-se verificar sem 

tanta dificuldade que ele pode colaborar com eficácia persuasiva em uma futura tentativa 

de superação do precedente, seja para reforçar a sua aplicabilidade, seja para justificar a 

sua superação. 

De toda forma, é de fundamental importância encontrar a ratio decidendi do 

precedente. E a tarefa nem sempre será fácil, haja vista que, em tese, os magistrados não 

precisam indicá-la expressamente. Os critérios práticos de identificação fogem um pouco 

ao tema proposto, razão pela qual não serão aqui aprofundados, bastando reafirmar, por 

ora, que, em nosso entender, a ratio decidendi deve ser extraída levando-se em 

consideração tanto o contexto fático relevante da causa, como os motivos jurídicos 

determinantes que conduziram à conclusão do julgado.258 

Ainda nessas noções fundamentais, é preciso ressaltar que nem sempre os 

precedentes terão efeitos vinculantes. A rigor, a eficácia dependerá das disposições 

normativas de cada ordem jurídica. Braga, Didier Jr. e Oliveira (2018), por exemplo, 

identificam no ordenamento brasileiro pelo menos seis tipos de efeitos jurídicos dos 

precedentes, que convivem pacificamente: (i) o vinculante ou obrigatório, (ii) o 

persuasivo, (iii) o obstativo, (iv) o autorizante, (v) o rescindente ou deseficacizante, e (vi) 

o de revisão da sentença.259 

Em que pese a incontestável autoridade dos referidos autores sobre o tema, 

entendemos que apenas os efeitos vinculante e persuasivo existem de maneira originária, 

autônoma e independente. Os demais constituem, em verdade, de uma forma ou de outra, 

decorrências ou desdobramentos dos dois primeiros, especialmente do vinculante. 

Os persuasivos, como o próprio nome já diz, não obrigam nenhum magistrado a 

segui-lo. Trata-se da eficácia mínima de qualquer precedente, servindo para convencer 

                                                           
257 MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes: recompreensão do sistema 

processual da corte suprema. 3 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 

186. 
258 Braga, Didier Jr. e Oliveira abordam os métodos de identificação da ratio decidendi propostos por 

Eugene Wambaugh e de Arthur Goodhart. Logo, para aprofundamento do tema, sugerimos a leitura de: 

BRAGA, Paulo Sarno; DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Op. cit., p. 521 e 522. 
259 BRAGA, Paulo Sarno; DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Op. cit., p. 525. 
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determinado magistrado de que seus critérios de justiça e correção estão adequados e, por 

isso, merecem ser respeitados e replicados em casos futuros. Mas não há obrigatoriedade. 

Já os precedentes vinculantes, como é óbvio concluir, obrigam os magistrados a 

segui-los nos casos supervenientes que lhes forem análogos. Em outras palavras, diante 

de um precedentes obrigatório, os órgãos jurisdicionais a ele vinculado estão obrigados a 

adotar a tese jurídica nele contida. 

Como se sabe, o Código de Processo Civil de 2015 previu expressamente que, em 

nosso ordenamento, determinados precedentes devem ser dotados de efeitos vinculantes. 

Nesse sentido, o tópico seguinte será destinado a verificarmos o panorama legislativo 

positivado pelo CPC/2015, para compreendermos a maneira pela qual tal sistema foi 

estruturado em nosso ordenamento.260 

 

5.2 O PANORAMA LEGISLATIVO ESTABELECIDO PELO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. 

Conforme dito no parágrafo anterior, o Código de Processo Civil de 2015 previu 

expressamente, para o ordenamento brasileiro, um sistema de precedentes vinculantes, 

também denominado de stare decisis. Nesse sentido, para podermos analisar a relação e 

a compatibilidade dos precedentes obrigatórios com o constitucionalismo contemporâneo 

e com o princípio democrático aplicável ao processo civil, bem como para avaliarmos os 

pontos negativos e positivos que essa sistemática pode oferecer ao nosso ordenamento, 

cumpre-nos traçar um panorama geral sobre os principais dispositivos legais que tratam 

do tema.  

O CPC/2015 estabeleceu uma previsão normativa mais geral, especialmente entre 

os arts. 926 e 928, mas previu também institutos e procedimentos específicos, 

encontrados especialmente no chamado microssistema de formação concentrada de 

                                                           
260 Ainda em relação a essas noções fundamentais, vale ser dito que, se há uma norma extraída do 

precedente, contida na ratio decidendi, esta norma pode ser, em tese, classificada como regra ou princípio, 

conforme classificação já abordada neste estudo. No entendimento de Braga, Didier Jr. e Oliveira (2018), 

a norma extraída do precedente será sempre uma regra, aplicável por subsunção, e não um princípio 

aplicável por ponderação ou sopesamento. Os citados autores afirmam que mesmo quando o magistrado 

decide utilizando a ponderação, em casos de colisão de princípios, ao decidir ele constrói uma regra para a 

solução desse problema. Tal posição, contudo, apesar de estar em consonância com as ideias de reforço da 

segurança jurídica, de certeza e de previsibilidade, inerentes aos precedentes obrigatórios, não é unânime, 

de acordo com os próprios autores. O tema, no entanto, não traz maiores consequências para o escopo 

principal deste estudo. Pretendeu-se apenas fazer o registro dessa posição, contida em: BRAGA, Paulo 

Sarno; DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Op. cit., p. 525. 
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precedentes vinculantes, composto especialmente pelo incidente de assunção de 

competência e pelos procedimentos relativos às causas repetitivas. As disposições mais 

gerais são as que mais interessam ao presente trabalho. 

O caput do art. 926 estabelece que os tribunais possuem os deveres de uniformizar 

a sua jurisprudência e de mantê-la estável, íntegra e coerente, indicando desde logo a 

importância que os precedentes adquiriram na nova ordem processual. Já os parágrafos 

desse dispositivo tratam da possibilidade da edição de súmulas, um dos mecanismos 

destinado a concretizar os deveres presentes no caput.261 

O dever de uniformizar a jurisprudência pode ser entendido como a necessidade 

dos tribunais buscarem eliminar ou pelo menos minimizar as suas divergências internas, 

entre os órgãos que o compõem. Assim, diante de posições distintas assumidas por duas 

câmaras ou turmas, por exemplo, o entendimento deve ser uniformizado pela seção a elas 

correspondente, ou pelo próprio pleno ou órgão especial, a depender da estruturação da 

corte. 

O importante é, pois, que o tribunal fixe e delimite de maneira muito clara o seu 

posicionamento sobre determinado tema, a fim de que sejam evitadas situações em que 

seus diferentes órgãos fracionários possuem entendimento distinto em relação a mesma 

questão jurídica. Como veremos, os defensores do sistema de precedentes vinculantes 

afirmam que uma situação como essa não pode ser tida como aceitável em um 

ordenamento jurídico racional.  

Já o dever de manter a jurisprudência estável significa que o entendimento do 

tribunal não pode ser alterado a todo momento, com base, por exemplo, em singelas 

alterações na conclusão interpretativa ou em simples mudanças de composição nos órgãos 

julgadores. Deve haver uma estabilidade no entendimento, sob pena de não se conferir a 

segurança jurídica, a previsibilidade e a confiabilidade necessárias a um bom 

funcionamento de um sistema de precedentes vinculantes. 

Diga-se, desde logo, que isso não significa que a jurisprudência ou os precedentes 

não possam ser modificados, afastados ou superados. Existem mecanismos que visam 

                                                           
261 Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. § 1º 

Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão 

enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante. § 2º Ao editar enunciados de 

súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. 
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garantir esse não engessamento do entendimento jurisprudencial, como o distinguishing 

e o overruling, que serão oportunamente analisados neste trabalho. 

O dever de integridade, por sua vez, pressupõe que os tribunais, ao decidirem, 

devem levar em consideração a ideia de unidade do ordenamento jurídico. É preciso uma 

visão geral de que o Direito consiste em um sistema normativo íntegro, organizado e 

coerente, e não um mero conjunto de dispositivos que não possuem ligação racional entre 

si. 

No que tange ao dever de coerência, Braga, Didier Jr. e Oliveira (2018) afirmam 

que ele se apresenta em duas dimensões, uma interna e outra externa. Do ponto de vista 

externo, as cortes devem coerência às suas próprias decisões anteriores e à linha evolutiva 

do desenvolvimento da jurisprudência. Já a dimensão interna relaciona-se à construção 

do precedente e ao dever de fundamentação, sendo, na visão dos autores, uma dimensão 

da congruência que se exige de qualquer decisão judicial.262 

Vistos os deveres presentes no art. 926, cumpre-nos agora analisar o art. 927, que 

estabelece um rol de precedentes obrigatórios. De acordo com o mencionado dispositivo, 

os juízes e tribunais devem observar: i) as decisões do Supremo Tribunal Federal em 

controle concentrado de constitucionalidade; ii) os enunciados de súmula vinculante; iii) 

os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas 

repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; iv) os 

enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do 

Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; e v) a orientação do plenário 

ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.263 

Para Braga, Didier Jr. e Oliveira (2018), esse rol não é exaustivo. Os autores 

entendem, por exemplo, que da interpretação conjunta do já mencionado art. 926, 

                                                           
262 BRAGA, Paulo Sarno; DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Op. cit., p. 554 a 556. 
263 Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle 

concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente 

de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em 

matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação 

do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 
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sobretudo do caput e do § 1º; do art. 332, IV;264 e do art. 955, parágrafo único,265 todos 

do CPC/2015, pode-se concluir que os precedentes cujo entendimento resta consolidado 

na súmula de cada um dos tribunais, mesmo nos “não superiores”, possuem força 

obrigatória em relação ao próprio tribunal e aos juízes a eles vinculados.266 

Marinoni (2017) apresenta posicionamento semelhante, afirmando que o Código 

de Processo Civil não pode ter a pretensão de limitar a eficácia obrigatória das rationes 

decidendi das decisões das cortes supremas, posto que ela decorreria logicamente de uma 

leitura da Constituição à luz da Teoria do Direito.267    

De toda forma, analisemos rapidamente cada um dos incisos do art. 927 do 

CPC/2015. 

Em relação aos efeitos vinculantes dos precedentes oriundos das decisões do STF 

em controle concentrado de constitucionalidade, o que importa no momento é ressaltar 

que tal previsão não é idêntica àquela do art. 102, § 2º, da Constituição da República. Esta 

refere-se à eficácia erga omnes e ao efeito vinculante referentes à coisa julgada, isto é, à 

vinculação ao dispositivo, enquanto o disposto no art. 927, I, do CPC/2015, refere-se à 

vinculação à ratio decidendi. Braga, Didier Jr. e Oliveira (2018) apresentam elucidativo 

exemplo sobre a questão: 

Observe-se este exemplo: no julgamento de uma ADI, o STF entende que uma 

lei estadual (n.1000/2007, p. ex.) é inconstitucional por invadir matéria de 

competência de lei federal. A coisa julgada vincula todos à seguinte decisão: a 

lei estadual n. 1000/2007 é inconstitucional; a eficácia do precedente recai 

sobre a seguinte ratio decidendi: ‘lei estadual não pode versar sobre 

determinada matéria, que é da competência da lei federal’. Se for editada outra 

lei estadual, em outro Estado, haverá necessidade de propor nova ADI, sobre 

a nova lei, cuja decisão certamente será baseada no precedente anterior; 

arguida a sua inconstitucionalidade em sede de controle difuso, deverá ser 

observado esse precedente prévio e obrigatório do STF sobre a matéria.268 
 

Já em relação aos enunciados das súmulas dos tribunais superiores, previstos nas 

incisos II e IV do art. 927, vale destacar que, em termos técnicos mais rigorosos, as 

                                                           
264 Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, 

julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: [...]. IV - enunciado de súmula de tribunal de 

justiça sobre direito local. 
265 Art. 955. [...] Parágrafo único. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua 

decisão se fundar em: I - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do 

próprio tribunal.  
266 BRAGA, Paulo Sarno; DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Op. cit., p. 534. 
267 MARINONI, Luiz Guilherme. Julgamento nas cortes supremas: precedentes e decisão do recurso 

diante do novo CPC. 2 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 24. 
268 BRAGA, Paulo Sarno; DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Op. cit., p. 537.  
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súmulas não constituem os precedentes em si, conforme distinção já realizada.269 No 

entanto, pode-se dizer que “observar tais enunciados é observar a ratio decidendi dos 

precedentes que os originaram”.270 

Ademais, importa ressaltar que, embora o inciso IV do art. 927 atribua efeitos 

vinculantes a enunciados que não constituem propriamente as “súmulas vinculantes” 

previstas no art. 103-A da Constituição da República e na Lei n.º 11.417/2006, a distinção 

entre “súmulas vinculantes” e “súmulas comuns” não se tornou desnecessária ou 

irrelevante. Isso porque a “súmula vinculante”, para ser editada, possui pressupostos 

específicos; um procedimento próprio para edição, revisão e cancelamento; legitimados 

determinados; e vinculam também a administração pública. Além disso, em nosso 

ordenamento existem dispositivos legais que atribuem determinados efeitos ou 

consequências somente às “súmulas vinculantes”, não os estendendo às demais. Logo, a 

distinção segue relevante. 

O art. 927, V, do CPC/2015, por sua vez, trata dos precedentes vinculantes 

oriundos das decisões do plenário ou do órgão especial dos tribunais. Nesses casos, como 

é óbvio concluir, a vinculação diz respeito aos próprios membros e órgãos fracionários 

do tribunal que decidiu, bem como aos órgãos jurisdicionais de instância inferior que a 

ele estiverem vinculados. 

Já o art. 927, III, contém a previsão daquele que tem sido chamado de 

microssistema de formação concentrada de precedentes vinculantes, composto pelo (i) 

incidente de assunção de competência e pelo (ii) julgamento de casos repetitivos, este 

último subdividido em (ii.1) incidente de resolução de demandas repetitivas e em (ii.2) 

recursos extraordinário e especial repetitivos. Sobre esse microssistema, precisas são as 

lições de Leonardo José Carneiro da Cunha e Fredie Didier Jr. (2018): 

A formação de precedentes é o objetivo desse microssistema. Formado o 

precedente obrigatório, tanto no incidente de assunção de competência como 

no julgamento de casos repetitivos, os juízos e tribunais devem observá-lo, 

proferindo julgamento de improcedência liminar (art. 332, II e III, CPC), 

dispensando a remessa necessária (art. 496, § 4º, II e III, CPC), autorizando a 

tutela provisória de evidencia (art. 311, II, CPC), e conferindo-se ao relator 

                                                           
269 Luiz Guilherme Marinoni (2017) traz uma crítica às súmulas: “Lamentável, ainda, é a insistência em 

relação às súmulas. Essas nunca conseguiram contribuir para a unidade do direito. [...] As súmulas foram 

concebidas como enunciados abstratos voltados a facilitar o trabalho de correção das decisões dos tribunais. 

É ilógico tentar dar-lhes a função de precedentes, na medida em que só a decisão do caso concreto é capaz 

de espelhar em toda a sua plenitude o contexto fático em que a ratio decidendi se insere”. MARINONI, 

Luiz Guilherme. Julgamento nas cortes supremas: precedentes e decisão do recurso diante do novo 

CPC. 2 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 23. 
270 BRAGA, Paulo Sarno; DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Op. cit., p. 538. 
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poder de decidir monocraticamente (art. 932, IV, b e c, V, b e c; art. 855, 

parágrafo único, II, CPC). Cabe reclamação para garantir a observância de 

precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de 

assunção de competência (art. 988, IV, e § 5º, CPC), sendo considerada omissa 

a decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de 

casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência (art. 1.022, 

parágrafo único, I, CPC).271 
 

Embora não se exija que todo precedente vinculante seja formado através desse 

microssistema, já que eles podem ser constituídos de maneira difusa, o procedimento 

concentrado possui algumas vantagens, posto que possibilita – exige – uma cognição e 

um contraditório ampliados, com a previsão de amicus curiae e de audiências públicas, 

nos termos dos arts. 138; 927, § 2º; 983; 1.038, I e II, todos do CPC/2015, além de 

exigirem uma fundamentação e uma publicidade também reforçadas.272 

Nesta pesquisa não nos cabe adentrar nas vicissitudes do procedimento e dos 

incidentes do aludido microssistema. No entanto, oportunamente voltaremos a analisar 

de maneira mais detida a questão da participação, da publicidade e da fundamentação na 

formação os precedentes vinculantes.  

Até aqui vimos, de modo geral, as previsões dos deveres dos tribunais e juízes de 

criarem, observarem e aplicarem os precedentes vinculantes. No entanto, é preciso que 

exista a possibilidade do precedente não ser aplicado, seja porque ele não se adéqua 

precisamente aos fatos objeto do novo processo, seja porque ele já não exprime o 

entendimento jurídico adotado pela comunidade. 

Com algumas variações e desdobramentos, são basicamente duas as técnicas ou 

institutos jurídicos que podem ser utilizados nesse desiderato: o distinguishing e o 

overruling – na nomenclatura comumente utilizada nos países de língua inglesa da 

common law. Em nosso bom português: distinção e superação, respectivamente. 

O termo distinguishing pode ser utilizado em um duplo sentido. No primeiro, 

como o método de comparação entre o caso concreto e o precedente utilizado como 

paradigma. No segundo, como o resultado dessa comparação, quando a conclusão for no 

                                                           
271 CUNHA, Leonardo Carneiro da; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: o processo 

civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, 

incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. 15 ed. reform. Salvador: Editora JusPODIVM, 

2018. p. 691. 
272 Cunha e Didier Jr. também apontam como integrantes do microssistema de formação concentrada de 

precedentes obrigatórios a criação de súmula vinculante e o incidente de arguição de inconstitucionalidade 

em tribunal, defendendo que as normas de todos esses institutos devem se intercomunicar. Para maiores 

detalhes, ver: CUNHA, Leonardo Carneiro da; DIDIER JR., Fredie. Op. cit., p. 707. 
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sentido de afastar o paradigma em virtude da existência de alguma distinção relevante 

entre ele e o caso examinado.273 

Nesse último sentido, o precedente não deve ser aplicado, seja porque verificou-

se que não há coincidência entre os fatos fundamentais do caso sub judice e aqueles que 

justificaram a ratio decidendi no caso paradigmático, seja porque, ainda que haja 

semelhança entre os dois, há na demanda em julgamento alguma peculiaridade que 

impede a aplicação do precedente. 

É possível identificar a técnica da distinção no art. 489, § 1º, incisos V e VI, do 

CPC/2015, que dispõem que não se considera fundamentada a decisão judicial que: i) se 

limitar a invocar precedente sem identificar seus fundamentos determinantes ou 

demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; ii) deixar de seguir 

o precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em 

julgamento ou a superação do entendimento.274 

Ao lado da distinção, há, conforme já dito, a técnica da superação dos precedentes 

vinculantes, que pode ser desmembrada em overruling e overriding. Este significa a 

superação parcial do precedente, enquanto aquele remete à superação total da ratio 

decidendi.275 

Através da utilização da superação, objetiva-se demonstrar que o precedente 

outrora firmado já não atende aos imperativos da ordem jurídica a às conjunturas sociais 

atuais, motivos pelos quais merece ser superado. 

De acordo com Gisele Mazzoni Welsch (2016) para que se possa superar um 

precedente judicial, é preciso que tenha havido uma alteração na compreensão geral. Isso 

porque, se essa compreensão geral mostra-se em desacordo com o precedente, inclusive 

em sede doutrinária, a previsibilidade atuará de modo contrário, posto que, no fundo, a 

sociedade espera que o precedente seja modificado.276 

                                                           
273 BRAGA, Paulo Sarno; DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de.  Op. cit., p. 567. 
274 Também é possível encontrar referências ao distinguishing no art. 966, §§ 5ºe 6º, bem como no art. 

1.037, §§ 9º e 12, todos do CPC/2015. O art. 988, § 4º, por sua vez, prevê inclusive que cabe reclamação 

nos casos de aplicação indevida da tese jurídica e de sua não aplicação aos casos que a ela correspondam, 

ou seja, nos casos em que a distinção não foi devidamente aplicada.  
275 BRAGA, Paulo Sarno; DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de.  Op. cit., p. 585.  
276 WELSCH. Gisele Mazzoni. Legitimação democrática do Poder Judiciário no novo Código de 

Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 71. 
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Dessa forma, o precedente pode – e deve – ser superado quando não for mais 

compatível com a realidade e com os valores sociais, com o avanço da tecnologia, com a 

concepção jurídica altamente predominante, dentre outros. Nesses casos, a isonomia, a 

confiança e a previsibilidade impõem a superação, e não a manutenção do precedente. No 

entanto, a superação tem que vir através de uma decisão extremamente bem 

fundamentada, capaz de evidenciar e justificar os motivos acima elencados. 

Ainda sobre o overruling, há quem diga que uma das hipóteses de superação 

ocorre quando, após a formação do precedente, há uma alteração no texto legislativo 

aplicável ao caso. Braga, Didier Jr. e Oliveira (2018), no entanto, defendem que, nesses 

casos, não haveria, tecnicamente, um overruling. Isso porque, segundo os referidos 

autores, nessa situação, a não aplicação do precedente pode ser realizada por qualquer 

juiz, não se exigindo sequer um ônus argumentativo qualificado.277 

De toda forma, independente da hipótese ser ou não considerada um overruling 

propriamente dito, o fato é que configura uma hipótese em que os juízes não ficam 

obrigados a seguir o precedente.  

Ainda em relação ao tema da superação, vale ser dito que o § 2º do art. 927 prevê 

a possibilidade de participação de amicus curiae e de realização de audiências públicas, 

com o evidente objetivo de ampliar e qualificar o contraditório, a participação e, 

consequentemente, a legitimidade democrática. 

Aliás, em relação à preocupação com a participação do jurisdicionado nessa 

superação, é importante destacar a possibilidade do overruling operar-se de maneira 

difusa, o que permite, pelo menos em tese, que qualquer jurisdicionado possa contribuir 

para a superação da ratio decidendi.278  

No entanto, existe também a possibilidade da superação ocorrer em 

procedimentos “concentrados”, como ocorre com o pedido de revisão da tese firmada em 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previsto no art. 986 do CPC/2015, e 

com o pedido de revisão ou cancelamento de súmula vinculante previsto na lei nº 

11.417/2006. 

                                                           
277 BRAGA, Paulo Sarno; DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de.  Curso de Direito 

Processual Civil: teoria da Prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela 

provisória. v. 2. 13 ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2018. p. 575. 
278 BRAGA, Paulo Sarno; DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Op. cit., p. 573. 
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Outro tema bastante relevante acerca da superação dos precedentes diz respeito à 

eficácia temporal dessa superação. O § 3º do art. 927 prevê a possibilidade de modulação 

dos efeitos dessas decisões. No entanto, a modulação prospectiva dos efeitos temporais 

da superação dos precedentes parece ser uma faca de dois gumes.  

