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RESUMO 

LEMOS,  Vinicius  Silva.  O  procedimento  do  microssistema  de  formação  de  precedentes
vinculantes: desafios, deficiências e ponderações. 2017. Dissertação de Mestrado. Orientação do
Prof. Dr. Edson Alvisi Neves. Niterói:  Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da
Universidade Federal Fluminense, 2017.

O presente trabalho tem o escopo de analisar a amplitude do acesso à justiça e a consequência de
uma alta litigiosidade no Brasil, que esgota a capacidade judicante do Poder Judiciário, resultando
no estoque crescente de demandas a serem julgadas. Diante deste prisma, com a existência desta
multiplicidade  de  demandas  com questões  idênticas,  seja  em tutelas  dos  interesses  individuais
homogêneos  ou  em  questões  idênticas  em  demandas  heterogêneas,  o  CPC/2015  descreve  um
microssistema  de  formação  de  precedentes  vinculantes  como  opção  para  combater  essa  alta
litigiosidade,  o estoque de demandas do judiciário  e a tentativa de sistematização judicante.  Os
institutos estudados insertos neste microssistema são: repercussão geral em recurso extraordinário,
recursos  excepcionais  repetitivos,  incidente  de  arguição  de  inconstitucionalidade,  incidente  de
assunção  de  competência  e  incidente  de  resolução  de  demandas  repetitivas.  Identifica-se  uma
procedimentalidade padrão na formação das decisões oriundas destes institutos, corroborando com a
ideia de um microssistema comum que intersecciona as possibilidades processuais, com o intuito de
formar  uma  decisão  com notório  cunho  paradigmático  vinculante  formalmente.  O  estudo  visa
pormenorizar analiticamente todo o procedimento destes institutos, bem como a possibilidade de
conjunção e visualização sistêmica para o preenchimento das lacunas legislativas procedimentais
existentes em cada um destes. A legitimidade da decisão resultante de cada instituto é analisada
mediante  correlação  procedimental  apresentada  por  Luhmann  como  meio  autêntico  para
legitimação  da  própria  decisão.  Com  o  detalhamento  do  procedimento  e  a  refutação  de  sua
capacidade única de legitimidade,  prioriza-se a busca pela linha tênue entre procedimento e um
mínimo substancial, com a necessidade de uma visão sobre a resolução das demandas com o intuito
de formar precedentes e impactar, objetivamente, outros processos já existentes ou futuros. Essa
opção legislativa impõe a necessidade de uma série de cuidados, como a ampliações dos debates por
meio do amicus curiae, dos legitimados, Ministério Público e, por vezes, a Defensoria Pública, para
resultar  na melhor  e  mais  legítima  decisão  possível,  formando  um precedente  procedimental  e
substancialmente legítimo.

Palavras-chaves:  Multiplicidade;  Acesso  à  justiça;  Microssistema;  Procedimento;
Vinculatividade Formal; Precedentes.
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ABSTRACT

The present work has the scope of analyzing the scope of access to justice and the consequence of a
high litigiousness in Brazil, which exhausts the judicial capacity of the Judiciary, resulting in the
increasing amount of demands to be judged. In this light, with the existence of this multiplicity of
demands with identical questions, whether in the interests of individual homogeneous interests or in
identical  questions  in  heterogeneous  demands,  the  CPC  /  2015  describes  a  microsystem  of
formation  of  binding precedents  as  an option  to  combat  this  high  litigiousness,  the  amount  of
demands of the judiciary and the attempt of judicial systematization. The institutes studied in this
microsystem are: general repercussions on extraordinary resource, repetitive exceptional resources,
incident of unconstitutionality, incident of assumption of competence and incident of resolution of
repetitive demands. It identifies a standard procedurality in the formation of the decisions coming
from these institutes,  corroborating  with the idea  of a  common microsystem that  intersects  the
procedural  possibilities,  with the  intention  of forming a decision with notoriously paradigmatic
formally binding. The study aims at analytically detailing the whole procedure of these institutes, as
well  as  the  possibility  of  conjunction  and systemic  visualization  to  fill  the  existing  procedural
legislative gaps in each of these. The legitimacy of the decision resulting from each institute is
analyzed  through  a  procedural  correlation  presented  by  Luhmann  as  an  authentic  means  to
legitimize the decision itself. With details of the procedure and the refutation of its unique ability to
legitimacy, priority to the search for fine line between procedure and a substantial minimum, the
need  for  a  vision  on  the  resolution  of  the  demands  in  order  to  form  precedents  and  impact,
objectively, other existing or future processes. This legislative option imposes the need for a series
of care, such as the amplification of the debates through the  amicus curiae, the legitimates, the
Public Prosecutor's Office and sometimes the Public Defender's Office, to result in the best and
most legitimate decision possible, setting a precedent procedural and substantially legitimate.

Key words: Multiplicity; Access to justice; Microsystem; Procedure; Paradigmatic Formally
Binding; Precedents. 
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 INTRODUÇÃO 

O diagnóstico de uma necessidade de ampliação de direitos para propiciar uma efetividade

no acesso à justiça foi realizado na segunda metade do século passado por Cappelletti e Garth, no

célebre livro Acesso à Justiça. As ondas renovatórias ali propostas ecoaram pelo mundo jurídico

inteiro,  com  as  devidas  reflexões  sociológicas  e  jurídicas  pertinentes.  As  chamadas  ondas

renovatórias impactaram o direito processual, seja no mundo ou no Brasil, permeando uma série de

direitos – materiais  e processuais – com a intenção de efetivamente possibilitar  que o acesso à

justiça, analisado como um acesso ao judiciário, fosse realmente democratizado. 

Apesar da enorme deficiência ainda existente no Brasil, avanços imensos foram realizados

em resposta às ondas renovatórias, com medidas legislativas e políticas para proporcionar que a

sociedade  e  cada  indivíduo  tenha  a  possibilidade  e  viabilidade  de  enxergar  no  judiciário  um

caminho real de pacificador dos conflitos, sejam individuais ou coletivos. Todavia, com maior gama

de  direitos  e  acessibilidade,  a ampliação  dos  direitos  materiais  e  de  maior  acessibilidade  da

sociedade ao judiciário proporcionaram, no último quarto de século, uma sobrecarga de demandas,

culminando  num  estoque  e  congestionamento  de  demandas,  sobretudo  pelo  intento  de  ações

individuais em busca da defesa dos direitos individuais homogêneos. 

Estes  direitos,  ao  serem  interpostos  de  maneira  individualizada,  culminam  em  uma

litigiosidade  de  massa,  uma  vez  que  correspondem  a  problemáticas  sociais  diárias,  como

relacionamentos  com  concessionárias  públicas,  com  estabelecimentos  bancários,  telefonias,

prestações  de  serviços  de  televisão  e  internet,  dentre  outras.  Com  uma  alta  litigiosidade,  há,

consequentemente, um esgotamento da capacidade judicante pelos tribunais brasileiros, seja pelos

juízos de primeiro grau ou nas instâncias recursais  de segundo grau e,  sobretudo, nos tribunais

superiores. 

Entretanto, mais direitos e maior acessibilidade não podem ser visualizados como maléficos

à sociedade, uma vez que são frutos de conquistas sociais, sem a possibilidade de retrocessos nesta

seara,  resultando,  então,  na busca de outras soluções para aplacar,  jurídica e socialmente,  estes

males. 

O novo ordenamento processual civil, sancionado em 2015 e com vigência desde março de

2016, trouxe novos modelos processuais para reorganizar a sistemática processual visando, dentre

outras mudanças, instituir novos paradigmas processuais com vias de inserir uma série de institutos

processuais  cujas  as  decisões  conterão  eficácia  vinculante,  com  impacto  em  processos  que

contenham identidade fático-jurídico. 



16

De  um  lado  existe  uma  multiplicidade  de  demandas  e  questões  repetitivas,  muito  por

consequência  dos  direitos  individuais  homogêneos,  que  esgotam  a  capacidade  judicante  dos

tribunais  e  resultam  em  resultados  decisórios  dispersos  e  lotéricos,  o  que  causa  uma  maior

recorribilidade aos tribunais – tanto de segundo grau quanto os superiores. De outro lado, a escolha

pelo  legislador  por  criar  institutos  que  inserem,  de  maneira  macro,  uma  teoria  de  precedentes

vinculantes no direito brasileiro, sobretudo pela inserção dos arts. 926 e 927 da novel codificação

processual. 

Essa diversidade de institutos que produzirão decisões com eficácia vinculativa podem ser

analisadas  conjuntamente,  o que,  neste  estudo,  denominamos  de microssistema de formação de

precedentes  vinculantes.  Os  institutos  que  elencamos  são:  repercussão  geral  em  recurso

extraordinário,  recursos excepcionais  repetitivos,  incidente  de arguição de inconstitucionalidade,

incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. 

Todos  estes  culminam  em  decisões  paradigmáticas,  com  influência  e  eficácia  nos

julgamentos futuros. A existência de um microssistema é sustentada pela convergência entre os

institutos no tocante à procedimentalidade. Os institutos, uma vez acionados e admitidos, propiciam

a instauração de um procedimento diverso do andamento processual normal daquele recurso ou

demanda,  com  uma  série  de  atos  –  admissibilidade,  afetação,  suspensão  de  outras  demandas,

contraditório ampliado, fundamentação analítica, sustentação oral democrática, decisão vinculante –

que tem convergência. 

Desse  modo,  o  foco do estudo  passa  pela  análise  do  procedimento  inerente  a  todos  os

institutos do microssistema de formação de precedentes vinculantes, cuja decisão conterá eficácia

vinculante para os demais processos existentes e, ainda, para os futuros processos, impactando não

somente aquela demanda, mas, toda uma coletividade. O que resultar, em termos decisórios, do

procedimento vinculará todas as partes de milhares de processos, existentes ou futuros, o que nos

deixa com a seguinte indagação: a decisão oriunda deste procedimento nasce com legitimidade por

meramente ultrapassar estes ritos procedimentais? Afinal, a decisão proveniente do procedimento

nasce com vinculação. 