Por um lado, inegavelmente protege a segurança jurídica, a confiança e a 

previsibilidade, ao impedir que tal modificação interfira nas consequências jurídicas de 

condutas anteriores pautadas em um entendimento até então vigente e vinculante. Por 

outro lado, caso a modulação vire “regra”, os órgãos jurisdicionais podem se sentir 

confortáveis para alterar a sua jurisprudência de maneira mais frequente, prejudicando a 

estabilidade de suas decisões e, consequentemente, a própria segurança jurídica, a 

previsibilidade e a confiabilidade depositadas pela sociedade em seus precedentes. 

O pensamento exposto no parágrafo anterior merece uma explicação um pouco 

mais detalhada. O que se pretendeu dizer foi que, caso não existisse a possibilidade de 

modulação prospectivas dos efeitos, isto é, caso a eficácia temporal da alteração do 

precedente fosse sempre retroativa, os magistrados certamente seriam mais cuidadosos 

ao analisar a possibilidade de overruling. Isso porque os impactos sociais e jurídicos 

dessas decisões seriam maiores. Nesse sentido, a impossibilidade de modulação 

prospectiva dificulta o overruling, contribuindo para a estabilidade da jurisprudência e 

para a segurança jurídica. No entanto, quando o overruling realmente acontecer, sem 

possibilidade de modulação, as consequências dessa alteração do entendimento 

jurisprudencial podem ser bastante prejudiciais àquelas pessoas que, confiando na 

manutenção do entendimento, por ele pautaram as suas condutas. Para essas pessoas, a 

superação poderia violar a previsibilidade, a segurança jurídica e a confiança que eles 

depositaram no precedente. 

Em contrapartida, a possibilidade de utilização da modulação prospectiva permite 

ao magistrado controlar melhor os efeitos de suas decisões. Possui a vantagem de, ao 

fazer com que as decisões que aplicarem o overruling não abranjam situações passadas, 

proteger as condutas daqueles que se basearam e confiaram na eficácia vinculante dos 

precedentes, privilegiando a segurança jurídica e a confiabilidade. No entanto, justamente 

por dotar o magistrado dessa possibilidade de controlar os efeitos de suas decisões, possui 

a desvantagem de, indiretamente, estimular o overruling e prejudicar, em uma visão 

macro, a estabilidade da jurisprudência e, consequentemente, a própria segurança jurídica 

e a previsibilidade esperada de um sistema de precedentes vinculantes. 
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Partindo da ideia de que os precedentes definem o conteúdo do Direito vigente, 

Paulo Mendes de Oliveira (2015) defende que a alteração no entendimento consolidado 

deve ser considerada alteração do próprio Direito e, portanto, deve respeitar as situações 

antes estabelecidas, preservando-se, assim, as relações jurídicas formadas com base em 

precedentes revogados. Trata-se, segundo ele, de simples aplicação do princípio geral da 

irretroatividade do Direito.279 

De toda forma, como se percebe, a relação entre a modulação prospectiva dos 

efeitos temporais das decisões dos precedentes e a segurança jurídica é paradoxal. É 

preciso – porém difícil – encontrar um equilíbrio em sua utilização.280 No entanto, para 

os fins propostos por este trabalho não é necessário maiores aprofundamentos no tema, 

de maneira que reservamo-nos o direito de apreciá-lo com mais cautela em uma pesquisa 

futura.281 

Além do distinguishing e do overruling, há outra técnica que se apresenta como 

uma interessante maneira de suavizar e racionalizar a superação dos precedentes, sem que 

se perca a estabilidade da jurisprudência. Trata-se da chamada sinalização, ou signaling, 

que consiste em um mecanismo que objetiva propiciar uma transição mais gradual e 

menos traumática entre o antigo e o novo entendimento do Poder Judiciário sobre 

determinado assunto. 

Através dela, o órgão jurisdicional, reconhecendo a desatualização de um 

precedente, anuncia uma possível e próxima alteração de entendimento. Com isso, faz-se 

com que o precedente desatualizado, embora ainda vigente, não possa mais ser utilizado 

como base de confiança para as condutas dos jurisdicionados, estabelecendo inclusive um 

                                                           
279 OLIVEIRA, Paulo Mendes de. Coisa julgada e precedente: limites temporais e as relações jurídicas 

de trato continuado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 191. 
280 Apenas a título informativo, é possível encontrar na doutrina pelo menos cinco “tipos” de eficácia 

temporal nessas situações: a retroativa pura, a retroativa clássica, a prospectiva pura, a prospectiva clássica 

e a prospectiva a termo. A análise de cada uma dessas hipóteses fugiria ao objeto deste trabalho, razão pela 

qual remetemos o leitor para: BRAGA, Paulo Sarno; DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria 

de. Op. cit., p. 582. 
281 Conexo ao tema da modulação dos efeitos é a questão da eficácia da decisão dos precedentes em relação 

às decisões já transitadas em julgado, no que diz respeito ao cabimento de ação rescisória. Analisando o 

tema a partir da redação do enunciado nº 343 da súmula do STF e do § 15 do art. 525 do CPC, entendemos 

que somente haverá o direito à rescisão em duas hipóteses: (i) quando, ao tempo da decisão que se pretende 

rescindir, não havia precedente obrigatório, que sobreveio somente após o trânsito em julgado da decisão 

rescindenda; ou, obviamente, (ii) quando a decisão rescindenda transitou em julgado em sentido contrário 

há um precedente vinculante que já estava firmado. Consequentemente, entendemos que não há direito à 

ação rescisória quando existia um precedente vinculante em consonância com a decisão e, somente após o 

trânsito em julgado dessa decisão, sobreveio novo precedente vinculante alterando o seu posicionamento 

anterior. O objeto do presente trabalho, no entanto, não permite maiores aprofundamentos. 



139 
 

marco temporal para a modulação dos efeitos quando o precedente efetivamente venha a 

ser superado. 

Além disso, quando o tribunal sinalizar uma eventual mudança de entendimento, 

certamente haverá uma reabertura no debate público entre os possíveis interessados na 

manutenção ou na superação do precedente, bem como entre juízes, advogados, 

professores e juristas de maneira geral. Assim, quando a corte reanalisar o tema, poderá 

ter acesso a uma variada gama de argumentos para analisar e sopesar, o que pode 

qualificar a sua decisão e dotá-la de maior aceitabilidade racional. 

Se não bastasse isso, a sinalização também pode facilitar o chamado anticipatory 

overruling, técnica relevante para aumentar a flexibilidade do sistema de precedentes 

vinculantes. Braga, Didier Jr. e Oliveira (2018) tratam o tema com maestria: 

Há a “superação antecipada” (anticipatory overruling), espécie de aplicação 

preventiva, por órgãos inferiores, do precedente firmado por Corte superior, 

nos casos em que esta última, embora sem dizê-lo expressamente, indica uma 

alteração no seu posicionamento quanto a precedente outrora firmado. 

[...] 

Assim, trata-se de uma espécie de exercício de previsibilidade exercido pelos 

tribunais inferiores e pelos juízes monocráticos. O seu objetivo é o de 

contribuir com a evolução do direito e permitir o aumento da flexibilidade do 

stare decisis, uma vez que, por vezes, o acesso aos tribunais superiores, com 

competência para realizar a revogação, é por demais restrita282.  
 

Dessa forma, percebe-se que, embora tenha positivado um sistema de precedentes 

vinculantes, o CPC/2015 trouxe mecanismos que, pelo menos em tese, permitem 

alterações no entendimento jurisprudencial. A correta utilização do distinguishing, do 

overruling, e de todos os desdobramentos deles decorrentes, objetiva garantir segurança 

jurídica ao mesmo tempo em que não obstaculiza o desenvolvimento do Direito.  

Por fim, antes de adentrarmos de maneira específica na análise comparativa dos 

argumentos contrários e favoráveis ao sistema de precedentes vinculantes, cumpre-nos 

tecer considerações acerca de algumas situações que podem ocorrer durante os 

julgamentos, nos tribunais, de causas que podem gerar precedentes obrigatórios. 

A primeira consideração diz respeito ao voto vencido. O art. 941, § 3º, do 

CPC/2015, dispõe que ele deve ser necessariamente declarado e que integrará o acórdão 

para todos os fins legais. 

                                                           
282 BRAGA, Paulo Sarno; DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Op. cit., p. 584 e 585.  
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A previsão é importante porque, em um sistema de precedentes vinculantes, o voto 

vencido possui relevantes funções. Ao constar no acórdão, será possível, por exemplo, 

que os interessados analisem a força de seus argumentos, inclusive podendo utilizá-lo 

como parâmetro para futuras tentativas de superação do precedente.  

Além disso, em sendo grande a divergência, seja em termos quantitativos ou 

qualitativos, torna-se mais facilmente vislumbrável uma eventual modificação, de 

maneira que os cidadãos precisarão ter mais cautela ao depositar a sua confiança naquele 

entendimento. É o que ensina Luiz Guilherme Marinoni (2017): 

O voto divergente, na dimensão de uma Corte de Precedentes, tem de ser 

compreendido como a ‘opção interpretativa da minoria’. Essa opção, ainda que 

não prevaleça enquanto ‘sentido do direito’, e, assim, não importe para regular 

a vida social e orientar os tribunais inferiores, expressa entendimento que tem 

de ser considerado pela comunidade jurídica para que o diálogo possa 

determinar se eventual modificação da concepção geral acerca do direito ou 

mesmo evolução dos fotos e valores sociais deve impor a revogação do 

precedente.283 
 

Ademais, ao integrar e compor o acórdão, facilita-se até mesmo a delimitação da 

ratio decidendi¸ em uma interpretação a contrario sensu. Isso porque, sabendo-se o que 

ficou vencido, entende-se melhor o que de fato foi acolhido. 

Outra consideração conexa ao tema diz respeito ao chamado “voto concorrente” 

e às “decisões plurais”. Em um julgamento colegiado, é possível que se atinja a maioria 

ou até a unanimidade na conclusão, sem que os fundamentos utilizados pelos julgadores 

tenham sido os mesmos. Nesse contexto, o voto concorrente é aquele no qual um julgador 

adere ao voto vencedor, mas sem aderir ao seu fundamento determinante.284 

Nesse sentido, os votos concorrentes podem gerar a chamada “decisão plural”, 

que consiste naquela em que, embora haja maioria em torno do resultado, não há um 

mesmo fundamento que tenha sido acolhido por essa maioria. Em outras palavras, o 

relator chega a determinada conclusão e os demais julgadores até concordam com essa 

conclusão, mas com base em fundamentos diferentes daqueles utilizados pelo relator.  

É importante perceber que nesses casos de decisões plurais, em virtude não haver 

maioria em relação aos fundamentos determinantes, não se pode falar em ratio decidendi. 

Dessa forma, a identificação dos votos concorrentes é importante porque, ao verificar-se 

                                                           
283 MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes: recompreensão do sistema 

processual da corte suprema. 3 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 

201. 
284 CUNHA, Leonardo Carneiro da; DIDIER JR., Fredie. Op. cit., p. 48. 
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que não houve obtenção de maioria em relação a um fundamento determinante, não 

haverá um precedente vinculante propriamente dito. Nesse sentido são os ensinamentos 

de Luiz Guilherme Marinoni (2017): 

Não existe ratio decidendi ou fundamentos determinantes quando se confere 

razão a um dos litigantes com base em teses diversas, sem que uma delas conte 

com a maioria dos votos do colegiado. Aliás, a própria autoridade do 

precedente é graduada em virtude do número dos votos favoráveis, o que 

significa que um precedente elaborado a partir da unanimidade dos votos tem 

maior força do que um precedente formado por maioria.285 
 

Aliás, essa identificação do voto concorrente também tem grande relevância 

prática na definição de qual dos julgadores deve redigir o acórdão. Conforme explicam 

Cunha e Didier Jr. (2018), mesmo que haja concordância na conclusão, o julgador que 

trouxer o fundamento determinante diferente e que acabe prevalecendo, deve ser 

designado como relator para o acórdão, evitando que o acórdão fique “enviesado” com a 

fundamentação do relator originário, que ficou vencida – ainda que a sua conclusão tenha 

sido acolhida.286 

Com essas explicações, entendemos ter exposto as noções fundamentais e o 

panorama legislativo geral sobre os precedentes vinculantes estabelecido pelo Código de 

Processo Civil de 2015. 

Feito isto, é chegado o momento de adentrarmos na análise dos argumentos 

contrários e favoráveis aos precedentes vinculantes, sobretudo para verificarmos a relação 

e a compatibilidade entre o aludido sistema, o constitucionalismo contemporâneo e o 

princípio democrático aplicável ao processo civil, para, assim, concluirmos a respeito da 

necessidade e/ou conveniência da existência de precedentes obrigatórios em nosso 

ordenamento. 

 

5.3 OS ARGUMENTOS CONTRÁRIOS AOS PRECEDENTES VINCULANTES E 

A SUPOSTA INCOMPATIBILIDADE COM O CONSTITUCIONALISMO 

CONTEMPORÂNEO E COM O PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO APLICADO AO 

PROCESSO CIVIL. 

                                                           
285 MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes: recompreensão do sistema 

processual da corte suprema. 3 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 

200. 
286 CUNHA, Leonardo Carneiro da; DIDIER JR., Fredie. Op. cit., p. 52 e 53. 
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Os críticos do stare decisis em nosso ordenamento costumam afirmar que, como 

os precedentes vinculantes teriam sido desenvolvidos na cultura da common law, a sua 

importação para um país filiado à civil law acabaria por acarretar violações à 

independência e à liberdade interpretativa dos juízes, o que seria incompatível com a 

abertura hermenêutica conferida aos magistrados pelas premissas do constitucionalismo 

contemporâneo, antes estudadas. 

Ademais, na visão aqui já esboçada, pode-se cogitar também de violação ao 

princípio democrático aplicável ao processo civil, nos moldes estudados, posto que, após 

a formação do precedente, a relevância da participação das partes e dos juízes de primeiro 

grau seria mitigada. 

Além disso, costuma-se afirmar que a técnica dos precedentes obrigatórios impede 

– ou dificulta – o desenvolvimento do Direito, o que poderia acarretar um engessamento 

no sistema jurídico. 

Dessa forma, podemos agrupar as críticas em quatro argumentos principais, todos 

inter-relacionados e com desdobramentos próprios: os precedentes a) não são compatíveis 

com a civil law; b) engessam o sistema jurídico; c) diminuem a relevância da participação 

das partes e dos juízes nos processos formados após a formação do precedente; e d) 

restringem a liberdade interpretativa dos magistrados das instâncias inferiores.  

Cumpre-nos analisar, portanto, se e quais dessas críticas são realmente 

pertinentes, e se elas são, de fato, fortes o suficiente para justificarem a não existência de 

um sistema de precedentes vinculantes em nosso ordenamento. Comecemos pela ideia de 

que os precedentes obrigatórios, tradicionalmente desenvolvidos na common law, seriam 

incompatíveis na tradição jurídica da civil law.287 

 

5.3.1 A ideia de que os precedentes vinculantes são incompatíveis com a civil law. 

Costuma-se afirmar que a diferença mais básica entre a civil law e a common law 

consiste na relevância dada às diferentes fontes do direito. Enquanto a civil law confere 

primazia à lei, isto é, à legislação, à common law privilegia os costumes e os precedentes 

                                                           
287 Adotamos aqui a posição de William Pugliese ao se referir às expressões civil law e common law no 

feminino, posto que consistem em “tradições jurídicas” ou “famílias jurídicas”, e não “sistemas jurídicos” 

propriamente ditos. PUGLIESE, William. Precedentes e a Civil Law Brasileira: interpretação e 

aplicação do novo código de processo civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 22 e 23.   
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judiciais. Sobre as tradicionais diferenças entre a common law e a civil law, assim discorre 

Gisele Mazzoni Welsch (2016): 

No common law, os precedentes judiciais são dotados de força vinculante e 

figuram como a mais importante fonte do direito: pelo princípio da stare 

decisis, a decisão anterior cria o direito. Nessa órbita, os juízes do common law 

têm o dever funcional de seguir os precedentes de casos análogos, não bastando 

que os utilizem como relevantes subsídios persuasivos. 

Ao contrário, no civil law, os precedentes judiciais têm, em regra, eficácia 

persuasiva, e são consideradas como fontes de conhecimento da norma contida 

na lei, servindo para indicar ao juiz, em havendo dúvidas, qual a regra legal 

apropriada ao caso concreto. Não se considera, portanto, que sejam fontes de 

produção do direito.288 
 

Ainda que esta não seja a única diferença, de fato parece inegável o distinto 

tratamento dado à lei e à jurisprudência por essas duas tradições. No entanto, é importante 

compreender a origem dessa diferença, isto é, em que contexto histórico e social essas 

tradições foram formadas e desenvolvidas. 

Em relação à civil law, muitos de seus pilares foram fixados ainda pelo Direito 

Romano, mas especificamente com o Corpus Juris Civilis, incorporado e aplicado por 

diversos povos e nações europeias ao longo das Idades Média e Moderna, com destaque 

para o papel dos glosadores. No entanto, o que mais interessa ao presente trabalho são as 

contribuições do constitucionalismo liberal a essa tradição romano-germânica.289 

Conforme tivemos a oportunidade de analisar no capítulo 2, a teoria da tripartição 

funcional do poder proposta pelo barão de Montesquieu defendia que o Judiciário detinha 

um poder nulo. Nesse contexto, entendia-se que a criação do direito era fruto exclusivo 

das casas legislativas, de maneira que ao juiz cabia tão somente declarar e aplicar 

exatamente o que estava escrito na legislação. 

Tal ideia foi consagrada após Revolução Francesa de 1789, fazendo surgir um 

direito fortemente codificado que deu origem ao chamado “Império da Lei”. Na civil law 

essa tese de um Judiciário enfraquecido justificava-se em virtude da forte desconfiança 

da burguesia francesa em relação aos magistrados, tradicionalmente ligados ao monarca 

e à nobreza. Segundo Marinoni (2017), os cargos judiciais eram herdados ou comprados 
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e, além disso, os juízes pré-revolucionários exerciam suas funções em nome de interesses 

privados, elaborando decisões sem qualquer fundamento.290 

 Nesse cenário, o Legislativo foi elevado a posição de poder responsável por 

conter os excessos tanto do Executivo (monarca) como do Judiciário. Por isso justifica-

se, na civil law, a lei ter sido a fonte do direito alçada para uma posição de prevalência. 

Luiz Guilherme Marinoni (2016) enfatiza a importância que o princípio da legalidade 

alcançou nos ordenamentos da Europa continental: 

[...] ao contrário do que aconteceu na Inglaterra, a assembleia parlamentar do 

direito francês, ainda que derrotando o monarca, monopolizou o poder 

mediante o princípio da legalidade [...]. 

O princípio da legalidade acabou por constituir um critério de identificação do 

direito. O direito estaria apenas na norma jurídica, cuja validade não 

dependeria de sua correspondência com a “justiça”, mas somente de ter sido 

produzida por uma autoridade dotada de competência normativa. [...]. 

No Estado Liberal de Direito, os parlamentos da Europa continental 

reservaram a si o poder político mediante a fórmula do princípio da legalidade. 

Diante da hegemonia do parlamento, o executivo e o judiciário assumiram 

posições óbvias de subordinação.291 
 

Ao fortalecer o Poder Legislativo, o objetivo desse Estado Liberal foi, conforme 

visto no capítulo 2, garantir liberdade e segurança jurídica, através da previsibilidade do 

direito legislado. 

O desenvolvimento da common law na Grã-Bretanha, porém, deu-se de maneira 

diferente. Isso porque, de acordo com William Pugliese (2016), na disputa pelo poder 

travada entre a monarquia e o parlamento, os magistrados britânicos ficaram ao lado do 

parlamento, invocando a chamada law of the land para limitar os poderes reais.292  

Logo, como os juízes britânicos historicamente se posicionaram ao lado do 

parlamento, não houve necessidade, entre eles, de limitar a atuação judicial. Sérgio Cruz 

Arenhart, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero (2017) também abordaram com 

maestria essa diferença na gênese de cada uma dessas tradições: 

Para se compreender a razão pela qual o common law, ao contrário do civil 

law, não fez coro à ideia de que o juiz deveria apenas declarar a lei, importa 

perceber os diferentes significados da Revolução Inglesa de 1688 e da 

Revolução Francesa. Na Revolução Inglesa os juízes sempre estiveram ao lado 

dos legisladores, chegando a com eles se misturar e habitar uma mesma Casa. 

Assim, aí não houve qualquer necessidade de afirmar a prevalência da lei – 
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como produto do Parliament – sobre os magistrados, mas sim a força do direito 

comum em face do poder real. A Revolução Inglesa não quis destruir o direito 

antigo, mas, ao contrário, pautou-se pela afirmação do common law – o direito 

da história e das tradições do povo inglês – para conter o poder real. De modo 

que toda e qualquer norma elaborada pelo legislativo estaria inserida dentro do 

common law, na busca de afirmação dos direitos e liberdades do povo inglês 

contra o rei – para que os juízes colaboraram. A Revolução, bem por isto, não 

teve a pretensão de calar os magistrados ou a intenção de dotar o Parlamento 

de um poder absoluto mediante a produção de um direito novo.293 
 

Dessa forma, em virtude de não ter sido preciso limitar a magistratura, é inegável 

que a função jurisdicional, historicamente, teve um papel mais relevante na common law. 

No entanto, isso não significa que os juízes anglo-saxões sempre foram obrigados a 

recorrer às suas decisões anteriores como fontes de direito.  

Em outras palavras, mesmo na common law não existia, no início, a 

obrigatoriedade de se seguir os precedentes, ainda que alguns tribunais tivessem o 

costume de assim fazer.294 Aos poucos, porém, percebeu-se a necessidade de tornar o 

sistema mais racional, sobretudo para propiciar mais segurança jurídica e igualdade. É o 

que explica Gisele Mazzoni Welsch (2016): 

A força obrigatória do precedente judicial (binding effect), no common law, 

surgiu como resultado natural do processo histórico ocorrido naqueles países, 

a partir da tradição de que os juízes (e as autoridades em geral) frequentemente 

prestigiavam, em suas decisões, o ‘acúmulo da experiência fático jurídica 

anterior’, utilizando a mesma razão de decidir (ratio decidendi) extraída de 

julgamento prévio. Nesse sentido, a decisão anterior servia como paradigma 

para as decisões futuras. 