O recorte realizado do estudo passa pela análise procedimental, sobre cada ponto processual

que o microssistema proporciona ao julgamento, desde a decisão de admissibilidade até a decisão

meritória e, como isso impacta cada instituto, qual a pertinência, convergência e divergência em

cada  ponto,  com a  possibilidade,  em diversos  momentos,  de  fluxo  de  procedimentos  entre  os

institutos para preenchimento de lacunas legais, processuais e procedimentais, como um autêntico

microssistema interno à nova codificação. 
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Obviamente, a decisão resultante de cada procedimento forma um precedente judicial, uma

norma  abstrata  sobre  a  qual  os  casos  que  guardam  identidade  ou  semelhança  fático-jurídico

necessitarão  guardar  observância  em  seus  julgamentos,  com  a  vinculatividade  proposta  pelo

CPC/2015. Com esta visão, necessário se faz conhecer alguns institutos da teoria dos precedentes,

como  stare decisis, ratio decidendi,  obiter dictum, overruling,  distinguishing, overriding, dentre

outras, justamente para o entendimento do impacto que a escolha de um sistema processual com

decisões vinculantes pode trazer para a nova ótica proposta no novel ordenamento. Entretanto, não é

o cerne do estudo ater-se a estes pontos, uma vez que merece maior esgotamento e difere-se do

recorte proposto de entender o procedimento inserto aos institutos do microssistema de formação de

precedentes vinculantes, a legitimidade das decisões e as consequências posteriores. 

O impacto nas demais demandas é instituído pela própria norma, seja explicitamente, como

em alguns  institutos  ou  pela  conjunção/construção  de  uma visão  vinculante,  como  no caso  da

repercussão  geral.  Passamos,  então,  pela  análise  da  maneira  como  a  replicação  da  decisão

paradigmática é realizada, primeiramente nos processos que estão sobrestados à espera justamente

do resultado do procedimento admitido e,  posteriormente,  nos processos vindouros,  adquirindo,

neste ponto, a estatura de um verdadeiro precedente judicial. 

Diante disto, a vinculação é analisada diante do prisma legal,  da inserção que o próprio

ordenamento concede e a busca de como lidar com essa determinação formal, com as espécies de

vinculação e o modo de aplicação e interpretação do próprio precedente judicial. Uma vez que a

decisão  paradigmática  vincula  a  coletividade,  todos  os  indivíduos  –  de  ambos  os  lados  –  que

tiverem  conflitos  de  interesse  idênticos  àqueles  que  propiciaram  o  julgamento  formador  do

precedente,  o impacto na sociedade é imenso,  culminando na necessidade de enfrentamento  da

questão  anteriormente  colocada:  a  legitimidade  da  decisão  meramente  por  ser  resultado de um

procedimento pré-determinado. 

Neste  prisma,  analisamos  essa  questão  à  luz  da  visão  de  Niklas  Luhmann  sobre  a

legitimidade pelo procedimento, mediante o livro de mesmo nome, com a devida comparação de

seus aspectos de participação efetiva e a  mudança  de expectativa destes participantes,  sobre os

quais,  sinteticamente  explicando,  devem  entender  e  aceitar  que  a  decisão  proveniente  do

cumprimento  do  procedimento  será  legítima  e  representante  da  verdade  dos  fatos,  pura  e

simplesmente,  por ser oriunda do próprio rito procedimental.  Apontamos,  então,  as deficiências

desse pensamento,  com as devidas pertinências e ressalvas,  com a ampliação da discussão pela

análise  de  Peter  Häberle  (pela  visão  de  sociedade  aberta  de  intérpretes)  e  Karl  Popper  (pela

necessidade de falseabilidade e refutações de argumentos), numa tentativa de sistematizar saídas

para a busca de um procedimento com um grau maior de legitimidade. 
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A saída complexa, apesar de tanto quanto utópica, passa pela busca do meio termo: uma

legitimidade conjunta pelo procedimento e substância.  Ou seja, os caminhos processuais devem

primar pela busca de um alto grau de discussão jurídica, de exaurimento factual, para culminar na

melhor decisão possível, com a análise de todos os fatores e visões, para que a substância do que se

decidiu seja o principal fator de legitimidade e o procedimento seja somente o meio pelo qual se

adquire ou se almeje garantir que essa substância seja alcançável.

Os aspectos conclusivos culminam no apontamento de diversos desafios que existem com

essa  nova  ótica  processual  inserida  com  a  sistemática  de  um  microssistema  de  precedentes

vinculantes,  passando  pela  análise  e  reflexão  diante  das  deficiências  existentes  do  próprio

microssistema e a atuação do judiciário, bem como na necessidade de ponderação na utilização de

cada um dos institutos e, sobretudo, das decisões formadas destes, com a tentativa de equalizar toda

essa  sistemática  para  proporcionar  a  melhor  viabilidade  em  prol  de  aplacar  a  multiplicidade

culminando na melhoria do sistema judiciário e, consequentemente, num acesso à ordem jurídica

justa, com um alto grau de segurança jurídica, coerência e previsibilidade. 
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1. O ACESSO À JUSTIÇA E A MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS NO JUDICIÁRIO

BRASILEIRO

Numa sociedade, todos os indivíduos devem ter o acesso à justiça. Mas, importante definir:

o que seria um acesso à justiça? De modo amplo, é uma garantia, uma visão humana social sobre o

viver  em sociedade.  Não há  um meio  fácil  de pensar  no acesso à  justiça  e  sua  conceituação1,

justamente pela pluralidade de meios de se ter esse acesso, contudo, numa tentativa macro, deve ser

visto como a possibilidade de todo e qualquer indivíduo de alcançar os seus direitos, a abertura

social para a efetividade da vida humana enquanto um ser dotado de direitos para tanto. 