Destaca-se que, todavia, inicialmente, os precedentes judiciais não possuíam 

força vinculante. O antigo common law existiu sem a stare decisis e sem a 

regra da observância de precedentes, principais elementos que, atualmente, 

caracterizam este sistema.295 
 

Dessa forma, a solução encontrada na common law para tornar o Direito mais 

racional, coerente, seguro e igualitário, foi, pois, dotar os precedentes de efeitos 

vinculantes. Segundo Pugliese (2016), a transição foi feita de maneira gradual, de maneira 

que a moderna teoria dos precedentes vinculantes somente se firmou no século XVIII.296 

Welsch (2016), por sua vez, remete a consolidação ao século XIX, no julgamento dos 

casos Beamisch v. Beamisch (1861) e London Tramways Company v. London Country 

Council (1898).297 
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Luiz Guilherme Marinoni (2017) também contribui com a temática ao afirmar 

que, como na experiência britânica juízes e legisladores, juntos, passaram a afirmar o 

direito ancestral em nome da tutela das liberdades e do povo, não houve necessidade de 

se implantar um “direito novo” nem de limitar o Judiciário, razão pela qual a 

jurisprudência era forte na common law. E, diante da riqueza de sua experiência 

jurisprudencial, lá foi naturalmente percebida a possibilidade de várias decisões distintas 

para um mesmo caso, o que levou o Direito britânico a atribuir relevância e estabilidade 

às decisões de suas Cortes mediante o instituto que restou conhecido como stare 

decisis.298 

Não nos cabe neste trabalho analisarmos detidamente a evolução histórica da 

common law. O fato é que, consolidada a doutrina do stare decisis, os precedentes 

passaram a indubitavelmente integrar o ordenamento jurídico, confirmando-se na posição 

de primazia dentre as demais fontes de direito nos ordenamentos da tradição anglo-

saxã.299  

No entanto, como visto, o stare decisis é, a rigor, uma consequência da 

experiência da common law e não algo que faça parte da sua própria natureza. Em outras 

palavras, a doutrina dos precedentes vinculantes não é inerente à common law. Ela surgiu 

da necessidade que os ordenamentos anglo-saxões sentiram de alcançar unidade e 

coerência e, assim, garantir segurança jurídica, previsibilidade, estabilidade e igualdade, 

dotando o Direito de uma maior racionalidade formal. 

Acontece que, muito embora a ideia tenha sido inicialmente desenvolvida na 

common law, esses objetivos são perfeitamente compatíveis com a civil law, posto que 

nesta tradição está igualmente presente a busca por segurança jurídica e igualdade.  

Assim, ainda que historicamente a common law tenha prestigiado de maneira mais 

intensa os precedentes vinculantes, parece equivocada a ideia de que eles são 

incompatíveis com a civil law. Se o que se pretende é o desenvolvimento do nosso Direito, 

por que não permitir aproximá-lo de sistemas jurídicos tão desenvolvidos, como o da 
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Inglaterra e o dos Estados Unidos da América? Mais uma vez nos valemos dos 

ensinamentos de William Pugliese (2016): 

Os ideais pregados pela common law a respeito do stare decisis não são 

incompatíveis com a tradição civilista, muito menos com o sistema jurídico 

brasileiro. Pelo contrário, ao erigir a igualdade como um direito fundamental, 

coerência e consistência na aplicação do direito pelo Judiciário passam a ser 

perfeitamente defensáveis. 

[...] 

Diante dessas razões, o respeito aos precedentes no Brasil não pode mais ser 

recusado por uma simples razão de incompatibilidade entre as tradições 

jurídicas.300 
 

Em sentido semelhante leciona a professora Gisele Mazzoni Welsch (2016), 

destacando que a preocupação dos britânicos com previsibilidade, igualdade, consistência 

e estabilidade também está presente nos países de civil law, dentre eles o Brasil. Para ela 

– e concordamos integralmente – esses objetivos são, a rigor, comuns às duas tradições – 

apenas cada uma investiu em uma forma distinta de alcançá-los.301 

No entanto, como o mecanismo escolhido por nossa tradição – a lei – não obteve 

pleno êxito, tanto que as premissas do constitucionalismo contemporâneo flexibilizam-

na, é possível, nesse aspecto, aproximar-se da common law para adotar, com as 

necessárias adaptações, os precedentes obrigatórios. Segundo Arenhart, Marinoni e 

Mitidiero (2017), supôs-se na civil law a lei seria suficiente para realizar a segurança e a 

previsibilidade. No entanto, constatada essa utopia, deve-se naturalmente aceitar que tais 

valores sejam buscados em outro lugar: no stare decisis.302 

Aliás, Welsch (2016) observa que as diferenças outrora estridentes entre as duas 

principais tradições jurídicas do mundo ocidental têm sido atenuadas com o passar dos 

anos, em decorrência da influência mútua das bem sucedidas medidas adotadas por cada 

sistema. Segundo a autora, nos países que adotam a common law, a eficácia obrigatória 

dos precedentes judiciais tem se tornado um pouco mais flexível, enquanto que nos 

ordenamentos filiados à civil law verifica-se uma tendência de os juízes aterem-se aos 

precedentes.303 

Nessa mesma linha de raciocínio de aproximação entre as duas tradições, Didier 

Jr. (2018) atenta que o ordenamento brasileiro já contempla – há muito tempo – vários 

outros institutos e técnicas oriundos da common law, especialmente da norte-americana. 
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Destaca, por exemplo, que nosso sistema tem um direito constitucional de inspiração 

estadunidense, com a consagração de garantias processuais como o devido processo legal; 

e um direito infraconstitucional, especialmente o privado, inspirado na família romano-

germânica. Há controle de constitucionalidade difuso (modelo norte-americano) e 

concentrado (modelo austríaco). Há inúmeras codificações legislativas e, ao mesmo 

tempo, constrói-se um complexo sistema de valorização dos precedentes judiciais.304 

Em sentido semelhante leciona a professora Gisele Welsch (2016), destacando 

que, sobretudo com o fim do Império e a proclamação da República, pela influência dos 

Estados Unidos, nosso ordenamento convive com institutos tradicionalmente apontados 

como pertencentes à common law. Além da adoção de uma república presidencialista e 

da forma federativa de estado, de nítidas inspirações norte-americanas, temos a 

modulação dos efeitos nas decisões do STF, um sistema de jurisdição uma, sem 

contencioso administrativo, e ainda remédios constitucionais para defesas das liberdades 

(writs).305     

Ao que nos parece, essas circunstancias evidenciam a possibilidade de 

coexistência pacífica entre institutos das duas tradições em um mesmo ordenamento.306 

Aliás, não apenas na área jurídica, mas em vários outros setores culturais e econômicos 

há cada vez mais interações e interferências recíprocas entre as mais diversas e distintas 

tradições, em um fenômeno muitas vezes denominado de “globalização”. E o Direito 

também está inserido nesse processo, de maneira que tanto a civil law como a common 

law tem passado por modificações significativas em suas estruturas, em um movimento 

de aproximação recíproca. 

Dessa forma, diante da análise aqui realizada, concluímos que a crítica fundada 

na incompatibilidade dos precedentes vinculantes com a civil law é, por si só, 

insubsistente, sobretudo em virtude das razões que os justificam entre os anglo-saxões – 

segurança jurídica, previsibilidade, igualdade, coerência e racionalidade – serem também 

necessárias na tradição romano-germânica. 
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Isso não é suficiente, contudo, para afirmarmos que o Brasil acertou em adotar um 

sistema de precedentes vinculantes, posto que existem ainda outros pontos e críticas a 

serem considerados, especialmente para verificar se ele é incompatível com a 

flexibilização hermenêutica propiciada pelo constitucionalismo contemporâneo e com a 

valorização das partes exigida pelo processualismo democrático. 

 

5.3.2 A propagada noção de que a obrigação de seguir precedentes engessa o Direito, 

impedindo ou dificultando o seu desenvolvimento. 

Desconstruído o argumento da incompatibilidade dos precedentes vinculantes 

com a civil law, passemos à análise da crítica pertinente à propagada ideia de que a 

vinculação dos juízes aos precedentes poderia engessar o direito, ao passo que a liberdade 

para discordar estimularia o seu avanço. 

Para os defensores dessa tese, a autonomia interpretativa dos magistrados 

contribui para o desenvolvimento do direito, posto que facilita a modificação de 

entendimentos dominantes, fazendo a sociedade avançar. A ideia é que, quando os juízes 

e tribunais das instâncias inferiores expressam a sua discordância em relação às decisões 

dos tribunais superiores, estimulam que estes reconsiderem os seus posicionamentos.  

Mais uma vez, contudo, não concordamos com a crítica. E quatro são as razões 

principais da nossa discordância. 

Em primeiro lugar, e como bem aponta Pugliesi (2016), é possível que os tribunais 

inferiores estimulem a mudança de opinião das cortes supremas sem deixar de aplicar o 

precedente, através da chamada concordância crítica.307 Em outras palavras, a decisão 

pode adotar o precedente e ao mesmo tempo expor as suas deficiências, incentivando o 

tribunal a aprimorá-lo ou até a rever o posicionamento. 

O professor Luiz Guilherme Marinoni (2017) parece se referir a uma técnica 

semelhante à concordância crítica, quando menciona a possibilidade de os magistrados 

das instâncias ordinárias manifestarem “opiniões dissidentes”: 

Após a definição da Corte Suprema, os tribunais de apelação não mais podem 

negar a aplicação do sentido definido no precedente, embora possam continuar 

a colaborar mediante a apresentação de “opiniões dissidentes”, ou seja, de 

razões que demonstrem a necessidade de revogação do precedente. Deixe-se 
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claro que essas “opiniões dissidentes” não importam para o julgamento do 

caso, mas se destinam a demonstrar uma crítica ao precedente.308 
 

Assim, em nosso entender, além de conseguirem estimular a reforma e o 

consequente desenvolvimento do Direito, a concordância crítica ou as opiniões 

dissidentes conseguem proteger melhor a segurança jurídica e a igualdade, fundamentos 

do Estado de Direito privilegiados pelos precedentes vinculantes. 

Em segundo lugar, uma constatação prática: mesmo em um ordenamento que não 

contemple precedentes vinculantes, a discordância dos magistrados do primeiro grau, sem 

que realmente seja um caso com peculiaridades que justifiquem essa divergência, apenas 

postergará a tutela jurisdicional devida à parte, que precisará interpor um ou mais recursos 

para ver um direito que lhe é reconhecido pelos tribunais superiores ser finalmente 

assegurado.  

Em terceiro lugar, não nos parece benéfico que as normas jurídicas sejam 

modificadas a todo o tempo. O ideal é que elas se mantenham constantes e estáveis, 

justamente para propiciar a confiança necessária para que os jurisdicionados possam nelas 

pautar as suas condutas e, assim, desenvolverem as suas mais diversas atividades com um 

nível de segurança jurídica adequado. 

Dessa forma, em sentido contrário à ideia de que a segurança jurídica impede o 

avanço da sociedade, entendemos que ela é uma condição para o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento das condutas humanas e das instituições sociais! 

Por fim, em quarto lugar, não parece verdadeira a afirmação de que os precedentes 

obrigatórios impedem a alteração jurisprudencial, engessando o direito e obstaculizando 

o seu desenvolvimento. Em verdade, basta observar os ordenamentos baseados na 

common law, especialmente o britânico e o norte-americano – e perceber o quão 

avançados e desenvolvidos eles são. Se a vinculação dos juízes das instâncias inferiores 

impedisse o desenvolvimento do Direito, certamente esses ordenamentos não seriam o 

que são! 

De fato, a análise dos ordenamentos da tradição anglo-saxã demonstra que, 

mesmo na common law, a alteração dos precedentes é perfeitamente possível, razão pela 

qual é insubsistente a ideia de que os precedentes obrigatórios impedem o 
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desenvolvimento do Direito. Em verdade, essa ideia é fruto de uma compreensão 

inadequada da operabilidade desse sistema, que desconsidera a possibilidade nele 

existente de alteração do entendimento anteriormente firmado.  

Como bem aponta Welsch (2016), o precedente deve ser considerado um ponto 

de partida, mas que não impede maiores indagações. O julgador deve analisar se a ratio 

decidendi do precedente é aplicável no caso sub judice e em que extensão ela será 

aplicada, o que evidencia uma certa flexibilidade e serve para desmistificar a ideia de que 

o juiz da commom law, frente ao precedente, trona-se um autômato, com a única opção 

de aplicá-lo. Segundo a autora, da mesma forma que o julgador precisa interpretar a lei, 

também precisa interpretar o precedente judicial, para conferir se aquela situação concreta 

se adéqua à ratio decidendi invocada.309
 

William Pugliese (2016) também apresenta raciocínio semelhante, destacando que 

até mesmo na Inglaterra, onde o stare decisis é tradicionalmente mais rigoroso, existe a 

possibilidade de alteração dos precedentes.310 

De fato, os precedentes não impedem qualquer tipo de reforma na ordem jurídica, 

como inclusive já tivemos a oportunidade de observar neste trabalho, ao abordarmos as 

técnicas do distinguishing e do overruling. A rigor, o stare decisis apenas racionaliza 

essas modificações, garantindo mais estabilidade e segurança jurídica à sociedade. Não 

por outro motivo Marinoni (2017) afirma que “o distinguishing milita, a um só tempo, 

em favor da estabilidade e do desenvolvimento do direito”.311
  

O professor Paulo Mendes de Oliveira (2015) também ressalta a importância 

desses mecanismos de revisão jurisprudencial, aduzindo que a possibilidade de 

reconsideração é tão importante quanto a própria necessidade de vinculação, de maneira 

que o grande desafio aos profissionais do Direito é “harmonizar essas duas premissas, 

tornando operativo o sistema que propugne pelo respeito aos precedentes dos tribunais 

superiores, mas também estabeleça mecanismos que possibilitem sua revisão”.312 
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No entanto, se a possibilidade de mudança de entendimento é imperativa, a 

prudência na alteração é fundamental, razão pela qual ela deve vir acompanhada de um 

rigoroso ônus argumentativo, sob pena de reduzir-se a zero a vinculação dos julgados.313  

Ainda sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni (2016) aponta que, através do 

sistema de precedentes vinculantes, o desenvolvimento do Direito ocorre de maneira até 

mais sofisticada: 

Além disso, o sistema de precedentes oportuniza o desenvolvimento do direito 

de um modo bastante positivo e sofisticado. Não há qualquer relação de 

paralelismo entre definir o sentido do direito e obstaculizar o seu 

desenvolvimento; ao contrário, o poder de atribuir sentido ao direito traz em si 

o de desenvolvê-lo. O precedente não é sinal de ‘engessamento’ do direito, mas 

de estabilidade. A Corte, em verdade, tem o dever de revogar o precedente que 

foi superado diante da evolução da sociedade, de uma nova concepção do 

direito ou, ainda, que se mostra claramente equivocado – o que é excepcional. 

Quando um novo caso, diferente daquele que originou o precedente, exige do 

juiz a solução de pontos que nele não foram resolvidos, abre-se oportunidade 

para o desenvolvimento horizontal do direito. A consideração de pontos e 

situações conexas ao precedente, mas que não levam à sua aplicação direta, 

possibilita o desenvolvimento de questões laterais àquela resolvida no 

precedente, dando ao direito novos contornos ou, mais precisamente, um perfil 

mais amplo, que identifica uma realidade mais complexa. 

Essa forma de desenvolvimento do direito é muito mais sofisticada e efetiva 

do que qualquer outra. Quando o direito é desenvolvido mediante o 

abarcamento de novas realidades há um processo de formação paulatina, 

gradual e lógica do direito. A solução de uma questão conexa a um precedente 

implica novo passo que não pode negar o que foi originalmente decidido. Há 

uma relação de continuidade entre a solução da nova questão e o precedente, 

conferindo à atividade judicial um modo de pensar que vai se desenvolvendo 

aos poucos [...].314 
 

Logo, diante da análise aqui realizada, entendermos que não é benéfico que as 

normas jurídicas sejam modificadas a todo tempo; que a discordância dos magistrados 

das instâncias inferiores, na prática, apenas postergará a tutela jurisdicional; e que a 

concordância crítica ou as opiniões dissidentes, bem como as técnicas da distinção e da 

superação, próprias a um sistema de precedentes vinculantes, se utilizadas de maneira 

adequada, são aptas a conciliar a estabilidade, a segurança jurídica, a alteração 

jurisprudencial e o desenvolvimento do Direito! 

Por tais razões, reputamos infundadas tanto as críticas relativas à 

incompatibilidade dos precedentes vinculantes com a civil law, como as referentes a um 

possível engessamento do Direito ocasionada pelo stare decisis. Resta-nos observar 

                                                           
313 OLIVEIRA, Paulo Mendes de. Op. cit., p. 190. 
314 MARINONI, Luiz Guilherme. A ética dos precedentes: justificativa do novo CPC. 2 ed. rev., atual e 

ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 106. 
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àquelas relativas à diminuição da relevância da participação das partes e à diminuição da 

independência e da liberdade interpretativa dos magistrados das instâncias inferiores. 

 

5.3.3 A ideia de que o sistema de precedentes vinculantes reduz a relevância da 

participação das partes, violando o princípio democrático aplicável ao processo civil. 

Conforme tivemos a oportunidade de analisar nos capítulos 3 e 4, em consonância 

com as contemporâneas ideias de democracia procedimental e deliberativa, uma das 

principais maneiras de legitimar democraticamente as decisões judiciais consiste na 

edificação de um processo judicial dialógico, que permita um contraditório ampliado e 

efetivo.  

Atento a esse cenário, o CPC/2015 adotou o denominado modelo cooperativo de 

processo, que objetiva proporcionar uma marcha processual sem protagonismos 

indevidos, democratizando e equilibrando as funções e os poderes de todos os sujeitos 

processuais ao privilegiar a igualdade e fortalecer a dialogicidade procedimental.  

No entanto, uma das críticas por nós levantada consiste no fato de que, pelo menos 

a uma primeira vista, o sistema de precedentes vinculantes pode caminhar no sentido 

inverso dessa valorização da democracia processual. E isso por dois motivos principais: 

a) tende a restringir a liberdade interpretativa dos juízes de primeira instância, que, pelo 

menos em tese, são os magistrados que estão mais próximos dos cidadãos; b) 

aparentemente diminui a relevância e a efetividade da atuação da parte que ingressou no 

Judiciário somente após a fixação do precedente, posto que a sua causa “já estaria 

decidida” independentemente do contraditório que possa se desenvolver em seu processo 

individual.  

Cumpre-nos analisar, portanto, nesse momento, a questão do contraditório e da 

participação das partes no sistema de precedentes vinculantes.  

Como já adiantamos em algumas passagens, existem mecanismos destinados a 

garantir que os processos que possam resultar em decisões que irradiarão efeito vinculante 

passem por métodos de deliberação popular, como audiências públicas e participação de 

amicus curiae. Além disso, existem institutos que permitem a distinção e a superação dos 

precedentes vinculantes, que podem possibilitar uma real participação da parte no 

processo decisório que lhe dirá respeito. 
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Ademais, além do contraditório propriamente dito, também já tivemos a 

oportunidade de analisar, nos capítulos 3 e 4, que há outros corolários do devido processo 

legal que possuem um papel fundamental na análise da legitimidade democrática da 

atuação judicial. É o que ocorre com a publicidade dos atos processuais e a 

fundamentação das decisões judiciais. 

É nesse contexto que, a partir de agora, analisaremos a crítica apresentada acerca 

de uma possível violação ao princípio democrático aplicável ao processos civil, 

eventualmente provocada pelo sistema de precedentes vinculantes. 

Conforme já dito, um direito processual civil estruturado sob as premissas do 

constitucionalismo contemporâneo, que adote um modelo cooperativo, exige um 

processo judicial estruturado de maneira democrática, deliberativa e dialógica, com 

equilíbrio na distribuição das funções entre todos os sujeitos processuais. 

Como está inserido nesse contexto, é inegável que o sistema de precedentes 

vinculantes adotado em nosso ordenamento precisa mostrar-se compatível com essa ideia, 

permitindo um contraditório redimensionado. 

Em um sistema de precedentes vinculantes, portanto, o contraditório deve ser 

encarado não apenas como o direito de participação na construção da norma jurídica 

individualizada, contida no dispositivo da decisão. Deve ser pensado como o direito de 

participação na construção da norma jurídica geral, isto é, da ratio decidendi, da tese 

jurídica a ser aplicável aos casos análogos.315 

Nesse contexto, as previsões de audiências públicas e de participação de amicus 

curiae, presentes, dentre outros, nos arts. 138; 927, § 2º; 983; 1.038, I e II, todos do 

CPC/2015, contribuem para que o ordenamento processual brasileiro seja dotado de 

mecanismos destinados a possibilitar que os processos que culminarão em decisões com 

efeito vinculante passem por métodos de deliberação popular, em um contraditório 

ampliado. 

                                                           
315 BRAGA, Paulo Sarno; DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de.  Curso de Direito 

Processual Civil: teoria da Prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela 

provisória. v. 2. 13 ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2018. p. 545. 
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Ao analisar o tema, Gisele Mazzoni Welsch (2016), embora focando na 

participação das agências reguladoras,316 defende até mesmo a obrigatoriedade da 

participação dos amicus curiae nesse processo de formação dos precedentes: 

Defende-se a necessidade de observância ao critério da participação e 

intervenção necessária de órgãos e agentes especializados e pertencentes aos 

poderes constitucionalmente estabelecidos em causas de potencial repetitivo 

pela natureza e matéria debatida [...], como forma de legitimar 

democraticamente a decisão, especialmente em decorrência do caráter 

normativo, pelo diálogo institucional viabilizado, bem como meio de qualificar 

tecnicamente a determinação judicial, considerando a especialização desses 

órgãos e agentes, como, por exemplo, as agências reguladoras. 

A observância e concretização de tal balizador [...] viabiliza a adequada 

motivação da decisão judicial, pelos amplos fundamentos, de ordem técnica e 

jurídica, que irão compô-la; e, ainda, outorga legitimidade e controle 

democráticos pela participação de órgãos de estado pertencentes aos poderes 

constitucionalmente estabelecidos, minimizando as hipóteses de 

arbitrariedades e conduzindo para a racionalidade no julgamento, efetivando, 

em grande escala, a segurança jurídica.317 
 

Aliás, nesse cenário de contraditório qualificado e ampliado, ganha relevo o tema 

do interesse recursal. Braga, Didier Jr. e Oliveira (2018) destacam que a possibilidade de 

recorrer deve ser reconhecida inclusive nos casos em que se objetive tão somente discutir 

definição do precedente, ainda que não se discuta a norma do caso concreto.318 

É o que acontece, por exemplo, ao se admitir que o amicus curiae possa recorrer 

da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, previsto no § 3º 

do já mencionado art. 138 do CPC. Aliás, em virtude da existência de um microssistema 

de precedentes vinculantes, entendemos que também é possível ao amicus curiae recorrer 

das decisões que julgarem recursos extraordinários ou especiais repetitivos. 