A  vida  em  sociedade,  mediante  a  normal  interatividade  humana,  produz  direito  e,

consequentemente, conflitos2. O próprio direito é marco regulatório mínimo para a comunhão de

vivência entre os indivíduos, justamente para dirimir abuso e, de modo transverso, garantir outros

mínimos conceituais para cada qual. Com essa delimitação regulatória, o que se espera é, para cada

indivíduo, uma vida social com a plenitude de seus direitos, com o respeito de todos. 

No  entanto,  onde  houver  sociedade,  naturalmente,  existirão  conflitos.  Mediante  essa

realidade, há de se imaginar que todos os indivíduos terão, quando necessário, acesso à justiça, para

garantir-lhes os direitos que detém, a justiça num aspecto jurídico maior. Evidentemente que a visão

de acesso à justiça não é, tampouco pode ser, algo uno, é a conjunção de diversos princípios e

direitos, que resultarão em uma série de fatores e garantias para o indivíduo.

Com conflitos existentes, há um ponto posterior: possibilitar a cada indivíduo o acesso à

justiça.  Obviamente que justiça,  e sua acessibilidade,  não correspondem3,  necessariamente,  com

judiciário, uma vez que existem características maiores e noção mais ampla desse acesso e dessa

1

“A expressão “acesso à justiça‟ é reconhecidamente de difícil definição, mas serve para determinar duas finalidades
básicas do sistema jurídico – o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus
litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos; segundo, ele deve
produzir resultados que sejam individuais e socialmente justos.” CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso
à justiça. Tradução: NORTHFLEET, Ellen Greice. Porto Alegre. 1991. p. 3

2 A própria vida em sociedade gera, quase que automaticamente, direito e conflito, diante disso que o acesso à justiça
se torna uma necessidade: “Se a convivência humana fosse incapaz de gerar conflitos, duas coisas inexistiriam: o
poder e o direito, quando nada.” PASSOS, J. J. Calmon de. Até quando abusarás, ó catilina? Cautelares e liminares
– catástrofe nacional. Revista de Processo. n. 71, ano 18. São Paulo: RT. 1993. p. 228

3 Mas, não pode ser tido como a única forma de acessibilidade. Outros meios de acesso à justiça, como a mediação,
arbitragem ou a resolução de conflitos administrativamente, devem ser considerados como meios de acessibilidade
tão importantes quanto o acesso ao judiciário. 
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justiça, exatamente como um direito natural4, formando uma base fundamental para a sociedade, no

tocante a cada indivíduo visualizar a justiça como algo possível, como a própria viabilidade da

preservação das garantias sociais e democráticas. 

Num prisma mais pragmático, o acesso ao judiciário, notadamente, é a forma mais clara e

viável  de acesso à  justiça.  O Estado é o detentor  primordial  da possibilidade  de resolução dos

conflitos – individuais ou coletivos – de interesses e a maneira mais condizente de proporcionar

resultados mais justos. Cappelletti e Garth, então, preconizavam que o acesso à justiça deve ser um

acesso  ao  judiciário  de  maneira  ampla  e,  num  segundo  momento,  a  um  sistema  judicial  que

viabilize uma prestação jurisdicional efetiva5, mediante uma ordem jurídica justa6. 

Desse modo, ter acesso ao judiciário é premissa básica para o exercício da própria cidadania

e  o  ser  indivíduo.  O  Estado,  diante  de  seu  mister  funcional,  tem o  dever  de  atender  a  quem

necessita e sai da inércia para lhe requerer tutelas jurisdicionais, seja aqueles que detêm condições

financeiras para suportar as despesas para tais atos processuais, ou aqueles que não têm essa mesma

condição financeira. Consequentemente, é dever estatal primar pela inafastabilidade da jurisdição,

princípio este inserto na Constituição, o que podemos intitular também como da inafastabilidade do

4 Dialogando com a doutrina de Cappelletti, Watanabe indica que o acesso à justiça não deve ser um mero meio de
proporcionar  jurisdição,  mas,  sim,  uma  jurisdição  condizente  com  um  acesso  à  ordem  jurídica  justa:  “A
problemática do acesso à justiça não pode ser estudada nos acanhados limites do acesso aos órgãos judiciais já
existentes. Não se trata apenas de possibilitar o acesso à Justiça, enquanto instituição estatal, e sim de viabilizar o
acesso à ordem jurídica justa. Uma empreitada assim ambiciosa requer,  antes de mais nada, uma nova postura
mental. Deve-se pensar na ordem jurídica e nas respectivas instituições, pela perspectiva do consumidor, ou seja, do
destinatário das normas jurídicas, que é o povo, de sorte que o acesso à Justiça traz à tona não apenas um programa
de reforma como também um método de pensamento, como com acerto acentua Mauro Cappelletti.” WATANABE,
Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel;
WATANABE, Kazuo. (coords.). Participação e Processo. São Paulo: RT. 1988. p. 128/129

5 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução: NORTHFLEET, Ellen Greice. Porto Alegre.
1991. p. 8

6 “São seus elementos constitutivos: a) o direito de acesso à Justiça é, fundamentalmente, direito de acesso à ordem
jurídica justa; b) são dados elementares desse direito: (1) o direito à informação e perfeito conhecimento do direito
substancial e à organização de pesquisa permanente a cargo de especialistas e ostentada à aferição constante da
adequação  entre  a  ordem  jurídica  e  a  realidade  sócio-econômica  do  país;  (2)  direito  de  acesso  à  justiça
adequadamente organizada e formada por juízes inseridos na realidade social e comprometidos com o objetivo de
realização da ordem jurídica justa; (3) direito à preordenação dos instrumentos processuais capazes de promover a
efetiva tutela de direitos; (4) direito à remoção de todos os obstáculos que se anteponham ao acesso efetivo à Justiça
com tais  características.”  WATANABE,  Kazuo.  Acesso  à justiça e  sociedade moderna.  In:  GRINOVER,  Ada
Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo. (coords.). Participação e Processo. São Paulo:
RT. 1988.p. 128
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controle jurisdicional ou princípio do direito de ação7 e, inclusive, as políticas públicas de acesso ao

judiciário.

E, ainda, este acesso à justiça – ou ao judiciário – não deve ser pela mera possibilidade de

estar em juízo, deve ser visualizável tanto no aspecto formal quanto no material8, na possibilidade

processual,  primeiramente,  de  alcançar-se  o  judiciário  e  com  os  devidos  desdobramentos

processuais,  bem como esperar uma efetividade,  diante  desse procedimento,  do direito  material

existente. 

O  aspecto  formal  que  recai  sobre  o  sistema  tem  mecanismos  para  possibilitar  a

acessibilidade à justiça de qualquer indivíduo, sobretudo aqueles desprovidos economicamente. Um

conjunto de regras – leis, normas ou regimentos – devem propiciar a construção de um sistema

judiciário  apto  a  receber  a  sociedade  e  seus  conflitos  de  interesses9,  inclusive,  com  políticas

públicas para proporcionar essa acessibilidade. 

É função do Estado, ao atuar em favor da sociedade e de cada indivíduo, primar, de maneira

universal,  pela  real  viabilidade  do  acesso  à  jurisdição,  mesmo  que  o  princípio  da  inércia

impossibilite que substitua a iniciativa pelo direito de ação, o mesmo deve procurar proporcionar,

por  uma série  de  atitudes/atividades  legislativas  e  políticas  públicas,  um contato  das  diferentes

camadas da sociedade com a justiça, representada pelo judiciário em si. 

Não  há  como  invocar  a  existência  do  princípio  do  dispositivo,  como  um  meio  de

impossibilidade de realizar algo ou simplesmente que a função estatal seria somente proporcionar a

jurisdição, de forma inerte. Se há impossibilidade de agir, como é certo, deve informar e almejar de

diferentes formas que a justiça é para todos, principalmente com de uma forma acessível.

Entretanto,  de maneira  consequente,  o  Estado,  enquanto  pacificador  social,  não pode se

limitar à sua função jurisdicional, deve atentar-se que a real efetividade de uma estrutura judiciária é

7 Mancuso preceitua bem sobre a disposição constitucional sobre a inafastabilidade da jurisdição como um foco ao
legislador,  muito  mais  do  que  ao  jurisdicionado.  Ou seja,  de  um lado  é  uma  regra  para  garantir  um direito
constitucional a cada cidadão e, por outro lado, uma norma de não retrocesso nas futuras legislações: “Em verdade,
o inc. XXXV do art. 5º da CF/1988, ao vedar que a lei venha excluir do Judiciário a apreciação de lesão ou ameaça
a direito, não foca o jurisdicionado como seu precípuo destinatário, e sim o legislador; de outro, tampouco aquele
enunciado garante que venha sempre examinado o mérito dos históricos de danos temidos ou sofridos, sabido que a
resolução do fulcro das demandas depende do atendimento das condições de admissibilidade da ação, e, ainda, que
o processo que lhe serve de instrumento atenda aos pressupostos de existência e validade.” MANCUSO, Rodolfo de
Camargo. Acesso à justiça: condicionantes legítimas e ilegítimas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 24

8 Sobre a divisão do acesso à justiça entre forma e matéria: “O acesso à Justiça tanto pode ser formal como material
ou efetivo. É meramente formal aquele que simplesmente possibilita a entrada em juízo do pedido formulado pela
parte. Isto não basta. É importante garantir o início e o fim do processo, em tempo satisfatório, razoável, de tal
maneira que a demora não sufoque o direito ou a expectativa do direito. O acesso à justiça tem que ser efetivo. Por
efetivo entenda-se aquele que é eficaz”.  VARGAS, Jorge  de Oliveira.  Responsabilidade Civil  do Estado pela
demora na prestação da tutela jurisdicional. 1ª ed., 5ª tiragem, Curitiba, Editora Juruá, 2009. p. 12