Ainda sobre a participação e o contraditório, Cunha e Didier Jr. (2018) 

argumentam no sentido de que, no julgamento dos casos repetitivos, deve ser assegurado 

que, enquanto não definida a ratio decidendi, as partes cujo processo foi suspenso após a 

instauração do incidente possam nele intervir e, assim, participar do processo de 

convencimento dos julgadores.319 

                                                           
316 Além das agências reguladores, a autora traz uma lista exemplificativa de outras entidades que podem 

atuar como amicus curiae em processos que tenham relação com seus interesses e pertinências temáticas, 

tais como a Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, o Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. WELSCH, Gisele Mazzoni. Op. 

cit., p. 170. 
317 WELSCH. Gisele Mazzoni. Op. cit., p. 151. 
318 BRAGA, Paulo Sarno; DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Op. cit., p. 546.  
319 CUNHA, Leonardo Carneiro da; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: o processo 

civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, 
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Aliás, os citados autores apresentam importante distinção sobre essa participação. 

Partindo da ideia de que no julgamento dessas causas há tanto o julgamento concreto da 

causa-piloto, como a definição da tese jurídica a ser aplicável nos demais processos, 

afirmam que na definição ratio decidendi as partes dos processos suspensos atuam como 

“intervenientes”, verdadeiras partes juridicamente interessadas; enquanto no julgamento 

do caso concreto elas atuam como assistentes simples das partes originárias da causa-

piloto, posto que atuam em nome próprio na defesa do interesse alheio.320 

No julgamento dos casos repetitivos também é muito importante saber selecionar 

correta e adequadamente a causa representativa da controvérsia, para que o debate seja 

realmente qualificado e possa contribuir para a legitimação democrática da decisão. 

Assim, entendemos que, além do dever de selecionar mais de um processo 

repetitivo,321 o tribunal deve escolher aqueles que contenham uma argumentação mais 

abrangente, tanto em termos de quantidade como em termos de qualidade, e que 

apresentem inclusive bons fundamentos contrários à cada tese neles defendida, para que 

o debate possa acontecer da maneira qualificada e completa possível. 

É importante ressaltarmos algumas críticas que por vezes são feitas à ampliação 

demasiada do amicus curiae. Diz-se que é preciso cautela com o instituto, em virtude da 

possibilidade dele ser utilizado e capturado por grupos de interesse e pressão política.  

Entendemos, no entanto, que ele é um mecanismo importante e fundamental à 

democratização do processo judicial de formação dos precedentes. Se não estamos 

totalmente convencidos de sua obrigatoriedade, nos termos propostos por Welsch (2016), 

parece-nos indiscutível que a ampliação e o estímulo a sua participação devam ocorrer. 

Além disso, vale destacar a possibilidade de intervenção do Ministério Público, 

prevista expressamente para os casos repetitivos nos arts. 976, § 2º; 977, III; e 1.038, III, 

do CPC, que também objetiva, dentre outras coisas, ampliar o debate e, 

consequentemente, a cognição durante os processos que envolvam a formação, a 

aplicação, a distinção ou a superação de precedentes obrigatórios.  

                                                           
incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. 15 ed. reform. Salvador: Editora JusPODIVM, 

2018. p. 709. 
320 CUNHA, Leonardo Carneiro da; DIDIER JR., Fredie. Op. cit., p. 709. 
321 Conforme art. 1.036, §§ 1º a 6º, do CPC/2015. 
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Até aqui foi enfatizado a participação nos processos que poderão culminar na 

elaboração de precedentes vinculantes. Cumpre-nos agora analisar o contraditório nos 

processos que tramitarão quando o precedente já foi formado. 

Nesse contexto, entendemos que a tão somente possibilidade de se requerer e se 

exigir a apreciação do juízo acerca da aplicação das técnicas do distinguishing e do 

overruling, por si só, possui o condão de possibilitar uma real participação da parte no 

processo decisório que lhe dirá respeito, ainda que suas teses de afastamento do 

precedente não sejam acolhidas. Afinal, o direito subjetivo é o de participar e contribuir 

na construção da decisão, mas não há direito subjetivo a uma decisão de mérito favorável 

se a pretensão é contrária ao Direito. 

De fato, as partes continuarão podendo argumentar em defesa dos seus interesses 

e em sentido contrário aos precedentes, seja para demonstrarem distinção, seja para 

evidenciarem que o precedente merece ser superado. A efetividade dessa participação, 

portanto, dependerá muito mais de uma atuação responsável dos magistrados na análise 

da distinção e da superação.  

Vale ressaltar que os juízes de primeira instância podem inclusive, em 

determinadas hipóteses, fazerem uso do chamado anticipatory overruling, bem como 

livremente externarem suas opiniões dissidentes e concordâncias críticas, nos moldes já 

expostos, fortalecendo a possibilidade de superação nas instâncias superiores. 

Nesse aspecto, no entanto, temos uma ressalva a ser feita. O CPC/2015 prevê 

algumas hipóteses de juízo de admissibilidade negativo a determinados recursos que 

objetivem reformar decisões que estejam em conformidade com os precedentes 

vinculantes.  

É o que preveem, por exemplo, as alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 1.030, que 

dispõem que o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido devem negar 

seguimento a recursos extraordinários ou especiais interpostos contra acórdão que 

estejam em conformidade com o entendimento do STF ou do STJ fixados em regime de 

repercussão geral ou em recursos repetitivos.322 Não concordamos com previsões nesse 

sentido. 

                                                           
322 Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente 

ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 

I – negar seguimento:  
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Ora, se o STF e o STJ têm o papel de formar e de superar esses precedentes, não 

parece razoável um dispositivo que impeça que tais cortes possam reexaminar as questões 

já decididas. Ainda que os precedentes vinculantes sejam necessários e convenientes, e 

ainda que a estabilidade da jurisprudência seja fundamental para o bom funcionamento 

desse sistema, entendemos que o canal de diálogo deve permanecer sempre aberto a novas 

rodadas deliberativas, a permitirem tanto a distinção como a superação. 

Um outro ponto que merece destaque no que tange à ampliação do contraditório 

e à qualificação do debate diz respeito à relevância da produção doutrinária para se chegar 

aos resultados mais corretos e justos. Com efeito, a doutrina pode e deve continuar 

interpretando criticamente o Direito, inclusive os precedentes. Nesse sentido, os 

professores e acadêmicos assumem papel fundamental, como aponta Marinoni (2016): 

O controle das decisões das Cortes Supremas deve ser feito especialmente pela 

comunidade jurídica, pela profissão e pela academia, mediante críticas e 

debates realizados em livros, revistas, jornais, Congressos e em salas de aula, 

coma consequente repercussão sobre os meios de comunicação, 

particularmente em casos de maior relevância social. Uma decisão equivocada 

certamente será criticada por juristas, professores e advogados, e, assim, 

colocada na pauta das preocupações da academia e da Ordem dos Advogados, 

cujas funções estão umbilicalmente relacionais com o adequado 

desenvolvimento do direito e, por isso mesmo, não podem se desligar da crítica 

dos precedentes das Cortes Supremas.323 
 

Com efeito, parece-nos que, ainda que alguns aprimoramentos sejam precisos, há 

em nosso ordenamento processual mecanismos e institutos capazes de garantir um 

contraditório ampliado e qualificado nos processos em que os precedentes serão 

formados, aplicados ou superados. 

Ademais, há outros corolários do devido processo legal que possuem um papel 

fundamental na análise da legitimidade democrática da atuação judicial, como a 

publicidade dos atos processuais e a fundamentação das decisões judiciais, conforme 

tivemos a oportunidade de analisar nos capítulos 3 e 4 deste trabalho. 

                                                           
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha 

reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que 

esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão 

geral;   

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com 

entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado 

no regime de julgamento de recursos repetitivos. 
323 MARINONI, Luiz Guilherme. A ética dos precedentes: justificativa do novo CPC. 2 ed. rev., atual e 

ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 101. 
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E o sistema de precedentes obrigatórios também exige um redimensionamento nas 

ideias de publicidade e de fundamentação. 

No que tange à publicidade, a releitura necessária leva ao entendimento de que, 

diante do relevante papel que as decisões judiciais passam a ter na sociedade que adota 

um sistema de precedentes vinculantes, não basta que elas sejam públicas, é preciso 

garantir ou permitir que elas sejam de fato conhecidas pela comunidade jurídica e pelos 

cidadãos em geral.  

Não por outro motivo, o § 5º do art. 927 do CPC/2015 estabelece que os tribunais 

devem dar publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida 

e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores. Além deste, o art. 

979 também traz importantes exigências acerca da publicidade necessária no Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR. Seu caput dispõe que não apenas o 

julgamento, mas também a instauração do incidente deve ser acompanhada de ampla e 

específica divulgação e publicidade, através de registro eletrônico no Conselho Nacional 

de Justiça – CNJ.  

A divulgação e a publicidade ainda na instauração mostram-se importantes para 

que todos os potenciais interessados tenham conhecimento e possam dele participar, 

mesmo antes da decisão de admissibilidade do IRDR e até o final do processo, 

contribuindo para a construção da decisão. Além disso, permite que os próprios juízos 

também tenham conhecimento dos incidentes instaurados e em que fase se encontram. 

Em complemento ao caput, o § 1º do mencionado art. 979 estabelece que os 

tribunais devem manter um banco eletrônico de dados atualizados com informações 

específicas sobre questões de direito submetidas ao incidente, comunicando 

imediatamente ao CNJ para a inclusão no referido cadastro. O § 2º, por sua vez, dispõe 

que esse registro eletrônico conterá, pelo menos, os fundamentos determinantes da 

decisão e os dispositivos normativos a ela relacionados, com o objetivo de facilitar a 

identificação dos processos abrangidos pela decisão do IRDR. 

Por força de expressa previsão no § 3º do art. 979, tais disposições aplicam-se 

também ao julgamento de recursos repetitivos e da repercussão geral em recurso 

extraordinário. No entanto, por se tratar de um microssistema, entendemos que esses 

comandos são aplicáveis, no que couberem, a todo e qualquer procedimento concentrado 

de formação de precedentes vinculantes. 
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De toda forma, não custa lembrar que tanto o banco de dados dos tribunais, como 

o cadastro gerido pelo CNJ, são meios mínimos e exemplificativos. Os tribunais são livres 

para darem ainda mais publicidade aos seus atos da maneira que melhor atenda aos 

interesses dos jurisdicionados.  

Em relação ao dever de fundamentação, constitucionalmente previsto no art. 93, 

IX, da Constituição da República, a garantia consubstancia-se em verdadeiro direito 

fundamental do jurisdicionado. E no atual contexto de constitucionalismo 

contemporâneo, as decisões devem ser fundamentadas através de uma argumentação 

racional. 

Os professores Sérgio Cruz Arenhart, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel 

Mitidiero (2017) apresentam relevante raciocínio no que diz respeito à importância das 

decisões judiciais serem fundamentadas através de uma justificação racional: 

É evidente que a necessidade de compreensão da lei a partir da Constituição 

aumenta o risco de subjetividade das decisões judiciais, o que vincula a 

legitimidade da prestação jurisdicional à sua precisa justificação. 

[...] A questão está em tronar as decisões judiciais intersubjetivamente 

controláveis a partir de um método adequado de interpretação e aplicação do 

direito.  

Esse método adequado de interpretação e aplicação é o método da justificação 

racional, [...] que envolve uma compreensão lógico-argumentativa do Direito 

e a utilização de ferramentas capazes de tornar a aplicação dos princípios e das 

regras uma atividade estruturalmente controlável – os postulados 

normativos.324 
 

De acordo com Braga, Didier Jr. e Oliveira (2018), o magistrado precisa 

evidenciar que suas decisões se fundam em bases racionais e idôneas, que a tornem 

socialmente aceitáveis e controláveis. Segundo os autores, a racionalidade refere-se à 

exigência de que a fundamentação da decisão seja realizada através de um discurso 

justificativo que parta de cânones racionais comumente aceitos e reconhecidos naquela 

cultura. Em outras palavras, que atenda às regras de validade da argumentação, do 

raciocínio jurídico e dos princípios racionais do conhecimento empírico.325 

Além disso, em tempos de discussão acerca da legitimidade democrática da 

função jurisdicional, uma fundamentação adequada assume importante papel na 

construção de uma decisão democraticamente legítima, além de propiciar a 

                                                           
324 ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de 

Processo Civil: Teoria do Processo Civil – Volume 1. 3ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2017. P. 140 a 142. 
325 BRAGA, Paulo Sarno; DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Op. cit., p. 365. 
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controlabilidade dessa decisão. Sobre o tema, esclarecedores são os ensinamentos de 

Braga, Didier Jr. e Oliveira (2018): 

A exigência da motivação das decisões judiciais tem dupla função. [...] fala-se 

numa função endoprocessual [...] [e] numa função exoprocessual ou 

extraprocessual, pela qual a fundamentação viabiliza o controle da decisão do 

magistrado pela via difusa da democracia participativa, exercida pelo povo em 

cujo nome a sentença é pronunciada. Não se pode esquecer que o magistrado 

exerce parcela de poder que lhe é atribuído (o poder jurisdicional), mas que 

pertence, por força do parágrafo único do art. 1º da Constituição Federal, ao 

povo. 

[...] 

Perceber essa dupla função é fundamental. Assim, será mais fácil compreender 

porque a decisão judicial é um duplo discurso: um discurso para a solução do 

caso, dirigido às partes, e um discurso para a formação do precedente, dirigido 

à coletividade[...].326 
 

Apresentando semelhante ponto de vista, Arenhart, Marinoni e Mitidiero (2017) 

afirmam que as normas sobre a justificação têm duas funções essenciais. A primeira visa 

construir um discurso jurídico ligado ao processo justo das partes, isto é, ao caso concreto. 

A segunda, por sua vez, viabiliza um discurso jurídico ultra partes, relacionado à unidade 

do Direito no Estado Constitucional e cuja missão está em orientar condutas sociais e 

promover igualdade, segurança jurídica e coerência ao sistema. É esta a função ligada a 

teoria dos precedentes vinculantes.327 

Gisele Mazzoni Welsch (2016) também aborda o tema da fundamentação das 

decisões judiciais, ressaltando o seu papel como meio de controle da sociedade sobre a 

atuação dos magistrados, assegurando legitimidade à atuação dos juízes, mesmo que esses 

não sejam eleitos pelo povo. Para ela, em um cenário de crescente produção de 

precedentes de eficácia vinculante, nos quais se questiona a pertinência da função 

normativa da jurisdição em confronto com o princípio da tripartição funcional do poder 

e com o próprio Estado de Direito, a adequada fundamentação das decisões judiciais 

consiste em um fator que outorga legitimidade democrática à atuação judicial.328 

A autora leciona ainda que, além de meio de controle democrático da função 

jurisdicional, a motivação da decisão judicial também é uma forma de viabilizar a 

realização de um diálogo institucional entre poderes.329 Além disso, possui um caráter 

pedagógico, posto que, segundo ela, o fato do Judiciário apresentar decisões coerentes 

influenciaria na diminuição do número de demandas e de recursos, em virtude de haver 

                                                           
326 BRAGA, Paulo Sarno; DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Op. cit., p. 363 e 364. 
327 ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Op. cit., p. 516 e 517. 
328 WELSCH. Gisele Mazzoni. Op. cit., p. 142 e 143. 
329 WELSCH. Gisele Mazzoni. Op. cit., p. 128. 
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embasamento concreto para assegurar previsibilidade da prestação jurisdicional ao 

cidadão.330 

Assim, em um ordenamento dotado de precedentes vinculantes, no qual o 

Judiciário é cada vez mais relevante, é inegável a necessidade de uma maior qualidade na 

fundamentação das decisões judiciais. E essa necessidade se dá sobretudo nos processos 

em que o precedente será formado e nos processos em que ele será superado ou afastado. 

Em relação à fundamentação nos casos de superação ou modificação de um 

precedente, interessante é a construção teórica acerca do que tem sido chamado de 

princípio da inércia argumentativa, muito provavelmente em uma analogia às duas 

primeiras leis da mecânica clássica vislumbradas por Isaac Newton – princípios da inércia 

e da dinâmica. Segundo elas, os corpos tendem a manter o seu estado atual de repouso ou 

de movimento retilíneo uniforme caso nenhuma força atue sobre eles, e para modificar 

esse estado de repouso é preciso que alguma força seja exercida, de maneira que a 

mudança de movimento é resultante e proporcional à força motora imprimida.331 

O princípio da inércia argumentativa aponta que, quando se pretende apenas 

manter o posicionamento já adotado pelo tribunal, isto é, simplesmente aplicar o 

precedente já formado, não se faz necessário um esforço argumentativo tão elevado.  No 

entanto, para tirar da inércia o entendimento jurisprudencial, isto é, ao se pretender 

superar ou modificar um precedente vinculante, defende-se que é preciso uma 

argumentação racional que vá além da fundamentação ordinariamente utilizada para 

manter o entendimento antes fixado. É preciso, nesse sentido, uma fundamentação ou 

uma argumentação mais forte, qualificada.332 

A ideia de um ônus argumentativo mais elevado para as hipóteses de distinção ou 

de superação dos precedentes é lógica e inerente ao sistema, dispensando qualquer 

previsão legislativa expressa. Mesmo assim o CPC/2015 contemplou dispositivos nesse 

sentido, como é possível observar da conjugação de seus arts. 489, § 1º, VI; e 927, § 4º; 

que exigem que a distinção ou a superação sejam expressas, com uma fundamentação 

adequada, específica, e que observem a segurança jurídica, a confiança e a isonomia. 

                                                           
330 WELSCH. Gisele Mazzoni. Op. cit., p. 147. 
331 As leis de Newton são a base da mecânica clássica e de conhecimento público e notório no meio 

científico. Por motivos óbvios, não nos cabe aprofundá-las. 
332 BRAGA, Paulo Sarno; DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Op. cit., p. 549. 



163 
 

De toda forma, é preciso deixar claro que, mesmo nos casos de “simples” 

aplicação de um precedente já formado, é necessário que o julgador demonstre, 

precisamente, os motivos pelos quais aquele caso específico se enquadra na órbita do 

precedente invocado. Em outras palavras, o órgão jurisdicional, ao concluir pela aplicação 

ou não aplicação do precedente, deve fundamentar a sua decisão de modo convincente, 

expressamente apontando, de maneira clara, precisa e racional, os motivos fáticos e 

jurídicos que o fizeram adotar determinada posição. 

Aliás, visando dar ainda mais previsibilidade e racionalidade, e contribuindo para 

um contraditório mais preciso, entendemos que na decisão de saneamento, prevista no 

art. 357 do CPC/2015, o juiz já deve dizer quais são os precedentes que serão analisados 

naquela demanda, a fim de que, ao final do processo, possa concluir se é caso de 

aplicação, de distinção ou até mesmo de superação. 

Além de tudo isso, em virtude do contexto fático ser de fundamental importância 

no tema dos precedentes, uma vez que, como já se viu, servirá para que se averigue se ele 

tem ou não aplicabilidade ao novo caso sub judice, e em que medida, é preciso que o 

relatório seja o mais minucioso e completo possível.  

Tratando do tema no que se refere ao julgamento dos casos repetitivos, Cunha e 

Didier Jr. (2018) defendem que nele – no relatório – deve haver uma espécie de sumário 

de todos os argumentos examinados, para que, de modo claro e didático, funcione como 

um verdadeiro guia de consulta da decisão.333 

Atentando para o fato de que no julgamento dos casos repetitivos haverá dois 

núcleos decisórios, um referente à definição da tese jurídica e outro referente ao 

julgamento do caso concreto, os mencionados autores defendem ainda que, em relação à 

fundamentação e ao dispositivo, cada núcleo decisório deve ser apresentado 

separadamente. Afirmam, portando, que no primeiro núcleo deve haver a definição da 

tese, cujo dispositivo deve ser elaborado em forma de enunciado normativo, e no segundo 

núcleo deve constar a solução do caso concreto analisado. E sustentam, inclusive, que a 

colheita dos votos dos membros do colegiado deve ser feita de maneira separada, primeiro 

para a definição da tese e depois para a solução do caso.334 

                                                           
333 CUNHA, Leonardo Carneiro da; DIDIER JR., Fredie. Op. cit., p. 724. 
334 CUNHA, Leonardo Carneiro da; DIDIER JR., Fredie. Op. cit., p. 724 e 725. 
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Além disso, conforme já foi dito quando abordado o tema da necessidade e da 

relevância dos votos vencidos integrarem o acórdão, também é muito importante, em um 

sistema de precedentes, expor os motivos pelos quais determinados fundamentos não 

foram adotados. Essa providência facilita a própria compreensão da ratio decidendi¸ uma 

vez que, sabendo-se o que ficou vencido, entende-se melhor o que de fato foi acolhido. 

Ademais, ao terem acesso à argumentação em relação à tese que foi afastada, é possível 

que os interessados analisem a força de seus argumentos, inclusive podendo utilizá-lo 

como parâmetro para futuras tentativas de superação do precedente. 

Dessa forma, todos os argumentos levados ao processo, sejam favoráveis ou 

contrários à tese adotada, devem ser enfrentados pelo magistrado, apontando-se, de 

maneira racional e justificada, os motivos pelos quais foram acolhidos ou afastados. 

Após toda a análise realizada neste subtópico, entendemos que há, em nosso 

ordenamento processual, mecanismos e institutos capazes de garantir a legitimidade 

democrática nos processos em que os precedentes serão formados, aplicados ou 

superados, através de uma publicidade, de uma fundamentação e de um contraditório, 

qualificados.  

Embora alguns aprimoramentos sejam necessários, como expusemos ao 

criticarmos a previsão de se negar seguimento a recursos que impugnem decisão proferida 

em conformidade com determinados precedentes vinculantes, parece-nos que, mais do 

que eventuais alterações legislativas, a efetividade da participação e a legitimidade 

democrática da função jurisdicional em nosso sistema de precedentes vinculantes 

dependerá, em verdade, da seriedade técnica com que os magistrados irão encarar e 

aplicar os aludidos institutos. 

 

5.3.4 O argumento de que o sistema de precedentes vinculantes viola a liberdade 

interpretativa dos magistrados das instâncias inferiores. 