9 “O tema do acesso à justiça é aquele que mais diretamente equaciona as relações entre o processo civil e a justiça
social,  entre  igualdade  jurídico-formal  e  desigualdade  sócio-econômica”.   SANTOS,  Boaventura  de
Sousa. Introdução à Sociologia da Administração da Justiça. In FARIA, José Eduardo. Direito e justiça - A função
social do judiciário. São Paulo: Editora Ática, 1994. p. 74
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a satisfação de quem necessita desta. Se o primeiro problema é a falta de acesso à justiça, logo, a

segunda  preocupação  passa  pela  qualidade  desta  prestação,  quando  for  universalizada.  Não  há

somente a necessidade de proporcionar jurisdição amplamente, mas, sim, qual, materialmente, será

prestada10. Deve primar por não ser um mero mecanismo legitimador de processualidade, mas, de

modo inverso, ser uma efetividade do direito substancial11, refletindo ao que o indivíduo almeja,

com a devida resposta jurisdicional. 

Assim,  o  judiciário deve estar pronto para prestar um serviço de acordo com os anseios

sociais, com os juízes e servidores preparados para servir à sociedade, colocando-se, na medida do

possível, diante da realidade que cada causa lhe apresenta, com a atenção às peculiaridades sociais e

econômicas. O CPC/2015 em seu art. 8o coaduna com tal desiderato, em relação ao acesso à justiça,

ao dispor que o juiz12 “ao aplicar  o ordenamento jurídico,  o juiz atenderá aos fins sociais  e às

exigências  do  bem  comum,  resguardando  e  promovendo  a  dignidade  da  pessoa  humana  e

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”  

Somente com esta noção social, com a tentativa máxima de compreender o ambiente social

de cada demanda, para, ao julgar, conseguir entregar uma prestação jurisdicional13 adequada e justa

àquela realidade. Não é fácil proporcionar essa prestação jurisdicional, adequando-se a uma ordem

jurídica  justa,  entretanto,  um  judiciário  alheio  aos  detalhes  sociais  de  cada  demanda,  mesmo

10 Sobre a visão processual do acesso à justiça material: “o acesso à justiça no seu aspecto material nada mais é do que
o próprio princípio do devido processo legal visto do aspecto processual. Significa, então, que o Estado, além de
garantir  o  acesso  formal  aos  órgãos  jurisdicionais,  deve  prestar  adequadamente  a  atividade  jurisdicional.”
CAVALCANTI, Marcos de Araújo.  Incidente de resolução de demandas repetitivas. São Paulo: Ed, Revista dos
Tribunais. 2016. p. 157

11 Sobre a inafastabilidade e o direito substancial, Didier Jr. preconiza a garantia do devido processo legal. “Sucede
que a mera afirmação destes direitos em nada garante a sua efetiva concretização. É necessário ir-se além. Surge,
assim, a noção de tutela jurisdicional qualificada. Não basta a simples garantia formal do dever do Estado de prestar
a  Justiça;  é  necessário  adjetivar  esta  prestação  estatal,  que  há  de  ser  rápida,  efetiva  e  adequada.  Esta  última
característica é que aqui nos interessa: atualmente, fala-se em tutela jurisdicional adequada. O que significa? O
princípio da inafastabilidade garante uma tutela jurisdicional adequada à realidade da situação jurídico-substancial
que lhe é trazida para solução. Ou seja, garante o procedimento, a espécie de cognição, a natureza do provimento e
os meios executórios adequados às peculiaridades da situação de direito material. É de onde se extrai, também, a
garantia do devido processo legal. E daí se retira o princípio da adequação do procedimento, que nada mais é do
que  um  subproduto  do  princípio  da  adequação  da  tutela  jurisdicional.”  DIDIER  JR.,  Fredie.  Direito  à
inafastabilidade do Poder Judiciário. http://www.facs.br. Acesso em 02 de janeiro de 2017.

12 Numa concepção ampla de acesso à justiça, o modus operandi dessa prestação jurisdicional é muito importante,
com a visão, como Cappelletti e Garth preconizam sobre a atuação do Estado, presentados pelos juízes: “Os juízes
precisam, agora, reconhecer que as técnicas processuais servem a questões sociais, que as cortes não são a única
forma de solução de conflitos a ser considerada e que qualquer regulamentação processual, inclusive a criação ou o
encorajamento de alternativas ao sistema judiciário formal tem um efeito importante sobre a forma como opera a lei
substantiva  —  com  que  freqüência  ela  é  executada,  em  beneficio  de  quem  e  com  que  impacto  social.”
CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução: NORTHFLEET, Ellen Greice. Porto Alegre.
1991. p. 5

13 Conceituando tutela jurisdicional: “Tutela jurisdicional é o amparo que, por obra dos juízes, o Estado ministra a
quem tem razão num litígio deduzido em processo. Ela consiste na melhoria da situação de uma pessoa, pessoas ou
grupo de pessoas, em relação ao bem pretendido ou à situação imaterial desejada ou indesejada. Receber tutela
jurisdicional  significa  obter  sensações  felizes  e  favoráveis,  propiciadas  pelo  Estado  mediante  o  exercício  da
jurisdição.” DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituição de Direito Processual Civil. vol. I. 5ª edição. São Paulo:
Malheiros Editores. 2005. p. 123
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prestando  uma  jurisdição,  não  alcança  o  que  lhe  é  dever.  Neste  ínterim,  Dinamarco  tem  a

importante concepção que este acesso “não equivale a mero ingresso em juízo. A própria garantia

constitucional  da  ação seria  algo inoperante  e  muito  pobre se  se  resumisse  a  assegurar  que as

prestações das pessoas cheguem ao processo, sem garantir-lhes também um tratamento adequado14.”

Entretanto, sempre existem obstáculos para essa acessibilidade seja plural, real e efetiva15.

Se proporcionar a formalidade do acesso é complexo, o segundo passo, alcançar a efetividade no

aspecto  material  é  quase  uma  utopia,  enquanto  sociedade  geral,  porém,  cada  sistema  político-

jurídico, para que se possa pensar como Estado democrático, deve almejar transpor os possíveis

obstáculos que impeçam o devido acesso à justiça. 

Cappelletti e Garth entendiam que a proporção do acesso ao judiciário não era, na época,

condizente com a necessidade da própria sociedade, apresentando verdadeiros gargalos para tanto.

Todavia, quais  seriam  os  possíveis  obstáculos?  Nesta  visão,  colocam  estes  obstáculos  como

existentes e reais, os quais exemplificam possibilidades como: 

1) a existência de custas judiciais que inviabilizam os menos favorecidos de acessar o 

judiciário, as grandes quantidades de pequenas causas, o tema e sua relação com a 
resolução da demanda judicial

2) as possibilidades das partes
3) problemas especiais dos direitos difusos

Todos esses problemas causam à sociedade uma série de dificuldades para demandar, para

judicializar os conflitos de interesses que venham a existir na sociedade, importando em obstáculos

que necessitam ser transpostos, principalmente pela própria figura do Estado, em suas diferenças

facetas, para possibilitar uma fase posterior ao aspecto formal do acesso à justiça chegando na sua

aplicabilidade, diante do aspecto material, com um alcance real para essa acessibilidade.  Evidente

que o acesso à justiça é um problema macro, com o viés de uma conjunção entre ao seu aspecto

formal e material, com a necessidade de uma somatória de esforços para um bem comum. 

1.1 AS SOLUÇÕES PARA APLACAR OS OBSTÁCULOS AO ACESSO À JUSTIÇA

 

Reconhecidas as barreiras, transpor a cada uma delas é um dever estatal,  seja através de

normas, para uma mudança social rápida ou através de políticas públicas para conseguir combater

um a um desses obstáculos. Outras formas estatais também têm responsabilidade para garantir a
14 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituição de Direito Processual Civil. vol. I. 5ª edição. São Paulo: Malheiros

Editores. 2005. p. 134
15 “Note-se que o “direito de acesso aos tribunais” colocado em epígrafe no texto anterior da Constituição foi agora

substituído pelo direito à tutela jurisdicional efectiva. Visa-se não apenas garantir o acesso aos tribunais, mas sim e
principalmente possibilitar aos cidadãos a defesa de direitos e interesses legalmente protegidos através de um acto
de jurisdictio.” CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O problema da responsabilidade do Estado por actos ilícitos.
Coimbra: Livraria Almedina – Lael, 1987. p. 123
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acessibilidade – o executivo e o legislativo – através de políticas públicas e atividade legislativa.

Cappelletti e Garth intitularam esse combate necessário às barreiras, como ondas necessárias para o

acesso  à  justiça16.  Estas  ondas  vislumbravam  aplacar  cada  um  dos  pontos  que  os  mesmos

apontavam como problemáticas para o real e efetivo acesso ao judiciário. 

A primeira das ondas de acesso à justiça passava por possibilitar a acessibilidade justamente

pela forma financeira, por aplacar os aspectos dos custos processuais para iniciar a demanda, bem

como os de manutenção destas. Evidentemente que a judicialização de qualquer demanda tem um

custo para o Estado17, que deve ser entendido como uma taxa judicial18 a ser paga justamente por

quem procura o judiciário como meio de resolução dos conflitos. Essa cobrança deve atender o

binômio da relação entre o custeio da prestação jurisdicional almejada e a capacidade econômica da

parte que busca o judiciário. 

A segunda onda passava pela revitalização do direito processual civil, em qualquer esfera de

nacionalidade, para transformar os direitos pleiteados nas demandas amplas, priorizando as formas

difusas e coletivas do que as individuais. Quanto mais se almejar que o judiciário se debruce sobre

os direitos de maneira  coletiva.  O processo civil,  de uma forma geral,  inclusive no Brasil  pelo

CPC/73,  foi  mentalizado  para  garantir  os  direitos  individuais,  em  demandas  diversas.  Num

momento anterior de poucas possibilidades de acesso à justiça, talvez fosse plausível a existência de

tal visão, contudo, quanto mais se julga demandas individuais, maior a dificuldade para que esta

mesma prestação jurisdicional seja de qualidade e dentro de um padrão de razoabilidade de duração

processual. Quanto mais demandas, naturalmente mais demora para a resolução dos conflitos, já

que “o processo era visto apenas como um assunto entre duas partes, que se destinava à solução de

uma controvérsia entre essas mesmas partes a respeito de seus próprios interesses individuais19.” 