Em relação à liberdade e à independência do magistrado, nos parece inegável que 

em um sistema de precedentes obrigatórios tal princípio sofre restrições. Isso porque, de 

fato, um juiz que esteja vinculado às decisões de tribunais de instância superior algumas 

vezes se verá obrigado a aplicar o precedente inclusive em desacordo com a sua própria 

interpretação. 
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Talvez um dos pontos de maior dificuldade de aceitação entre nós da civil law seja 

essa ideia de que uma simples concepção pessoal de determinado magistrado, sobre dada 

questão jurídica, é insuficiente para que se possa superar ou deixar de aplicar um 

precedente que gera confiança e previsibilidade aos jurisdicionados. Luiz Guilherme 

Marinoni (2017) aborda o tema com a sua maestria usual: 

Para a alteração do precedente não basta uma nova compreensão “pessoal” da 

questão de direito. É preciso ocorrer uma alteração da compreensão do direito 

na comunidade jurídica, restando fora de dúvida que a tese de direito embutida 

no precedente não é mais admissível. Ou seja, que não configura a expressão 

geral da comunidade jurídica é absolutamente incapaz de interferir sobre a 

estabilidade dos precedentes. Bem por isso a revogação não se justifica apenas 

em razão da alteração da composição do órgão julgador ou do tribunal. A 

Corte, para revogar um precedente, assume um ônus argumentativo capaz de 

evidenciar que, na comunidade jurídica, há uma concepção geral acerca da 

questão de direito contrária à tese de direito firmada no precedente. Retenha-

se o ponto: não é suficiente que a maioria dos julgadores tenha entendimento 

diverso; o ônus argumentativo recai sobre o que se passa na comunidade 

jurídica, ou melhor, sobre a circunstância de a compreensão geral acerca do 

direito ter se alterado.335 
 

A circunstância trazida e ressaltada por Marinoni, contudo, não pode levar à 

equivocada ideia de que as posições pessoais dos julgadores não podem ou não devam 

ser consideradas ou externadas. Os magistrados de instâncias inferiores podem, por 

exemplo, externar a sua discordância sem necessariamente deixar de aplicar o precedente, 

conforme visto quando abordamos a concordância crítica ou as opiniões dissidentes. 

De toda forma, concordamos que, em um sistema de precedentes vinculantes, os 

magistrados das instâncias inferiores sofrem uma redução em sua esfera de liberdade 

interpretativa. E tal circunstância precisa ser analisada com a devida seriedade, porque os 

juízes de primeira instância são, em teoria, politicamente mais independentes, sobretudo 

em virtude da forma de ingresso na carreira – em regra concurso público – enquanto nas 

instâncias superiores os nomes cogitados passam por um processo político de escolha que 

envolve os três poderes da república.  

Em verdade, esse procedimento de escolha possui pontos positivos e negativos. 

Por um lado, pode significar que os membros dos tribunais superiores possuem um grau 

de legitimidade democrática representativa maior do que o dos magistrados de primeiro 

grau, posto que políticos diretamente eleitos pelo povo participaram de seu processo de 

nomeação. Por outro lado, justamente em virtude de terem se submetido a esse processo 

                                                           
335 MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes: recompreensão do sistema 

processual da corte suprema. 3 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 

137 e 138. 
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de escolha mais politizado e menos meritório, é possível que alguns desses membros se 

sintam condicionados a adotar determinados posicionamentos, compatíveis com a 

ideologia e com os valores defendidos pelo político que o ajudou na caminhada até a 

nomeação – ainda que esta não seja a opção interpretativa mais indicada ou adequada. 

Sob essa última perspectiva, a atuação dos membros dos tribunais superiores, que 

definirá os precedentes que vincularão os juízes das instâncias inferiores, seria mais 

suscetível de “interferências externas” do que as dos juízes de primeiro grau, o que pode 

acarretar, naqueles, decisões mais políticas e menos jurídicas. Some-se a isso o fato de 

que a atuação dos juízes das instâncias inferiores, possivelmente mais jurídica e menos 

política, sofrerá uma limitação, posto que suas possibilidades interpretativas serão 

reduzidas em virtude da vinculação aos precedentes. 

Embora reconheçamos a força e pertinência desses argumentos, alguns 

contrapontos merecem ser feitos. 

Em relação à a possibilidade de um maior grau de política na jurisdição superior, 

pode ser dito, em primeiro lugar, que ela não é unanimemente vista com maus olhos. 

Aqueles que defendem o jogo político representativo com mais veemência certamente 

afirmarão que uma decisão de um tribunal superior pode – ou até deve – ter um teor mais 

político, sobretudo se considerarmos que o Judiciário colabora com o Legislativo na 

produção do Direito – e falamos aqui, obviamente, da “boa política”, não de articulações 

inescrupulosas de bastidores.336  

Em segundo lugar, não é porque os magistrados de primeiro grau não passaram 

por um procedimento de indicação política que suas decisões estão imunes a possuir um 

considerável grau político-ideológico. Há muito superou-se o mito da neutralidade do 

julgador. O que se exige apenas é a sua imparcialidade. E, partindo da premissa de que 

em causas mais sensíveis os juízes, de um modo ou de outro, externam nas decisões suas 

posições políticas, parece ser mais adequado que os temas sejam decididos por 

magistrados que passem por um processo político de nomeação que envolva 

representantes eleitos. 

Em terceiro lugar, mesmo se não considerarmos virtude alguma nos argumentos 

anteriores, que defendem a nomeação ou a atuação mais política dos juízes das instâncias 

                                                           
336 Além disso, vale ressaltar que, na prática, muitas vezes é difícil identificar onde termina o jurídico e 

começa o político. 
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mais elevadas, isso não significa, por si só, que os precedentes judiciais são institutos que 

devem ser rechaçados de nosso ordenamento em virtude de privilegiarem o entendimento 

firmado nas cortes superiores.  Isso porque, se o problema é a forma de nomeação, que 

torna os nomeados mais suscetíveis de serem influenciados pela política, deve-se buscar 

uma alteração no procedimento de escolha desses magistrados, e não se conformar com 

a situação e refutar institutos e técnicas que podem ser úteis em várias circunstâncias. 

De toda forma, essas ressalvas não mudam o fato de que um sistema de 

precedentes vinculantes restringe a autonomia interpretativa desses magistrados. No 

entanto, é preciso ressaltar: limita, mas não elimina. 

Em outras palavras, ainda que sofra restrições, a liberdade interpretativa não deixa 

de existir. Nas causas em que ainda não há precedente firmado, por exemplo, o magistrado 

terá maior liberdade para decidir conforme o seu entendimento jurídico devidamente 

fundamentado. O mesmo pode ocorrer nas causas em que a confiança gerada por aquele 

precedente, por algum motivo, reduziu-se de maneira significativa, como pode ocorrer 

quando as cortes já sinalizaram alguma mudança ou até mesmo através do já citado 

anticipatory overruling. 

Aliás, até nas causas em que teoricamente há precedente firmado com 

confiabilidade intacta, há espaço interpretativo para o juiz da instância inferior analisar 

se o precedente deve ser aplicado ao novo caso posto em julgamento ou se é caso de 

distinção, em virtude de peculiaridades fáticas ou jurídicas que a justifiquem. 

Além disso, deve-se ressaltar que a liberdade interpretativa não se confunde com 

o livre convencimento motivado do juiz. Este é direcionado às provas e à sua valoração, 

não à interpretação do direito. E isso pode ser percebido mesmo na legislação processual 

revogada, pois tanto o art. 118 do CPC/1939337 como o art. 131 do CPC/1973338 referiam-

se claramente ao livre convencimento na apreciação das provas. 

Dessa forma, mesmo nos códigos passados não havia a possibilidade apreciação 

livre do Direito ou da ordem jurídica. O CPC/2015, por sua vez, retirou o termo 

                                                           
337 CPC/1939: Art. 118. Na apreciação da prova, o juiz formará livremente o seu convencimento, 

atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pela parte. Mas, quando 

a lei considerar determinada forma como da substância do ato, o juiz não lhe admitirá a prova por outro 

meio. Parágrafo único. O juiz indicará na sentença ou despacho os fatos e circunstâncias que motivaram o 

seu convencimento. 
338 CPC/1973: Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias 

constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que 

lhe formaram o convencimento.  
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“livremente” que constava nas redações anteriores, fazendo com que alguns juristas 

entendam que o princípio agora positivado é apenas o do convencimento motivado, sem 

a qualificação “livre”.339 

Atento a essas circunstâncias, Pugliese (2016) afirma que, em verdade, a 

necessidade de apreciação da provas e dos elementos fáticos exigida pela teoria dos 

precedentes vinculantes privilegia o princípio do livre convencimento, posto que, é por 

meio dele, que figuras como o distinguishing podem ser utilizados.340 

Outro ponto intimamente ligado ao tema da liberdade interpretativa dos juízes das 

instâncias inferiores é a questão da hierarquia no Poder Judiciário, como também aponta 

Pugliesi (2016): 

Insistir nessa tese [de inexistência de hierarquia] é pregar a existência de um 

Estado que não confere segurança ao jurisdicionado. Se o magistrado não deve 

respeito à lei, pois pode declará-la inconstitucional, nem às decisões de seus 

superiores hierárquicos, o que se tem não é um Estado de Direito. Esse Estado 

também não é democrático, uma vez que a legitimidade e a eficácia da lei pode 

ser afastada em todos os casos. 

O que se tem, com o perdão da metáfora, não é um Leviatã, mas sim uma 

Hidra, com o número de cabeças igual ao número de juízes empossados.341 
 

A questão da hierarquia, no entanto, deve ser vista com cautela. Não entendemos 

que os precedentes vinculantes se fundamentam ou devam se fundamentar por aí. Em que 

pesa haja inegável escalonamento na estrutura administrativa, entendemos não haver 

hierarquia no sentido de magistrados superiores emitirem ordens aos inferiores como se 

fossem subalternos. Nesse sentido, concordamos com Marinoni (2016) quando ele afirma 

que a hierarquia no Judiciário deve ser vista como sinônimo de organização racional da 

instituição.342 

Aliás, ainda seguindo os ensinamentos do professor Marinoni (2017), em nosso 

entender o ponto chave da questão não é a hierarquia propriamente dita, mas as distintas 

competências que cada órgão do Poder Judiciário possui: 

Nessa dimensão em que o Judiciário incontestavelmente colabora para a 

construção do Direito, é preciso ter em conta o modo como o Judiciário é 

estruturado e funciona [...]. Ora, o Superior Tribunal de Justiça, no sistema 

brasileiro, tema função de dar sentido ao Direito, desenvolvê-lo e de garantir a 

                                                           
339 CPC/2015: Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a 

tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.  
340 PUGLIESE, William. Precedentes e a Civil Law Brasileira: interpretação e aplicação do novo 

código de processo civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 63. 
341 PUGLIESE, William. Op. cit., p. 58. 
342 MARINONI, Luiz Guilherme. A ética dos precedentes: justificativa do novo CPC. 2 ed. rev., atual e 

ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 91 e 92. 
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sua uniformidade no território nacional. Enquanto isso, os tribunais de Justiça 

e Regionais Federais, assim como os juízos de 1º grau, tem a função de resolver 

os litígios que surgem no seio social. 

Portanto, tanto as Supremas Cortes quanto os Tribunais de Justiça e Regionais 

Federais e juízos de 1º grau são “peças” do sistema judicial, incumbindo a cada 

um competências e funções distintas, que obviamente não podem ser 

desconsideradas ou superpostas. 

[...]  

É evidente que o juiz inferior não é um subalterno do tribunal, sabido que todos 

os juízes exercem e possuem o mesmo poder, diferenciando-se na medida das 

suas competências. Porém, o Judiciário é um sistema em que órgãos judiciais 

tem competências distintas para permitir a prestação jurisdicional de acordo 

com os princípios fundamentais do Estado de Direito. Assim, a distorção está 

em pensar em “juiz” sujeito a um “juiz superior” e não em jurisdição (uma) 

que atua mediante Juízos de primeiro grau, Tribunais e Supremas Cortes. 

Realmente, não se trata de subordinar o juiz inferior ao superior, mas sim fazer 

com que o Judiciário não só respeite as suas decisões pretéritas, mas respeite 

as decisões da Corte que, segunda a Constituição, deve definir o sentido do 

Direito.343 
 

De fato, Marinoni (2016) entende que a interpretação da lei e a solução das 

questões de direito devem ser entendidas como um processo que se inicia nos juízes de 

primeira instância e nos tribunais de apelação, aos quais cabe resolver os conflitos, e 

culmina nas cortes superiores, a quem compete atribuir sentido ao direito e desenvolvê-

lo. A compreensão desse processo, segundo ele, deveria gerar aos membros da 

magistratura de todas as instâncias um sentimento racional de compartilhamento da 

jurisdição.344 

Sem embargos de todos esses contrapontos, o fato é que o sistema de precedentes 

vinculantes limita a independência e a liberdade interpretativa dos magistrados das 

instâncias inferiores. Isso nos parece inegável e, portanto, a crítica feita aos precedentes 

obrigatórios, nesse aspecto, é pertinente. Além disso, tal restrição parece ir de encontro 

abertura hermenêutica proporcionada por algumas premissas do constitucionalismo 

contemporâneo vistas no capítulo 2. 

No entanto, e inclusive em virtude de todas as ressalvas aqui realizadas –a simples 

constatação dessa limitação ainda não é suficiente, por si só, para defender-se que um 

sistema de precedentes obrigatórios não é necessário ou conveniente em nosso 

ordenamento, ou mesmo que ele é incompatível com o constitucionalismo 

contemporâneo. Ainda é preciso analisar se as razões e os benefícios trazidos pelos 

                                                           
343 MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes: recompreensão do sistema 

processual da corte suprema. 3 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 

125 a 127. 
344 MARINONI, Luiz Guilherme. A ética dos precedentes: justificativa do novo CPC. 2 ed. rev., atual e 

ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 108 e 109. 
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precedentes vinculantes são maiores do que os malefícios, isto é, se os seus pontos 

positivos superam as críticas e, assim, justificariam essa limitação. 

 

5.3.5 Conclusões parciais. 

Ao longo deste tópico expusemos algumas das principais críticas à existência de 

um sistema de precedentes vinculantes em nosso ordenamento, analisando a pertinência 

e a força de cada uma delas. Com fins didáticos, é chegado ao momento de elaborarmos 

uma síntese do que foi exposto, apresentando nossas conclusões parciais. 

Em relação ao argumento de que os precedentes obrigatórios, tradicionalmente 

desenvolvidos na common law, seriam incompatíveis com a civil law, concluímos que a 

crítica é infundada, especialmente em virtude das razões que os justificam entre os anglo-

saxões serem também necessárias na tradição romano-germânica.  

Assim, como algumas premissas do constitucionalismo contemporâneo 

flexibilizaram a interpretação da legislação, é preciso que os ordenamentos filiados à civil 

law busquem de alguma outra maneira segurança jurídica, previsibilidade, igualdade, 

coerência e racionalidade. E em um contexto de aproximação entre as duas tradições, a 

adoção do stare decisis surge como uma opção válida para que se atinja esse desiderato.   

No que diz respeito às críticas que sugerem que a obrigação de seguir precedentes 

poderia engessar o Direito, impedindo ou dificultando o seu desenvolvimento, 

sustentamos que não é benéfico que as normas jurídicas sejam modificadas a todo tempo; 

que a discordância dos magistrados das instâncias inferiores, na prática, apenas postergará 

a tutela jurisdicional; e que, de todo modo, o stare decisis não impede qualquer tipo de 

reforma na ordem jurídica, mas apenas racionaliza essas modificações.  

Logo, concluímos que tal crítica é igualmente impertinente e indevida, posto que 

um sistema de precedentes pode conciliar a estabilidade e a segurança jurídica com a 

alteração jurisprudencial e o desenvolvimento do Direito! 

Em relação à ideia de que o sistema de precedentes vinculantes reduziria a 

relevância da participação das partes, violando o princípio democrático aplicável ao 

processo civil, entendemos que há, em nosso ordenamento processual, mecanismos e 

institutos capazes de assegurar legitimidade democrática nos processos em que os 
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precedentes serão formados, aplicados ou superados, através de uma publicidade, de uma 

fundamentação e de um contraditório qualificados.  

Sob essa perspectiva não há, pois, em nível teórico, qualquer violação ao princípio 

democrático aplicável ao processo civil.  

Além disso, ainda que alguns aprimoramentos legislativos sejam recomendados, 

como ressaltamos ao analisar a previsão de determinados recursos terem seguimento 

negado quando a decisão recorrida estiver em conformidade com determinados 

precedentes vinculantes, parece-nos que, na prática, a efetividade da participação e a 

legitimidade democrática da função jurisdicional, nesse sistema, dependerão muito mais 

da seriedade técnica com que os magistrados irão encarar e aplicar os seus institutos. 

Já no que diz respeito a uma possível violação à independência e à liberdade 

interpretativa dos magistrados das instâncias inferiores, entendemos que, a princípio, a 

crítica é válida. A restrição existe e parece ir de encontro abertura hermenêutica 

proporcionada por algumas premissas do constitucionalismo contemporâneo vistas no 

capítulo 2. 

No entanto, ainda que tenhamos constatado essa limitação, alguns contrapontos 

foram realizados. Vimos, por exemplo, que o fortalecimento da jurisdição superior, 

teoricamente mais suscetível de interferências políticas, não é algo necessariamente ruim 

em um ordenamento no qual o Judiciário colabora com o Legislativo na produção do 

Direito. Some-se a isso o fato de que os magistrados de primeiro grau também não 

possuem neutralidade a ponto de serem imunes de externarem posições políticas e 

ideológicas em suas decisões.  

Ademais, ressaltamos que, ainda que se considere problemática a menor 

independência política da instâncias superiores, deve-se buscar, em realidade, uma 

alteração no procedimento de escolha desses magistrados, para torná-los mais 

independentes, e não simplesmente se conformar com a situação e refutar institutos e 

técnicas dos precedentes vinculantes que podem ser úteis em várias circunstâncias. 

 Além disso, constatamos que existe uma restrição, mas não uma eliminação da 

liberdade interpretativa, o que pode ser verificado no fato de que os juízes de instâncias 

inferiores podem – e devem – externar a sua discordância sem necessariamente deixar de 

aplicar o precedente, através da concordância crítica ou das opiniões dissidentes.  
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A liberdade interpretativa ainda faz-se nitidamente presente nas hipóteses em que 

ainda não há precedente firmado e nas causas em que a confiança gerada por determinado 

precedente não é elevada, como pode ocorrer quando as cortes já sinalizaram alguma 

mudança de entendimento ou até mesmo através da utilização da mencionada técnica do 

anticipatory overruling. 

Aliás, mesmo nas causas em que há precedente firmado com confiabilidade 

intacta, existe espaço interpretativo para o magistrado de primeiro grau analisar se tal 

precedente deve ser aplicado ao caso sub judice ou se é caso de distinção, em virtude de 

peculiaridades fáticas ou jurídicas que a justifiquem.  

Dessa forma, ainda que tenhamos constado limitações à liberdade interpretativa 

dos juízes de primeiro grau, essa circunstância não é suficiente, por si só, para defender-

se que um sistema de precedentes obrigatórios não é necessário ou conveniente em nosso 

ordenamento, ou mesmo que ele é incompatível com o constitucionalismo 

contemporâneo. É preciso ainda analisar se as razões e os benefícios trazidos pelos 

precedentes vinculantes são maiores do que esses malefícios, isto é, se os seus pontos 

positivos superam as críticas e, assim, justificariam essa limitação. 

Assim, apesar de já termos chegado a algumas conclusões importantes, sobretudo 

no que diz respeito à ausência de violação, em nível teórico, do princípio democrático 

aplicável ao processo civil, ainda não foi possível concluirmos acerca de eventual 

incompatibilidade do sistema de precedentes vinculantes com o constitucionalismo 

contemporâneo em virtude das limitações à liberdade interpretativa dos juízes de primeiro 

grau. 

A análise, portanto, deve continuar, através do estudo das razões que justificam e 

fundamentam um sistema de precedentes vinculantes. Será este o objeto do tópico 

seguinte. 

 

5.4 AS RAZÕES QUE FUNDAMENTAM E JUSTIFICAM UM SISTEMA DE 

PRECEDENTES VINCULANTES. 
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De acordo com William Pugliese (2016), “as críticas que são feitas aos 

precedentes no Brasil já foram confrontadas pela common law e nenhuma delas foi 

suficiente para fazer com que os tribunais abandonassem a regra do stare decisis”.345 

Conforme visto no tópico anterior, para que possamos chegar a uma conclusão 

acerca da compatibilidade dos precedentes vinculantes com o constitucionalismo 

contemporâneo, em virtude da limitação provocada à liberdade interpretativa dos 

magistrados de primeiro grau, é preciso analisamos os fundamentos, isto é, as razões que 

levam os ordenamentos a adotarem o stare decisis. É o que se fará a partir de agora. 

 

5.4.1 A juridicidade e a igualdade. 

Duas das principais razões que justificam a obrigatoriedade de seguir precedentes, 

mesmo na civil law, consistem na superação do princípio da legalidade pelo da 

juridicidade, e na consequente exigência de igualdade perante o Direito, e não apenas 

perante a lei em sentido estrito. 

Em relação à superação da legalidade pela juridicidade, pode-se afirmar que, em 

tempos de pós-positivismo jurídico, uma interpretação em consonância com o 

constitucionalismo contemporâneo certamente exige a compreensão de que o juiz deve 

observar não apenas a lei, mas a juridicidade como um todo.346 

Em outras palavras, o juiz deve decidir em conformidade com o Direito, com o 

ordenamento, e não somente em conformidade com a lei em sentido estrito. E, em sendo 

os precedentes componentes dessa ordem jurídica, já que a interpretação judicial também 

possui caráter criativo, chega-se à conclusão de que eles devem ser observados pelos 

magistrados. Em sentido semelhante leciona Luiz Guilherme Marinoni (2016): 

[...] a evolução da teoria da interpretação, bem como o impacto do 

constitucionalismo – curiosamente uma reação contra o autoritarismo legalista 

–, culminaram na [...] nítida modificação do conceito de direito e da função 

jurisdicional. Basicamente, o direito deixou, de vez por todas, de significar lei, 

e a jurisdição nao mais se limitou a atuar a vontade da lei. 

[...] 

Tudo isso quer dizer, de maneira insofismável, que não é mais possível dizer 

que o juiz e os tribunais ordinários estão submetidos à lei e, portanto, não 

                                                           
345 PUGLIESE, William. Precedentes e a Civil Law Brasileira: interpretação e aplicação do novo 

código de processo civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 20. 
346 Aliás, algumas expressões contidas em determinados dispositivos do próprio CPC/2015 demonstram 

que nosso ordenamento acolheu tal superação. Nesse sentido, o Ministério Público, por exemplo, deixou 

de ser fiscal da lei para ser fiscal da ordem jurídica, como podemos observar nos arts. 178 e 179 do nosso 

diploma processual. 
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podem ser obrigados perante as decisões das Cortes Supremas. [...] Bem vistas 

as coisas, alegar que o juiz está submetido à lei, no estágio atual da evolução 

do direito, implica dizer que ele está sujeito apenas à sua vontade ou ao seu 

arbítrio347. 
 

Dessa forma, se já não existe império da Lei, mas do Direito, o respeito aos 

precedentes surge não apenas como uma conveniência, mas como verdadeira 

necessidade, para que se respeite à unidade e a coerência do ordenamento. Nesse sentido, 

Arenhart, Marinoni e Mitidiero (2017) destacam que os precedentes judiciais, em 

sistemas que conta com legislação, consubstanciam-se no símbolo maior da colaboração 

entre o Legislativo e o Judiciário na promoção do “império do Direito”.348 

Em total consonância com essa nova dimensão do princípio da legalidade, o 

princípio da igualdade também precisa ser ressignificado. Isso porque, em um 

ordenamento estruturado sob as premissas do constitucionalismo contemporâneo, é 

insuficiente pensar em igualdade perante à lei.  

É preciso, portanto, defender uma igualdade perante o Direito, perante o 

ordenamento jurídico como um todo. E, nesse sentido, não há como negar a expansão do 

referido princípio para abranger a igualdade perante as decisões judiciais. Aliás, a 

igualdade de todos perante o direito é uma das maiores razões para que os precedentes 

sejam observados. Para Marinoni (2017), aliás, é o principal fundamento de um sistema 

de precedentes obrigatórios.349 

O respeito à igualdade perante o Direito também colabora com a coerência do 

ordenamento, posto que, como afirma o referido professor paranaense, “se o direito é 

‘produzido’ pelo Judiciário, é inadmissível e ilógico supor que cada juiz ou tribunal possa 

produzir o seu próprio direito, sem qualquer compromisso com a ordem jurídica”.350 

De fato, partindo-se da ideia hoje indiscutível de que, mesmo nos ordenamentos 

tradicionalmente filiados à civil law, o direito não mais se resume à lei; e levando em 

consideração a cada vez maior relevância atribuída ao Poder Judiciário nas sociedades 
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contemporâneas, não parece ser racionalmente aceitável um sistema que permita 

desigualdade perante às decisões judiciais. 

E essa desigualdade invariavelmente se faz presente quando não se exige a 

observância dos precedentes. Isso porque permite que dois ou mais órgãos jurisdicionais, 

ou até mesmo um único órgão, diante de duas situações fáticas absolutamente 

semelhantes e sem distinções relevantes, profiram decisões diversas e às vezes até 

diametralmente opostas. Há, nessas situações, clara violação ao direito fundamental à 

igualdade perante o Direito.  

Nos dizeres de William Pugliese, “a não ser que exista motivo justificado para a 

interpretação diversa, a divergência na interpretação de uma mesma norma entre tribunais 

é inexplicável, irracional e injusta”.351 No mesmo sentido são as lições de Marinoni 

(2016): 

Ora, um sistema judicial que, apesar da intervenção da sua Corte Suprema, 

admite interpretações diferentes, é completamente incapaz de gerir a sua 

função de distribuir ‘justiça’ nos casos concretos. Esse sistema não viabiliza a 

coerência da ordem jurídica, a igualdade perante o direito, a liberdade e a 

previsibilidade. O desrespeito aos precedentes das Cortes Supremas é porta 

aberta para a distribuição desigual e aleatória da ‘justiça’, com todas as suas 

perversas consequências.352 
 

O professor paranaense, aliás, entende que a resistência encontrada pela ideia dos 

precedentes vinculantes, no Brasil, decorre não apenas da rejeição teórica ao tema, mas 

de um nítido interesse de determinados atores sociais em um sistema judicial incoerente 

e irracional na distribuição do Direito em nosso país.353  

Por isso que, para ele, um sistema que confere eficácia vinculante aos precedentes 

das Cortes Supremas garante a imparcialidade da prestação jurisdicional em todos os 

níveis da estrutura do Judiciário e, assim, dificulta o “jeito” e o lobby, peculiares e 

característicos à formação cultural brasielira.354 Segundo o autor, “a lógica dos 

precedentes obrigatórios impede a manipulação das decisões ou o favorecimento de um 

dos litigantes”.355 

                                                           
351 PUGLIESE, William. Op. cit., p. 67. 
352 MARINONI, Luiz Guilherme. A ética dos precedentes: justificativa do novo CPC. 2 ed. rev., atual e 

ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 70 e 71. 
353 MARINONI, Luiz Guilherme. A ética dos precedentes: justificativa do novo CPC. 2 ed. rev., atual e 

ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 74. 
354 MARINONI, Luiz Guilherme. A ética dos precedentes: justificativa do novo CPC. 2 ed. rev., atual e 

ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 94. 
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Em nome da igualdade e da imparcialidade, Marinoni (2016) critica inclusive os 

regionalismos, afirmando que, disfarçados através dos argumentos da liberdade de decidir 

e da autonomia dos tribunais e juízes locais, eles consistem na realidade em manifestações 

do individualismo, do personalismo e, em alguns casos, do desejo de manipular os casos 

de acordo com interesses locais, a evidenciar a presença do velho patrimonialismo 

interessado em privilegiar esse ou aquele grupo.356 

Nesse ponto, no entanto, não concordamos com o referido autor. Em um país tão 

diverso e plural como o nosso, entendemos que os regionalismos, pelo menos em alguns 

casos excepcionais, podem e devem ser respeitados. Aliás, vislumbramos que a presença 

de regionalismos capazes de afastar determinado precedente pode ser justamente uma das 

boas aplicações da técnica do distinguishing. 

Marinoni (2016) também aborda a questão da universalidade da decisão, que 

remete à ideia de que a sua justificativa deve conter razões que demonstrem a 

possibilidade da sua aplicação em todos os casos dotados das mesmas particularidades 

fáticas e jurídicas relevantes daquelas contidas no caso já decidido. Apesar de não ser o 

único, a universalidade seria um dos critérios a conferir racionalidade à decisão, além de 

contribuir para a isonomia e para a imparcialidade, posto que o magistrado não poderá 

tratar casos similares de modo diferente.357 

Voltando ao problema da diversidade de interpretações entre os órgãos 

jurisdicionais, a própria Constituição da República já demonstrou que tal situação deve 

ser evitada, ao prever em seu art. 105, III, c, que a divergência na interpretação da lei é 

uma das hipóteses de cabimento de Recurso Especial. 

O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê em seu art. 139, I, que ao juiz 

incumbe assegurar às partes igualdade de tratamento. Tradicionalmente, dispositivos 

nesse sentido sempre foram interpretados no sentido de igualdade durante o trâmite 

processual, na distribuição dos ônus e perante o contraditório, por exemplo.  

No entanto, mais uma vez são precisas as lições de Luiz Guilherme Marinoni 

(2017), que aponta a insuficiência de tal intepretação, posto que os processualistas 
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“preocupam-se com a igualdade no processo e com a igualdade de técnicas processuais à 

disposição dos jurisdicionados, mas deixam passar ao largo a igualdade diante do produto 

da atividade jurisdicional, ou seja, a igualdade perante as decisões judiciais”.358  

De fato, não nos parece razoável que se assegure aos jurisdicionados igualdade 

perante a atividade meio, isto é, perante o trâmite processual, mas não haja preocupação 

com a igualdade perante a atividade-fim, a decisão judicial. 

Ainda sobre a igualdade, Braga, Didier Jr., e Oliveira (2018) trazem uma 

importante ponderação, ao atentarem que a utilização acrítica dos precedentes, sem que 

se faça a devida análise das circunstâncias fáticas que os motivaram e das circunstâncias 

de fato verificadas no caso sub judice, pode ensejar sérias violações ao princípio da 

igualdade, posto que este abrange também o direito a um tratamento diferenciado para 

situações diversas.359 

Mais uma vez, portanto, destaca-se a importância da técnica do distinguishing, 

que se apresenta como um nítido corolário do princípio da igualdade perante às decisões 

judiciais e, consequentemente, perante o Direito. 

 

5.4.2 A segurança jurídica e os seus desdobramentos. 

O princípio da segurança jurídica apresenta-se como outro importante fundamento 

dos precedentes vinculantes. 

Dentre os seus desdobramentos destacam-se a previsibilidade e a confiança, 

extremamente relevantes para o desenvolvimento econômico. Marinoni (2016) afirma, 

por exemplo, que a multiplicidade de entendimentos a respeito de uma mesma questão de 

direito dificulta contratos e investimentos, posto que a racionalidade econômica requer a 

tutela da confiança. Assim, um cenário de constantes violações da confiança, 

inevitavelmente conhecidas pelos potenciais investidores, desestimula novas 

iniciativas.360 
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De fato, a racionalidade do direito, em virtude de conferir previsibilidade e 

calculabilidade à ordem jurídica, é indispensável para o desenvolvimento econômico da 

sociedade.361 Aliás, como no ordenamento britânico o direito legislado jamais chegou a 

ocupar a posição de proeminência que alcançou na Europa continental, a common law 

teve que buscar no respeito aos acordos contratuais, nos entendimentos baseados no 

direito costumeiro e no stare decisis as ferramentas capazes de lhe conferir abrangência 

e clareza organizacional e, assim, assegurar a previsibilidade tão necessária para o 

desenvolvimento econômico.362 E o resultado foi tão positivo que permitiu que a 

Inglaterra fosse o berço do capitalismo industrial. 

No entanto, muito mais que ser relevante apenas para o desenvolvimento 

econômico, a segurança jurídica é, em verdade, um dos mais caros valores do Estado de 

Direito surgido e desenvolvido a partir das revoluções inglesa, americana e francesa. De 

acordo com o professor português José Joaquim Gomes Canotilho (2003), o princípio 

consiste em verdadeiro elemento constitutivo do Estado de Direito: 

O homem necessita de segurança para conduzir, planificar e conformar 

autónoma e responsavelmente a sua vida. Por isso, desde cedo se consideram 

os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança como elementos 

constitutivos do Estado de Direito.363 
 

Canotilho (2003) também destaca que os cidadãos podem exigir que os três 

poderes constituídos, inclusive o Judiciário, respeitem e assegurem a segurança jurídica 

e a proteção à confiança: 

A segurança e a proteção da confiança exigem, no fundo: (1) fiabilidade, 

clareza, racionalidade e transparência dos actos do poder; (2) de forma que em 

relação a eles o cidadão veja garantida a segurança nas suas disposições 

pessoais e nos efeitos jurídicos dos seus próprios actos. Seduz-se já que os 

postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança são exigíveis 

perante qualquer acto de qualquer poder – legislativo, executivo e judicial.364 
 

Além disso, ao propiciar certeza, previsibilidade e capacidade de planejamento, a 

segurança jurídica assegura aos cidadãos muitas das condições necessárias para o gozo 

de um dos principais direitos fundamentais – a liberdade. Segundo Paulo Mendes de 

Oliveira (2015), concretizar o referido princípio consiste em um relevante fim do Direito, 
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de maneira que é tarefa do Estado proporcionar aos cidadãos um ambiente de segurança 

que lhe possibilite exercer as suas liberdades.365  

Nesse sentido, o autor apresenta relevante contribuição ao tema, qualificando a 

segurança jurídica como um subprincípio densificador do Estado de Direito, constituindo-

se, assim, em elemento conformador de uma ordem jurídica que pretende respeitar as 

necessidades mínimas de uma vida socialmente digna. Para ele, não há liberdade em uma 

sociedade em que os cidadãos não tenham um mínimo de previsibilidade nas 

consequências de suas condutas, não confiem que os atos praticados serão respeitados e 

não conheçam as normas jurídicas que lhes são aplicáveis. Essas seriam as “certezas” 

necessárias para que um ordenamento possa ser considerado seguro.366 

Nesse sentido, é inegável que a segurança jurídica deve constituir um fim a ser 

buscado pelo Estado Constitucional de Direito. Ainda que superado o Estado Liberal, 

continua sendo fundamental os cidadãos conhecerem o Direito vigente, para que, 

confiando na sua observância e aplicação, possam planejar as suas condutas futuras. 

Ainda nos dizeres de Oliveira (2015), “trata-se de valor dos mais aspirados socialmente 

e, portanto, umbilicalmente ligados ao bem-estar e qualidade de vida das pessoas”.367 

Luiz Guilherme Marinoni (2017) é outro autor que reforça a importância da 

segurança jurídica para o Estado de Direito, chegando até mesmo a afirmar que um 

ordenamento que não assegure essa segurança sequer pode receber a qualificação de 

“jurídico”:  

A segurança jurídica é vista como subprincípio concretizador do princípio 

fundamental e estruturante do Estado de Direito. Expressa-se em termos de 

estabilidade e continuidade da ordem jurídica e de previsibilidade acerca das 

consequências jurídicas das condutas praticadas no convício social.  

[...]Trata-se de constatar que um ordenamento incapaz de permitir previsões e 

qualificações jurídicas unívocas, e de gerar, assim, um sentido de segurança 

nos cidadãos, não merece sequer a qualificação de jurídico.368 
 

Nesse sentido, podemos afirmar que sem segurança jurídica e, consequentemente, 

sem previsibilidade, sem confiança, sem cognoscibilidade e sem calculabilidade, 

certamente não há Estado de Direito.  
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Como já tivemos a oportunidade de analisar no item 5.3.1, a common law britânica 

tornou-se segura e previsível mediante o stare decisis, o que, segundo Marinoni (2016), 

permite a percepção de que a obrigação de seguir precedentes se torna necessária na 

medida em que o direito se afasta da calculabilidade.369
 

Já no constitucionalismo liberal da civil law, essa segurança era tradicionalmente 

alcançada e garantida basicamente pela legislação, através do Império da Lei. No entanto, 

no constitucionalismo contemporâneo, com a supremacia e a força normativa da 

Constituição; com a ascensão institucional do Poder Judiciário; com o desenvolvimento 

da teoria dos princípios e a distinção entre texto e norma; com a flexibilização 

hermenêutica concedida aos juízes e aos demais intérpretes e aplicadores do direito; e 

com o consequente redimensionamento do princípio da legalidade, é evidente que, 

mesmo na civil law, a lei em sentido estrito encontra-se enfraquecida, sendo insuficiente 

para garantir a segurança jurídica necessária à sociedade. 

Com efeito, Marinoni (2016) aponta que a transformação da civil law provocada 

pelo impacto do constitucionalismo, com o emprego das cláusulas gerais e com a 

evolução da teoria da interpretação, eliminou as pretensões do positivismo logicista e, por 

consequência, a previsibilidade que mediante ele seria alcançável.370 

Oliveira (2015) também aponta que a própria imprecisão da linguagem é 

suficiente para perceber-se que legislação não consegue, sozinha, garantir toda a 

segurança jurídica que uma sociedade precisa.371 

De fato, sem confiança e sem segurança jurídica, não há sequer resquício de 

Estado de Direito. E, diante da abertura hermenêutica e da expansão da função 

jurisdicional proporcionadas pelo constitucionalismo contemporâneo, o Estado de Direito 

precisa encontrar outra maneira de assegurar segurança jurídica a seus cidadãos.  

Não por outro motivo o ordenamento brasileiro foi buscar nos precedentes 

vinculantes uma forma de aumentar o nível de previsibilidade e de confiança de nosso 

Direito. É o que leciona Luiz Guilherme Marinoni (2016): 

[...] a demonstração de que o stare decisis é um instrumento para o alcance da 

previsibilidade num direito percebido como de menor racionalidade do que o 
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direito da época do positivismo científico tem grande relevancia para se 

apontar para a imprescindibilidade de um sistema de precedentes obrigatórios 

num direito como o brasileiro contemporâneo, em que se tornou absolutamente 

comum decidir casos iguais de modo diferente, sem se dar qualquer 

importância para a previsibilidade, valor moral indispensável para o homem se 

desenvolver e requisito necessário para a racionalidade econômica.372 
 

Na esteira dos ensinamentos de Welsch (2016), há ainda uma interessante 

distinção entre a segurança jurídica gerada pelo coisa julgada e a proporcionada pelo 

respeito aos precedentes. Segundo a autora, a primeira garantiria segurança às partes, 

enquanto o segundo assegura segurança jurídica para todos os jurisdicionados, posto que 

assegura previsibilidade e estabilidade ao ordenamento jurídico.373 

Sendo assim, em um sistema jurídico que respeite e observe os precedentes 

judiciais, a previsibilidade proporcionada por essas decisões permite que o 

posicionamento do Poder Judiciário seja levado em consideração pelos cidadãos no 

momento de planejar as suas condutas, contribuindo diretamente para o desenvolvimento 

da sociedade. 

O respeito aos precedentes garante ao jurisdicionado, portanto, a segurança de que 

a conduta por ele adotada com base na jurisprudência consolidada não será juridicamente 

qualificada de modo distinto, garantindo-lhe, portanto, um modelo seguro de conduta 

presente.374 Nos dizeres de Cunha e Didier Jr. (2018): 

O respeito aos precedentes assegura a segurança jurídica, conferindo 

credibilidade ao Poder Judiciário e permitindo que os jurisdicionados pautem 

suas condutas levando em conta as orientações jurisprudenciais já firmadas. 

Em outras palavras, o respeito aos precedentes estratifica a confiança legítima: 

os jurisdicionados passam a confiar nas decisões proferidas pelo Judiciário, 

acreditando que os casos similares terão o mesmo tratamento e as soluções 

serão idênticas para situações iguais.375 
 

Abordando a importância da previsibilidade, Marinoni (2016) aponta que esta é 

muito mais importante para o particular do que para o poder público, posto que a incerteza 

quanto ao conteúdo do Direito permite ao Estado, ainda que sem razão, pressionar o 
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privado. Segundo o autor, o cidadão depende da previsibilidade, enquanto o Estado não 

hesita em jogar com a falta de previsibilidade para obter resultados arbitrários. 376 

Partindo dessa ideia de que o Estado utiliza a incerteza em seu favor, pode-se 

realizar importante raciocínio acerca da importância dos precedentes. Como já tivemos a 

oportunidade de analisar no capítulo 2, o constitucionalismo liberal, através da garantia 

de direitos e da tripartição do poder, conferiu à legislação a importante função de limitar 

o poder estatal, até então concentrado nas mãos do monarca absolutista. No entanto, como 

a lei, em sentido estrito, já não consegue garantir essa segurança, os precedentes, nesse 

contexto, configuram também relevantes instrumentos capazes de limitar esse poder 

político. 

Gisele Mazzoni Welsch (2016) também colabora com a temática, destacando que 

a segurança jurídica proporcionada pelos precedentes é também relevante para elevar o 

nível de confiança que a sociedade deposita no Poder Judiciário.377 

Além disso, a autora destaca ainda que a ausência de um sistema de precedentes 

vinculantes, além de afastar a segurança jurídica e a previsibilidade, prejudica também a 

efetividade da jurisdição, estimulando a litigiosidade.378 Em sentido semelhante leciona 

Paulo Mendes de Oliveira (2015): 

Fica a certeza, portanto, de que a jurisprudência precisa ser levada a sério, 

mesmo em um sistema de civil law, sob pena de se viver em um país em que 

os cidadãos não conhecem os seus direitos, que não confere a mínima 

previsibilidade para as relações jurídicas, que alberga iniquidades decorrentes 

da falta de isonomia, no qual a litigiosidade é cada vez mais incentivada e no 

qual o Poder Judiciário tem proporcionalmente cada vez menos credibilidade 

social.379 
 

Nesse sentido, quanto mais certo e previsível é o Direito, menor será a 

probabilidade dele ser transgredido e, consequentemente, menor a necessidade de se 

recorrer a um processo judicial. Logo, a segurança jurídica nas decisões judiciais 

desestimularia a litigiosidade, o que, de acordo com Pugliese (2016), reduziria os custos 

do Judiciário.380 Assim, os precedentes obrigatórios seriam também necessários por 

finalidades econômicas do próprio Poder Judiciário. Além disso, mesmo nos casos em 
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que os cidadãos recorram ao Judiciário, este terá condições de solucionar a demanda de 

maneira mais célere. 

Por tudo isso, Pugliese (2016) aponta que os precedentes privilegiam a economia 

processual e a duração razoável do processo. Segundo ele, um sistema de precedentes 

vinculantes evita que o Judiciário desperdice tempo e dinheiro em causas a respeito das 

quais já se sabe o que de fato é acolhido pela ordem jurídica, podendo concentrar suas 

energias em questões que mereçam maior atenção.381 Nesse sentido, o respeito aos 

precedentes colaboraria com a própria eficiência da justiça.382  

Ainda que não tenhamos dados empíricos precisos sobre o tema – até porque no 

Brasil a correta compreensão e aplicação do sistema de precedentes vinculantes ainda 

engatinha e isso certamente refletiria e maquiaria os números – parece-nos inegável que, 

de fato, a incerteza no resultado é um incentivo à litigiosidade. A previsibilidade 

proporcionada pelos precedentes vinculantes, nesse sentido, poderia colaborar com a 

diminuição da litigiosidade, coma a economia processual e com a duração razoável do 

processo.  

No entanto, embora sejam ideias relevantes para uma tutela jurisdicional adequada 

e efetiva, a justiça e a correção das decisões são mais importantes do que o custo e a 

rapidez com que as causas são decididas. E também não podem justificar uma limitação 

injustificada ao contraditório e à ampla defesa, como ocorre, em nosso ver, quando os 

recursos especiais e extraordinários tem seguimento negado pelo simples fato de 

impugnarem decisões proferidas em conformidade com os precedentes vinculantes. 

Por tais motivos, entendemos que a redução de custos do Judiciário, a duração 

razoável e a economia processual não podem ser considerados razões fundamentais do 

sistema de precedentes vinculantes. Podem até ser importantes consequências, benéficas, 

mas não objetivos propriamente ditos do stare decisis. Mostram-se, contudo, importantes 

para complementar e dar apoio aos argumentos de maior envergadura, tais como os 

relativos à juridicidade, à coerência, à igualdade e à segurança jurídica. 

De toda forma, o fato é que no atual estágio do pós-positivismo jurídico prevalece 

a ideia de que a completude do ordenamento legislado não passa de uma utopia, fazendo 
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com que o Judiciário ocupe uma posição cada vez mais relevante na definição do Direito 

– conforme já tivemos a oportunidade de analisar nos capítulos 2 e 3.  

Em outras palavras, o constitucionalismo contemporâneo exige interações 

recíprocas entre o Judiciário e o Legislativo. E, nesse sentido, os precedentes assumem 

também esse importante papel de colaborar com a (re)criação do Direito.383 

É verdade que há quem defenda que a solução para a crise do direito legislado 

passa não pelo fortalecimento do Judiciário, mas pelo aperfeiçoamento do Legislativo, 

conforme também já tivemos a oportunidade de analisar neste trabalho, especialmente no 

capítulo 3. 

No entanto, não estamos adotando um “lado” nesse embate entre juízes e 

legisladores, inclusive porque preferimos um modelo dialógico e deliberativo de 

interações recíprocas entre estes órgãos, como também já abordamos.  

Dessa forma, estamos simplesmente afirmando que, diante da atual realidade das 

duas instituições – e não há como negar empiricamente o fortalecimento institucional do 

Judiciário –, é importante que essa expansão da função jurisdicional venha acompanhada 

da promoção de segurança jurídica e de igualdade. 

Nesse cenário, Oliveira (2015) afirma, com razão, que é contraditório 

compreender que o Judiciário desempenha papel dos mais relevantes no processo de 

construção do Direito vigente e, ao mesmo tempo, ser contrário a necessidade de respeito 

aos precedentes para que se confira uniformização jurisprudencial e, consequentemente, 

segurança jurídica.384 

Aliás, o referido autor é muito feliz ao afirmar que não existe oposição entre 

segurança jurídica e democracia, muito menos entre sociedade pluralista e certeza do 

direito.385 Para ele, a necessidade de seguir precedentes não poder ser seriamente 

contestada no Estado Constitucional, posto que este exige juridicidade e segurança 

jurídica. A juridicidade remeteria à justiça e à igualdade, tendo que ser dotada de 

racionalidade e coerência. A segurança jurídica, por sua vez, constituiria direito à certeza, 
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à estabilidade, à confiabilidade e à efetividade das situações jurídicas. E ambas são 

privilegiadas em um sistema de precedentes vinculantes.386 

Marinoni (2016) traz ainda um interessante ponto acerca da segurança jurídica e 

da certeza proporcionada pelos precedentes. Para ele, elas aumentam a responsabilidade 

pessoal dos jurisdicionados, posto que ninguém se sente responsável por uma conduta 

quando há dúvida acerca da sua ilicitude. Logo, para que o sujeito se sinta responsável 

por seus atos, faz-se necessário um direito identificável, que não deixe margem para 

dúvidas e justificativas pessoais absolutórias. Nesse sentido, o professor paranaense 

entende que decisões contraditórias destituem o Direito de autoridade, posto que negam 

a sua força intrínseca de estimular e evitar condutas.387 

Por fim, vale lembrarmos uma alegoria relativamente conhecida. Costuma-se 

dizer que, se o Direito fosse um navio, a segurança jurídica seria o seu porto. Contudo, 

do mesmo modo que um navio não foi feito para permanecer parado no porto, mas para 

se aventurar e atravessar os oceanos, o Direito também não existiria para permanecer 

inerte e estável na segurança jurídica, mas para proporcionar avanços na sociedade! A 

insegurança seria, pois, o risco do progresso. 

Inegável a lógica do pensamento. No entanto, ele é omisso em relação a um ponto 

fundamental: em determinado momento, todo navio deve necessariamente retornar a um 

porto – ainda que distinto daquele do qual partiu – para ser reabastecido e ter suas avarias 

reparadas, sob pena de invariavelmente naufragar. E o mesmo ocorre com o Direito!  

Embora seja inegável que é preciso avançar, em determinados momentos é preciso 

voltar à segurança jurídica, sendo necessário uma autocontenção, pois não haverá Direito 

ou muito menos sociedade onde não houver um mínimo de ordem ou de previsibilidade 

nas soluções dos conflitos sociais. Sem segurança jurídica, não apenas o Direito, mas toda 

a sociedade naufragará!  

Dessa forma, diante do que aqui foi visto, parece inegável que as principais razões 

que fundamentam o sistema de precedentes vinculantes, quais sejam, a juridicidade, a 

coerência, a igualdade, a segurança jurídica e todos os desdobramentos delas decorrentes, 
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são extremamente relevantes e indispensáveis a qualquer Estado de Direito, mesmo a 

aqueles estruturados sob as premissas do constitucionalismo contemporâneo. 

E, diante da atual dificuldade da legislação assegurar tais princípios, os 

precedentes vinculantes assumem relevante papel mesmo nos ordenamentos 

tradicionalmente filiados à civil law, como o brasileiro. 

Vistas e analisadas as razões dos precedentes obrigatórios, falta-nos, à guisa de 

conclusão, realizar uma ponderação entre estes fundamentos e a única crítica que não 

restou superada no tópico anterior, referente a limitação à liberdade interpretativa dos 

magistrados das instâncias inferiores. É o que faremos a partir de agora. 

 

5.5 A PONDERAÇÃO FINAL ENTRE A LIBERDADE INTERPRETATIVA DOS 

MAGISTRADOS DAS INSTÂNCIAS INFERIORES E OS PRINCÍPIOS BUSCADOS 

E PRIVILEGIADOS PELOS PRECEDENTES VINCULANTES. 

No item 5.3 foram analisadas e superadas algumas das principais críticas 

realizadas à incorporação dos precedentes vinculantes ao nosso ordenamento. Em linhas 

gerais, foi visto que não há incompatibilidade entre o stare decisis e a civil law; que a 

obrigação dos magistrados em seguir precedentes não impede o desenvolvimento do 

Direito; e que é há em nosso ordenamento mecanismos e institutos capazes de garantir a 

legitimidade democrática nos processos em que os precedentes serão formados, aplicados 

ou superados, através de uma publicidade, de uma fundamentação e de um contraditório, 

qualificados. 

No entanto, constatamos que, sem embargo dos contrapontos lá realizados, a 

crítica referente à limitação à liberdade interpretativa dos magistrados das instância 

inferiores é pertinente. E, ao que parece, vai de encontro à abertura hermenêutica 

proporcionada por algumas premissas do constitucionalismo contemporâneo vistas no 

capítulo 2. 

No entanto, para podermos chegar a uma conclusão sobre essa suposta 

incompatibilidade com o constitucionalismo contemporâneo e, consequentemente, sobre 

a necessidade ou a conveniência de um sistema de precedentes obrigatórios em nossa 

ordem jurídica, ainda era precisa aprofundar o tema.  
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Por esse motivo, no item 5.4 foram analisados alguns dos principais argumentos 

utilizados para justificar a existência do stare decisis mesmo em ordenamentos 

tradicionalmente filiados à civil law, dentre os quais destacamos a superação da legalidade 

pela juridicidade, a igualdade, a segurança jurídica, e todos os desdobramentos deles 

decorrentes. 

Nesse momento, portanto, cumpre-nos realizar uma ponderação entre a liberdade 

interpretativa dos juízes das instâncias inferiores, de um lado, e os princípios privilegiados 

pelos precedentes vinculantes, do outro.  

Em outras palavras, é preciso analisar se a limitação à liberdade interpretativa 

desses magistrados é justificada pelas razões que fundamentam a existência dos 

precedentes obrigatórios. Ou, em sentido contrário, se essa liberdade interpretativa 

justifica a não adoção de um sistema de precedentes vinculantes e, consequentemente, a 

imposição de limites aos princípios da juridicidade, da igualdade e da segurança jurídica. 

Nesse contexto, é preciso deixar claro que, como não há direitos absolutos, 

restrições são possíveis, desde que atendidas algumas condições, como o respeito à 

proporcionalidade e a não afetação do núcleo essencial do direito envolvido. 

Entendemos que a restrição que o sistema de precedentes vinculantes provoca na 

liberdade interpretativa dos magistrados das instâncias inferiores não atinge o seu núcleo 

fundamental. Como já tivemos a oportunidade de observar, ainda há diversas 

possibilidades desses juízes exercerem à sua liberdade interpretativa de maneira 

relevante. 

Nas causas que discutam novos temas, por exemplo, para as quais ainda não 

haverá precedente firmado, o juiz terá liberdade para decidir conforme o seu 

entendimento jurídico devidamente fundamentado. Situação semelhante pode ocorrer nas 

demandas em que o precedente teoricamente aplicável já não goza de significativa 

confiança, como acontece quando as cortes sinalizaram alguma mudança ou até mesmo 

através da mencionada técnica do anticipatory overruling, possível em determinadas 

ocasiões. 

Aliás, inclusive nas causas em que há precedente firmado e com confiabilidade 

intacta, há espaço interpretativo suficiente para o magistrado do caso sub judice analisar 

se aquele entendimento deve ser a ele aplicado, ou se estão presentes peculiaridades 

fáticas ou jurídicas que justifiquem a distinção e a consequentemente inaplicabilidade.  
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Sob outra perspectiva, e em que pese a abertura hermenêutica proporcionada pelas 

estudadas premissas do constitucionalismo contemporâneo, a imposição de limites à 

interpretação jurídica realizada pelos magistrados é possível desde que objetive 

privilegiar valores constitucionais mais relevantes. É nesse sentido a contribuição de 

Gisele Mazzoni Welsch (2016): 

É uníssono que a interpretação jurídica exerce papel relevante na aplicação do 

direito, mas é necessário que existam limites para esta interpretação, evitando-

se a absorção da toeira do direito pela teoria da interpretação, tendência atual 

incidente. Tais limites dizem respeito à vinculação à normatividade da 

constituição, a qual vincula também o intérprete não somente às normas de 

direito positivo e à legalidade, mas também se ampara na teoria dos 

precedentes para vinculá-lo, em um grau ulterior, às próprias decisões, 

conduzindo à racionalidade.388 
 

De fato, o pós-positivismo jurídico não pode simplesmente substituir a vontade 

do legislador pela vontade do juiz. Ambos estão sujeitos à constituição e ao Direito 

objetivo e positivado! E, se esse Direito não mais se resume à lei – superação da 

legalidade pela juridicidade –, estando as decisões judiciais nele inseridas, é possível 

concluir que os juízes estão sujeitos aos precedentes judiciais. 

É nesse sentido que Luiz Guilherme Marinoni (2017) afirma que utilizar a 

proclamação política de que o juiz é livre para julgar em sentido contrário aos precedentes 

das cortes superiores é não só descurar da coerência do ordenamento, da igualdade e da 

segurança jurídica, mas também irresponsavelmente admitir que o juiz não precisa ter 

compromisso com o Direito e com o Poder de que faz parte.389 

Além disso, não nos parece razoável que a liberdade interpretativa dos 

magistrados possa justificar a desigualdade perante às decisões judiciais e, 

consequentemente, perante o Direito. Parece-nos, ao contrário, que a importância da 

concretização da igualdade perante o Direito justifica uma restrição à liberdade 

interpretativa dos magistrados das instâncias inferiores.  

Postas as coisas dessa maneira, não vemos outra conclusão que não seja no sentido 

de conferir peso mais relevante à igualdade e, nesse sentido, concluirmos não apenas pela 
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conveniência, mas por uma verdadeira necessidade de um sistema de precedentes 

vinculantes. 

E a mesma conclusão é válida em relação à segurança jurídica. No item 5.4 

tivemos a oportunidade de analisar e de ressaltar a importância de tal princípio a toda e 

qualquer variação de Estado de Direito. A previsibilidade, a certeza e a confiança são, de 

fato, indispensáveis ao desenvolvimento social, jurídico e econômico da sociedade, de 

maneira que devem prevalecer quando em confronto com a liberdade interpretativa dos 

juízes das instâncias inferiores. 

Analisando o tema, o professor William Pugliese (2016) é enfático, afirmando que 

“se o problema é a liberdade do juiz, deve-se constatar que a independência e o livre 

convencimento têm limites estabelecidos pela própria Constituição e não podem 

prevalecer diante de direitos como a igualdade e a segurança”.390  O autor afirma inclusive 

que o peso atribuído a esses princípios é suficientemente diferente até mesmo para 

dispensar a balança e logicamente optar pelos mencionados direitos fundamentais.391 

E, ao contrário do que o senso comum parece indicar, não há qualquer 

incompatibilidade entre segurança jurídica e desenvolvimento social. A segurança 

jurídica não serve à manutenção do status quo como se costuma afirmar. Aliás, para 

Marinoni (2016), em verdade é a insegurança que privilegia determinados atores sociais 

que tem condições de arcar com um sistema judicial incoerente e irracional na distribuição 

do Direito em nosso país.392 

A segurança jurídica, por sua vez, permite o desenvolvimento da sociedade ao 

possibilitar que os cidadãos possam planejar e antever as consequências jurídicas de seus 

atos e condutas, conferindo coerência e racionalidade ao Direito.  

Ademais, ainda que se entenda que, levada às últimas consequências, a segurança 

possa impedir o progresso, o sistema de precedentes adotado pelo nosso ordenamento não 

engessa o direito nem impede alterações jurisprudenciais. Na verdade ele racionaliza as 

mudanças de entendimento, compatibilizado o desenvolvimento do direito e a 

estabilidade jurisprudencial. 

                                                           
390 PUGLIESE, William. Precedentes e a Civil Law Brasileira: interpretação e aplicação do novo 

código de processo civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 58 e 59. 
391 PUGLIESE, William. Op. cit., p. 55. 
392 MARINONI, Luiz Guilherme. A ética dos precedentes: justificativa do novo CPC. 2 ed. rev., atual e 

ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 74. 
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Aliás, uma das principais críticas feitas ao constitucionalismo contemporâneo na 

civil law consiste na insegurança jurídica causada pela flexibilização hermenêutica e pela 

consequente expansão da função jurisdicional, conforme vimos no capítulo 3. Nesse 

contexto, um sistema de precedentes vinculantes vem solucionar um dos pontos mais 

problemáticos dos ordenamentos edificados sob essas premissas, dotando-os da 

previsibilidade e da racionalidade necessárias à qualquer ordem jurídica. 

Em outras palavras, um sistema de precedentes vinculantes, caso bem estruturado 

e aplicado, tem muito a contribuir para a solução de um dos aspectos mais delicados do 

constitucionalismo contemporâneo em nosso ordenamento, que é o de encontrar um ponto 

de equilíbrio entre a abertura hermenêutica e a segurança jurídica, ambos indispensáveis 

ao Estado Constitucional de Direito.   

Assim, em uma análise à luz da proporcionalidade e de suas máximas parciais, o 

meio escolhido – a adoção de um sistema de precedentes vinculantes – é adequado para 

que aqueles fins sejam alcançados, sobretudo a igualdade e a segurança jurídica, 

conforme visto ao longo deste estudo. 

A restrição à liberdade interpretativa dos magistrados das instâncias inferiores 

também sobrevive ao subcritério da necessidade, posto que é mantido um espaço 

interpretativo considerável em diversas situações e, além disso, em tempos de 

flexibilização da legislação e de fortalecimento da produção normativa pelo Judiciário, 

não vislumbramos um meio alternativo ao stare decisis que seja menos gravoso e que 

consiga atingir aqueles fins com a mesma eficácia. 

Em relação à proporcionalidade em sentido estrito, pensamos que a balança mais 

uma vez pende para o lado dos precedentes, posto que a igualdade e a segurança jurídica 

nos parecem ser princípios mais caros ao Estado de Direito do que a liberdade 

interpretativa dos magistrados de primeiro grau.  

Dessa forma, em uma ponderação entre os direitos e princípios envolvidos, 

entendemos que aqueles que justificam o sistema de precedentes vinculantes, em especial 

a igualdade, a segurança jurídica e os desdobramentos deles decorrentes, bem como a 

coerência e a superação da legalidade pela juridicidade, são constitucionalmente 

admitidos e possuem um peso maior. São, pois, indubitavelmente, indispensáveis ao 

Estado Constitucional de Direito. 
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Logo, o sistema de precedentes vinculantes é perfeitamente compatível com o 

constitucionalismo contemporâneo e com as ideias de democratização da função 

jurisdicional. Mais que meramente conveniente, ele é necessário ao bom funcionamento 

de um ordenamento jurídico estruturado sob premissas pós-positivistas.    
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6     CONCLUSÃO 

Uma das grandes inovações do Código de Processo Civil de 2015 foi, sem 

dúvidas, a previsão de um sistema de precedentes vinculantes. Ainda que em algumas 

situações os magistrados já fossem obrigados a seguir determinados entendimentos 

firmados em outras decisões judiciais, esse diploma processual deu novos contornos ao 

tema, ampliando, sistematizando, valorizando e aprimorando os institutos processuais a 

ele concernentes. 

Em virtude da relevância que adquiriu em nossa ordem processual, a presente 

pesquisa objetivou avaliar a necessidade ou a conveniência da adoção do sistema de 

precedentes vinculantes pelo ordenamento jurídico brasileiro, tradicionalmente filiado à 

civil law. De maneira mais específica, pretendeu analisar a relação e a compatibilidade 

desse sistema com o constitucionalismo contemporâneo e com as hodiernas noções de 

legitimação democrática da função jurisdicional. 

Para alcançar o objetivo proposto, foi preciso analisar criticamente as diferentes 

fases do processo de formação do Estado Constitucional de Direito, estudo esse realizado 

à luz de uma perspectiva histórico-evolutiva do fenômeno conhecido como 

constitucionalismo. A correta compreensão dessas bases constitucionais foram de 

fundamental importância para que se pudesse chegar ao fim pretendido. 

Nesse sentido, após abordarmos a evolução das diferentes concepções de 

soberania que fundamentaram o absolutismo monárquico, pudemos constatar que o 

constitucionalismo liberal encontrou na tripartição funcional do poder e na garantia dos 

direitos civis e políticos os principais meios pelos quais o poder estatal poderia ser contido 

e limitado. Nascia ali o Estado Liberal de Direito, marcado pelos direitos de liberdade e 

pela segurança jurídica, e caracterizado pelo fato de que nele o Estado também estava 

sujeito aos limites impostos pelo ordenamento jurídico, devendo respeito e obediência 

aos direitos subjetivos de seus cidadãos. 

Constatamos ainda que, no que tange à tripartição funcional do poder, idealizou-

se, pelo menos nos ordenamentos filiados à civil law, uma supremacia do Legislativo, 

visto como o grande responsável por conter os abusos do Executivo e também do 

Judiciário. Nesse sentido, o juiz deveria ficar restrito ao texto legal, com poucas 

possibilidades hermenêuticas. O positivismo legalista foi, pois, tributário dessa 

concepção. 
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No entanto, diante de crise do liberalismo, verificamos o desenvolvimento do 

constitucionalismo social. As constituições passaram a consagrar de forma sistemática os 

direitos de igualdade, fazendo surgir o chamado Estado Social. Apesar dos avanços, tal 

modelo também não foi imune a críticas, posto que também deu margem a crises 

econômicas e a regimes autoritários. 

Com fim da Segunda Guerra Mundial, a sociedade renascida clamava por 

democracia e por respeito à dignidade humana, desenvolvendo-se o chamado 

constitucionalismo contemporâneo. O fenômeno resultou em uma nova reorganização 

política, que fez surgir o chamado Estado Constitucional de Direito. 

Conforme tivemos a oportunidade de observar, o constitucionalismo 

contemporâneo, em verdade, está inserido em um quadro maior de renovação da própria 

Teoria Geral do Direito, especialmente no que tange à teoria das fontes e à hermenêutica 

jurídica, no que tem sido chamado de Pós-Positivismo jurídico. 

Inspirado na revalorização da razão prática, na teoria da justiça e na legitimação 

democrática, o constitucionalismo contemporâneo valoriza a democracia e reaproxima o 

Direito da Moral, levando o homem de volta ao centro do ordenamento jurídico. 

Desse modo, fez-se necessário analisar algumas das transformações que o 

constitucionalismo contemporâneo tem provocado na Ciência Jurídica, de que maneira 

elas repercutem no direito processual civil, para, a partir delas, posteriormente analisar-

se a necessidade ou a conveniência de um sistema de precedentes vinculantes em nosso 

ordenamento, bem como a sua compatibilidade com as exigências do Estado 

Constitucional de Direito. 

Dentre os principais impactos que o constitucionalismo contemporâneo ocasionou 

na Ciência do Direito, destacamos reconhecimento da força normativa e da supremacia 

da Constituição; a consagração dos direitos de solidariedade; o desenvolvimento da teoria 

dos direitos fundamentais; o aperfeiçoamento da teoria dos princípios, que, ao lado das 

regras, passaram a ser considerados espécies normativas; a elaboração da técnica da 

ponderação e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; a compreensão da 

distinção entre texto e norma; o entendimento de que toda atividade interpretativa é, em 

certa medida, criativa; e a mudança na técnica legislativa, que fez com que os enunciados 

passassem a ser redigidos de maneira mais aberta. 
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Constatamos ainda que essa premissas proporcionaram uma abertura 

hermenêutica, ampliando as possibilidades interpretativas dos magistrados. E, além disso, 

provocaram a expansão da função jurisdicional e o fortalecimento institucional do Poder 

Judiciário. 

Consideramos que o objetivo específico dessa abordagem histórica e crítica do 

constitucionalismo e do processo de formação do Estado Constitucional foi atingido. Isso 

porque, além ter fixado premissas básicas do atual estágio evolutivo da Ciência Jurídica, 

permitiu uma adequada compreensão da linha de raciocínio que foi desenvolvida ao longo 

da pesquisa. Além disso, tornou o trabalho mais didático e acessível até mesmo àqueles 

não muito familiarizados com o tema. Tal análise foi, portanto, fundamental para que o 

trabalho pudesse alcançar todos os objetivos propostos.  

No entanto, ainda que as aludidas premissas pós-positivistas sejam de grande 

relevância para os atuais ordenamentos, foi preciso ressaltar que elas não são imunes a 

críticas. Isso porque, se empregadas sem o necessário rigor metodológico, podem gerar 

uma perigosa insegurança jurídica, além afetar o equilíbrio entre os poderes constituídos 

e, consequentemente, a própria democracia. 

Por esse motivo também foi preciso realizar uma análise crítica do 

constitucionalismo contemporâneo, destacando aspectos relevantes e nem sempre muito 

abordados referentes aos perigos de um neoconstitucionalismo exarcerbado e patológico. 

Por tais razões, procuramos expor aqueles que, em nosso entender, constituem os 

principais riscos do fenômeno. Vimos, por exemplo, que podem ser maléficos à sociedade 

o uso indiscriminado dos princípios e da técnica da ponderação, a constitucionalização 

excessiva do direito e a própria expansão da jurisdição constitucional, desde que 

erroneamente aplicados. 

No geral, constatamos que os riscos envolvidos abrangem, de uma forma ou de 

outra, a ampliação do casuísmo e da insegurança jurídica; o resfriamento da mobilização 

cívica; a diminuição da esfera decisória do legislador e da autonomia privada dos 

cidadãos; e a desvalorização de esferas decisórias distintas do Judiciário, com a 

supervalorização deste poder em detrimento dos demais, o que é capaz de violar o 

equilíbrio da tripartição funcional do poder e, assim, gerar autoritarismo.  

Dessa forma, verificamos que o ordenamento deve estabelecer parâmetros 

objetivos e limites para a aplicação das premissas pós-positivistas. Faz-se necessário, por 
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exemplo, a existência de efetivos mecanismos de legitimação e de controle da atuação 

judicial, inclusive do Supremo Tribunal Federal, tanto pelos outros poderes constituídos 

como pela população; através de atos normativos e concretos; para que o Direito 

efetivamente consiga assegurar a existência digna do indivíduo.  

Ademais, é preciso que o próprio Judiciário se conscientize de suas limitações e 

passe a adotar, em determinados assuntos, uma postura de autocontenção, privilegiando 

a harmonia e o equilíbrio entre os poderes estatais e, consequentemente, a própria 

democracia. Afinal, continua atual a lição do constitucionalismo liberal segundo a qual, 

sem limites e controles recíprocos, qualquer detentor do poder tende a exercê-lo de 

maneira abusiva e autoritária. 

Infelizmente, são muitos os que ainda se dedicam a elogiar de maneira totalmente 

acrítica aquelas premissas, chegando a rotular de retrógrados aqueles que ousam defender 

um mínimo de segurança jurídica. A questão não é tão simplória. Não se pode descuidar 

da previsibilidade e da segurança jurídica, valores caros a qualquer sociedade civilizada! 

O desafio é encontrar um ponto de equilíbrio. 

Dessa forma, defendemos que, a rigor, a discussão não deve ser sobre quem deve 

dar a última palavra em matéria constitucional, se o Legislativo ou o Judiciário. Em 

verdade, o debate deve ser acerca de como encontrar um equilíbrio institucional entre tais 

poderes, para que ambos possam contribuir de forma significativa e mais 

harmoniosamente possível com a experiência constitucional.  

Nesse sentido, é preciso que se busque um aprimoramento do constitucionalismo 

contemporâneo, para que suas importantes premissas possam ser aplicadas de maneira 

mais responsável e com maior rigor metodológico! 

Ademais, em virtude da expansão da jurisdição e do relevante papel destinado ao 

Judiciário pelo constitucionalismo contemporâneo, mostrou-se de extrema importância 

estudar a necessária compatibilidade do princípio democrático com a função 

jurisdicional.  

Nesse sentido, verificamos que existem meios e métodos através dos quais a 

jurisdição pode ser exercida em conformidade com as exigências democráticas da 

contemporaneidade. Nos procedimentos das ações de controle concentrado de 

constitucionalidade, por exemplo, o quórum mínimo qualificado para a instauração da 

sessão e a possibilidade de modulação dos efeitos das decisões são institutos que visam 
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limitar e/ou racionalizar a atuação do Judiciário. Ao dificultar a declaração de 

inconstitucionalidade, privilegiam o princípio majoritário e a presunção de 

constitucionalidade das leis. 

Além disso, algumas técnicas alternativas de decisão, como a decisão de 

“inconstitucionalidade sem redução de texto” ou a “interpretação conforme” são também 

mecanismos de adaptação que servem ao escopo de garantir a permanência das normas 

editadas pelo Legislativo. Privilegiam, pois, o próprio majoritarismo. 

De toda forma, tivemos a oportunidade de constatar que as clássicas noções de 

democracia, baseadas no princípio majoritário, na eletividade e na representatividade, 

tradicionalmente cultiváveis para legitimar as deliberações legislativas e executivas, não 

podem ser exigíveis da mesma maneira ao Judiciário. 

Há, para este, outros métodos de legitimação mais adequados, que exigem um 

redimensionamento do acesso à justiça, do devido processo legal e de seus corolários, 

sobretudo da publicidade, da fundamentação das decisões judiciais e do contraditório. 

Em relação à fundamentação, vimos, por exemplo, a ideia hoje prevalecente de 

que o magistrado deve motivar a sua decisão através de uma justificação racional, isto é, 

de um discurso lógico-argumentativo que seja adequado a torná-la intersubjetivamente 

controlável. 

As possibilidades de participação de amicus curiae e de realização de audiências 

públicas, por sua vez, objetivam pluralizar o debate jurídico, ampliando a participação e 

o controle popular no processo hermenêutico. Redimensionam, pois, o contraditório. 

Além disso, ainda que o debate acerca a legitimidade democrática da função 

jurisdicional seja mais comum na jurisdição constitucional stricto sensu, demonstramos 

nosso entendimento no sentido de que todo e qualquer processo judicial deve ser guiado 

pelos valores democráticos. 

Não por outro motivo nos afastamos das noções mais tradicionais e analisamos 

algumas concepções mais contemporâneas de democracia, como a procedimental e 

deliberativa, e como elas podem ser aplicadas ao processo judicial para que ele possa ser 

estruturado de maneira dialógica, garantindo uma participação relevante e efetiva dos 

cidadãos, tanto das partes em sentido estrito como de interessados em geral. 
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Nesse contexto, pudemos constatar a relação entre o contraditório e a 

democratização da função jurisdicional, haja vista que esse princípio é o que oportuniza, 

orienta e regulamenta as formas pelas quais as partes poderão participar da formação da 

decisão judicial. 

Constatamos também que o direito processual é um fenômeno cultural, isto é, 

fruto da razão humana e produto de uma confluência de interesses e planos de cada 

sociedade. Logo, ele influenciou e foi influenciado pelas distintas fases do 

constitucionalismo, havendo uma nítida relação entre as características do processo civil 

vigente em dada sociedade com o modelo de Estado por ela adotado.  

A partir de tais premissas, verificamos que o modelo dispositivo de processo, no 

qual as partes possuíam maior protagonismo, era compatível e adequado ao 

constitucionalismo liberal, que defendia uma atuação mais restrita dos agentes estatais de 

maneira geral. Paralelo a isso, constatamos que durante o constitucionalismo liberal 

desenvolveu-se a cientificidade processual, assegurando autonomia a esse ramo da 

Ciência Jurídica – embora tenha cometido excessos em nome do “processualismo”. 

O modelo inquisitivo, por sua vez, aproximava-se dos propósitos do 

constitucionalismo social, posto que reconhecia as desigualdades existentes entre as 

partes e objetivava proporcionar isonomia entre elas, ampliando os poderes dos juízes na 

condução da marcha processual, com especial destaque para o campo da produção 

probatória. Ao nosso ver, essa concepção é compatível com os ideais do Estado Social, 

que exigia uma postura mais ativa de seus agentes para assegurar uma igualdade material. 

Na sequência, tivemos a oportunidade de analisar e constatar que, com a 

consagração das premissas pós-positivistas, a ciência processual passou à fase 

instrumentalista para, em seguida, adentrar no que tem sido chamado de 

neoprocessualismo – fase teoricamente compatível com o constitucionalismo 

contemporâneo. Foram valorizadas e prestigiadas as ideias da adequação e da efetividade, 

de maneira que hoje é defendida a existência de um direito fundamental à tutela 

jurisdicional adequada e efetiva, ideia à qual manifestamos nossa adesão. 

É nesse contexto que atualmente se defende um modelo cooperativo de processo, 

estruturado de maneira democrática, que priorize a lógica dialética e a colaboração entre 

os sujeitos processuais. Superando o dispositivo e o inquisitivo, verificamos que foi esse 

o modelo adotado pelo Código de Processo Civil de 2015, que objetiva equilibrar e 

harmonizar os papéis dispostos e impostos aos sujeitos ao longo do marcha processual. 
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Foi feliz a escolha de nosso diploma processual. Isso porque, ao valorizar todos 

os participantes em um contraditório verdadeiramente efetivo, o modelo cooperativo, em 

nosso entender, é o mais adequado ao constitucionalismo contemporâneo e o que mais 

colabora com a legitimidade democrática da função jurisdicional. 

Nesse sentido, pudemos concluir que o Judiciário, na sociedade contemporânea, 

deve apresentar-se como mais um espaço público de manifestação da democracia. E, 

assim, para que seja adequado às premissas do constitucionalismo contemporâneo, deve 

ser estruturado com ferramentas dialógicas, que garantam efetividade e equilíbrio na 

participação e na distribuição dos direitos, deveres e ônus processuais entre todos os 

sujeitos participantes e interessados no resultado do processo. 

Acontece que, em uma análise primária e superficial, o sistema de precedentes 

vinculantes adotado pelo Código de Processo Civil brasileiro aparenta caminhar em 

direção oposta. Isso porque, à primeira vista, a obrigação de seguir precedentes restringe 

a liberdade interpretativa dos magistrados das instâncias inferiores e, além disso, parece 

mitigar a efetividade da participação das partes, posto que suas causas já estariam 

decididas independentemente do que fosse debatido nos autos. 

Em outras palavras, vislumbrava-se uma possível incompatibilidade do stare 

decisis tanto em relação às premissas do constitucionalismo contemporâneo, como em 

relação às ideias estudadas de legitimidade democráticas da função jurisdicional, o que 

justificou a análise acerca dessa compatibilidade, a fim de que se pudesse finalmente 

concluir acerca da necessidade ou da conveniência de um sistema de precedentes 

obrigatórios em nosso ordenamento jurídico. 

Nesse sentido, após estabelecermos as noções fundamentais acerca dos 

precedentes vinculantes e apresentarmos o panorama legislativo estabelecido pelo Código 

de Processo Civil, passou-se à análise crítica dos principais argumentos contrários ao 

aludido sistema. Dentre eles, examinamos as ideias de que os precedentes vinculantes: a) 

são incompatíveis com a civil law; b) engessam o direito, impedindo ou dificultando o 

seu desenvolvimento; c) reduzem a relevância da participação das partes, contrariando o 

princípio democrático aplicável ao processo civil; e d) violam a liberdade interpretativa 

dos magistrados das instâncias inferiores. 

Após cuidadoso estudo, concluímos ser infundado o argumento de que os 

precedentes obrigatórios, tradicionalmente desenvolvidos na common law, seriam 
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incompatíveis na civil law. Verificou-se que as razões que justificam os precedentes 

vinculantes entre os anglo-saxões, em especial a segurança jurídica, a igualdade, a 

coerência e a racionalidade, são também necessárias na tradição romano-germânica. 

Além disso, diante da constatação da falibilidade legislação a atingir estes mesmos 

desideratos, e em um contexto de aproximação entre as duas tradições, justifica-se que os 

ordenamentos filiados à civil law busquem de alguma outra maneira assegurar e 

concretizar princípios tão relevantes. Nesse sentido, a adoção do stare decisis surge como 

uma opção válida para que aquelas finalidades sejam alcançadas.   

Em relação às críticas que indicam que a obrigação de seguir precedentes 

engessaria o Direito, impedindo ou dificultando o seu desenvolvimento, demonstramos 

que não é benéfico que as normas jurídicas sejam modificadas a todo tempo; que a 

discordância dos magistrados das instâncias inferiores, na prática, apenas postergará a 

tutela jurisdicional; e que, de todo modo, o stare decisis não impede qualquer tipo de 

reforma na ordem jurídica, mas apenas racionaliza essas modificações.  

Logo, concluímos que esse argumento é igualmente impertinente e indevido, 

posto que é perfeitamente possível a um sistema de precedentes conciliar estabilidade e 

segurança jurídica com alteração jurisprudencial e desenvolvimento do Direito! Aliás, 

basta uma análise comparativa com os ordenamentos britânicos e norte-americano para 

que se perceba o acerto desta conclusão. 

No que diz respeito à ideia de que o sistema de precedentes vinculantes reduziria 

a relevância da participação das partes, contrariando o princípio democrático aplicável ao 

processo civil, evidenciamos que o nosso ordenamento processual possui mecanismos e 

institutos capazes de assegurar a necessária legitimidade democrática nos processos em 

que os precedentes serão formados, aplicados ou superados, através de uma publicidade, 

de uma fundamentação e de um contraditório qualificados. 

De fato, existem mecanismos destinados a garantir que os processos que resultarão 

em decisões que podem irradiar efeitos vinculantes passem por métodos de deliberação 

popular, como audiências públicas e a participação do amicus curiae. Também colaboram 

com um contraditório qualificado ideias como a de existência de interesse recursal nos 

casos em que se objetive tão somente discutir definição do precedente, ainda que não se 

discuta a norma do caso concreto. 
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Além disso, as técnicas e institutos que permitem a distinção e a superação dos 

precedentes, também possibilitam uma real participação da parte no processo decisório 

que lhe dirá respeito, ainda que suas teses de afastamento do precedente não sejam 

acolhidas. Afinal, conforme pudemos observar, o direito subjetivo é o de participar e 

contribuir na construção da decisão, mas não há direito subjetivo a uma decisão de mérito 

favorável se a pretensão é contrária ao Direito. 

Ainda no que tange à qualificação do debate, relevante será a participação da 

doutrina e da academia, que terão um papel ainda mais relevante na interpretação crítica 

do Direito, para que se possa chegar aos resultados mais justos e corretos possíveis.  

Em relação à importância da publicidade para a legitimação democrática da 

atuação judicial, seu redimensionamento levou ao entendimento de que, em virtude diante 

do relevante papel que as decisões judiciais possuem atualmente, não basta que elas sejam 

públicas, é preciso garantir ou permitir que elas sejam de fato conhecidas pela 

comunidade jurídica e pelos cidadãos. E, ao nosso ver, nosso ordenamento contempla 

diversos mecanismos que favorecem esse desiderato. 

De igual maneira, uma fundamentação qualificada contribui para a legitimação 

democrática das decisões proferidas nos processos que envolvam precedentes 

vinculantes, inclusive porque possibilitam a sua controlabilidade. E no atual contexto de 

constitucionalismo contemporâneo, as decisões devem ser fundamentadas através de uma 

argumentação precisa e racional. 

Alguns aprimoramentos legislativos, no entanto, fazem-se necessários. 

Criticamos, por exemplo, algumas previsões que dispõem que determinados recursos 

devem sofrer juízo de admissibilidade negativo quando tenham sido interpostos contra 

decisões que estejam em conformidade com precedentes vinculantes. 

Entendemos e defendemos que o canal de diálogo deve permanecer sempre aberto 

a novas rodadas deliberativas, a permitirem tanto a distinção como a superação. Logo, 

ainda que tenham sido pensados para concretizar a duração razoável do processo e a 

economia processual, não nos parecem razoáveis dispositivos nesse sentido, que 

impedem que as cortes possam reexaminar as questões já decididas. 

De toda forma, ainda que alterações pontuais como estas sejam necessárias, 

parece-nos que, na prática, a efetividade da participação e a legitimidade democrática da 
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função jurisdicional, nesse sistema, dependerão muito mais da seriedade técnica com que 

os magistrados irão encarar e aplicar os seus institutos. 

Dessa forma, diante da análise realizada, concluímos que também não há, em nível 

teórico, qualquer incompatibilidade entre os precedentes vinculantes e o princípio 

democrático aplicável ao processo civil.  

Já no que diz respeito à restrição à liberdade interpretativa dos magistrados das 

instâncias inferiores, entendemos que esta, apesar de existente, não é, por si só, forte o 

suficiente para que se defenda a desnecessidade ou até a inconveniência da adoção de um 

sistema de precedentes vinculantes em nosso ordenamento. 

Isso porque, quando ponderada com os mais relevantes princípios privilegiados 

pelos precedentes vinculantes, em especial a igualdade, a segurança jurídica e os 

desdobramentos deles decorrentes, bem como a coerência e a superação da legalidade 

pela juridicidade, a balança pende para estes.  

Em outras palavras, a limitação à liberdade interpretativa desses magistrados é 

justificada pelas razões que fundamentam a existência dos precedentes obrigatórios. Ela 

respeita a proporcionalidade e não afeta o núcleo essencial do direito envolvido. 

De fato, concluímos que a restrição não atinge o núcleo essencial da liberdade 

interpretativa dos magistrados das instâncias inferiores. Ainda há diversas possibilidades 

desses juízes decidirem com base no seu entendimento jurídico, desde que devidamente 

fundamentado. É o que acontece nas causas que discutem temas a respeito dos quais ainda 

não há precedente firmado, bem como nas demandas em que reduziu-se de maneira 

significativa a confiança gerada pelo precedente teoricamente aplicável, como ocorre 

quando as cortes já sinalizaram alguma mudança de entendimento. Aliás, em 

determinadas hipóteses é possível inclusive que os magistrados de primeiro grau utilizem 

a técnica do anticipatory overruling. 

Além disso, inclusive nas causas em que há precedente firmado e com 

confiabilidade intacta, há espaço interpretativo suficiente para o magistrado analise se 

aquele entendimento deve ser aplicado ao caso sub judice, ou se estão presentes 

peculiaridades que justifiquem a distinção e a sua consequentemente inaplicabilidade.  

Ao abordarmos a superação da legalidade pela juridicidade, evidenciamos que, 

em tempos de pós-positivismo jurídico, exige-se a compreensão de que o juiz deve 

observar não apenas à lei, mas à juridicidade como um todo. Logo, como o Direito não 
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mais se resume ao direito legislado, e em sendo os precedentes componentes dessa ordem 

jurídica, já que a interpretação judicial também possui caráter criativo, é possível concluir 

que os juízes estão sujeitos aos precedentes judiciais. 

Já em relação à igualdade, demonstramos que, partindo da premissa pós-

positivista de que a igualdade deve ser perante o Direito, e não apenas perante a lei, não 

é razoável que a liberdade interpretativa dos juízes possa justificar a desigualdade perante 

às decisões judiciais e, consequentemente, perante o Direito! Em verdade, deve ocorrer o 

contrário: a importância da concretização da igualdade perante o Direito justifica uma 

restrição à liberdade interpretativa dos magistrados das instâncias inferiores. 

E nem é preciso ressaltar a importância da igualdade para os ordenamentos 

jurídicos. Assim, na ponderação realizada, conferimos peso mais relevante à igualdade e, 

nesse sentido, concluirmos não apenas pela conveniência, mas por uma verdadeira 

necessidade de um sistema de precedentes vinculantes. 

Ainda em relação ao princípio da igualdade perante o Direito, defendemos que ele 

abrange também o direito do jurisdicionado de receber um tratamento diferenciado caso 

a sua situação tenha alguma distinção relevante em relação àquela do caso paradigma. 

Nesse contexto, destaca-se a importância da técnica do distinguishing, que se apresenta 

como um nítido corolário do princípio da igualdade perante às decisões judiciais e, 

consequentemente, perante o Direito. 

Aliás, em dissonância com alguns dos posicionamentos doutrinários analisados, 

defendemos que, em um país tão diverso e plural como o nosso, os regionalismos, pelo 

menos em alguns casos excepcionais, podem e devem ser respeitados. Concluímos, pois, 

que a presença de regionalismos capazes de afastar determinado precedente pode ser uma 

das boas aplicações da técnica da distinção. 

No que tange à análise da segurança jurídica, outro princípio que fundamenta o 

sistema de precedentes vinculantes, concluímos que esta também deve prevalecer quando 

em confronto com a liberdade interpretativa dos juízes das instâncias inferiores. 

Tivemos a oportunidade de demonstrar, através de uma vasta argumentação, que 

a segurança jurídica consiste em um dos mais caros valores do Estado de Direito, devendo 

ser considerada um de seus elementos constitutivos, sem a qual um ordenamento sequer 

pode receber a qualificação de “jurídico”. 
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No constitucionalismo liberal da civil law, essa segurança era tradicionalmente 

alcançada e garantida pela legislação. No entanto, no constitucionalismo contemporâneo, 

diante de todas as premissas estudadas, sobretudo em função da abertura hermenêutica e 

da expansão da função jurisdicional, restou plenamente evidenciado que, mesmo nos 

ordenamentos filiados à civil law, a lei em sentido estrito encontra-se enfraquecida, sendo 

insuficiente para garantir a segurança jurídica e a previsibilidade necessárias à sociedade. 

Logo, o ordenamento jurídico brasileiro precisou encontrar outra maneira de 

assegurar segurança jurídica a seus cidadãos. E, observando os pontos positivos 

alcançados pelo stare decisis na common law, encontrou nos precedentes vinculantes a 

forma de aumentar o nível de previsibilidade e de confiança de nosso Direito.  

Além disso, ao contrário do que o senso comum parece indicar, não há qualquer 

incompatibilidade entre segurança jurídica e desenvolvimento social, conforme também 

tivemos a oportunidade de analisar. Em verdade, ela permite o desenvolvimento da 

sociedade ao possibilitar que os cidadãos possam planejar e antever as consequências 

jurídicas de suas condutas. 

E, de toda forma, o sistema de precedentes adotado pelo nosso ordenamento não 

engessa o direito nem impede alterações jurisprudenciais, conforme analisamos. Na 

verdade ele racionaliza as mudanças de entendimento, compatibilizado o 

desenvolvimento do direito e a estabilidade jurisprudencial. 

Aliás, deve-se ressaltar que uma das principais críticas feitas ao 

constitucionalismo contemporâneo na civil law consiste na insegurança jurídica causada 

pela flexibilização hermenêutica e pela consequente expansão da função jurisdicional. E, 

nesse sentido, um sistema de precedentes vinculantes mostra-se perfeitamente adequado 

e necessário aos ordenamentos estruturados sob premissas pós-positivistas, dotando-os 

da previsibilidade e da racionalidade necessárias à qualquer ordem jurídica. 

Em outras palavras, um sistema de precedentes vinculantes, caso bem estruturado 

e aplicado, tem muito a contribuir para a solução de um dos aspectos mais problemáticos 

e delicados do constitucionalismo contemporâneo em nosso ordenamento, que é o de 

encontrar um ponto de equilíbrio entre a abertura hermenêutica e a segurança jurídica, 

ambos indispensáveis ao Estado Constitucional de Direito.   

Dessa forma, em uma análise à luz da proporcionalidade e de seus subcritérios, 

concluímos que o sistema de precedentes vinculantes é um meio adequado para alcançar 
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os fins propostos, sobretudo a igualdade e a segurança jurídica, bem como que a restrição 

à liberdade interpretativa dos magistrados das instâncias inferiores por ele proporcionada 

é necessária, posto que, além de ter sido mantido um espaço interpretativo considerável 

em diversas situações, não vislumbramos um meio alternativo ao stare decisis que seja 

menos gravoso e que consiga atingir aqueles objetivos com a mesma eficácia. Além disso, 

em relação à proporcionalidade em sentido estrito, a balança novamente pende para o 

lado dos precedentes, uma vez que, diante de tudo o que foi visto, a igualdade e a 

segurança jurídica possuem um peso mais relevante que o da liberdade interpretativa dos 

magistrados de primeiro grau.  

Logo, concluímos que o sistema de precedentes vinculantes é perfeitamente 

compatível com o constitucionalismo contemporâneo e com as ideias de democratização 

da função jurisdicional. Mais que meramente conveniente, ele é necessário ao 

funcionamento saudável de um ordenamento jurídico estruturado sob premissas pós-

positivistas.    

Através dos precedentes vinculantes, a legislação processual brasileira, apesar de 

naturalmente imperfeita, busca privilegiar esses princípios tão relevantes e indispensáveis 

a qualquer ordenamento jurídico. No entanto, é preciso reconhecer que a concretização e 

a consagração dessas aspirações dependem muito mais da mudança de postura dos 

operadores do direito e dos próprios jurisdicionados do que de qualquer alteração 

legislativa. E é preciso certo tempo para que essas mudanças sejam compreendidas como 

essenciais por todos os envolvidos.  

De toda forma, ainda que esse percurso não ocorra de forma linear e sem 

percalços, seguimos otimistas de que estamos na trilha certa para seguir evoluindo na 

busca por ordenamento efetivamente justo, que permita a concretização dos mais 

relevantes direitos fundamentais de seus cidadãos, assegurando-lhes a tão almejada 

dignidade. 
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