Concentrando os direitos que são pertinentes à determinada classe social ou de determinada

parte da população, a existência de judicialização coletiva proporcionaria uma melhor prestação

jurisdicional pelo simples fato de que julgar uma demanda com efeitos posteriores para todos, vale

16 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução: NORTHFLEET, Ellen Greice. Porto Alegre.
1991. p. 33

17 Os custos processuais, seja na viabilização pelo Estado, ou na antecipação pela parte, são aspectos naturalmente
impeditivos do acesso à justiça: “Nesse sentido, é que os autores costumam citar aspectos que se constituem em
obstáculos à garantia do acesso à justiça – e portanto à própria tutela jurisdicional – dentre eles, os altos custos de
um processo, com custas, taxas, emolumentos correspondentes, além dos honorários advocatícios.” GIANNELLA,
Berenice Maria.  Assistência jurídica no processo penal: garantia para a efetividade do direito de defesa. São
Paulo: Editora dos Tribunais, 2002. p. 86

18 Conceituando custas processuais:  “aquela parte  das  despesas  judiciais que,  relativas  à informação,  propulsão e
terminação do processo são taxadas por lei; e hão de ser contadas contra a parte vencida segundo o princípio geral
de direito processual Victus victori expensas condenatur, que é suscetível de, em todo o caso, de maior ou menor
atenuação da lei.” MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo
I.  Rio de Janeiro: Forense, 1975. p. 409 

19 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução: NORTHFLEET, Ellen Greice. Porto Alegre.
1991. p. 19
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mais do que julgar cada caso, com uma evidente demora jurisdicional. Por isso, a segunda onda de

acesso  à  justiça  passa,  justamente,  pela  ampliação  da  legitimidade  extraordinária  ativa  para

proporcionar a judicialização de direitos difusos, no intuito de conseguir resultados em uma ou

poucas ações, mas que impactem boa parte da sociedade. Com isso, talvez, se evitasse um excesso

de demandas para cada um dos cidadãos.  Quanto mais o judiciário conseguir dirimir os conflitos

coletivamente,  menos  ações  individuais  seriam  propostas  ao  judiciário,  com  uma  consequente

diminuição nas demandas. 

Já a terceira onda de acesso à justiça, pelos menos abastados, passa pela visualização de uma

mudança  paradigmática  da  atividade  jurisdicional.  Uma  necessidade  de  que  os  parâmetros  de

acessibilidade se alterem, num esforço conjunto entre a sociedade como um todo, desde a parte civil

e o poder público, com a necessidade de nova visão, primando por um viés preventivo, através de

políticas públicas para tal desiderato, como também inovações sobre o andamento e acessibilidade

do judiciário.

 Esta terceira onda deve proporcionar uma visão amplificada do acesso à justiça, com esforço

múltiplos  e  complementares  para  uma real  efetividade.  O judiciário  deve  proporcionar  em sua

função jurisdicional  uma nova visão social  imensa  e  diferente  como o próprio novo art.  8o do

CPC/2015 dispõe,  almejando  uma efetividade  social  na  função judicial.  O legislativo  deve,  no

mesmo sentido, atuar de forma a simplificar procedimentos, com o avanço de técnicas processuais,

para uma melhoria não somente nos modos de acesso à justiça, mas de efetividade da resolução de

conflitos, bem como em criar meios alternativos para estes. 

No Brasil, para cada onda renovatória, respostas foram dadas, ainda que insuficientes num

sentido macro. A primeira onda teve como impacto a Lei 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, com a

instituição de toda uma sistemática de benefício da justiça gratuita, no intuito de alcançar toda a

sociedade, colocando a jurisdição como um viés plausível de vislumbre da sociedade. Neste ínterim,

para,  ainda  nas  respostas  da  primeira  onda  renovatória,  transpor  essas  barreiras  duas  atitudes

distintas foram tomadas, na tentativa de garantir o pleito dos menos favorecidos ao judiciário, a

primeira a instituição dos Juizados Especiais (inicialmente pela Lei 7.244, de 7 de novembro de

1984, alterada pelas Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001), que

permitem que as causas menor monta e, consequentemente,  menor complexidade,  pudessem ser

postuladas – em primeiro grau – sem a representação de um advogado, e, por outro lado, a criação

das  Defensorias  Públicas,  seja  as  da  esfera  federal,  estadual  e  distrital,  pela  dicção  da  Lei

Complementar  80,  de 12 de janeiro de 1994, a instituição das defensorias públicas também foi

disposta no art. 134 da Constituição, o que impôs maior força à necessidade estatal de atender essa

primeira onda renovatória. 
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Entretanto, como explicitado por Cappelletti e Garth, não basta somente a isenção das taxas

judiciárias  para  alcançar  que  os  menos  favorecidos  busquem  a  jurisdição.  Qualquer  demanda

judicial  tem  outros  custos  para  a  sua  mantença,  deixando  a  isenção  das  custas  como  algo

imprescindível, porém, não soluciona todas as barreiras. O principal entrave destes demais custos

passa justamente pela representação judicial, o custeio de um advogado para o devido patrocínio da

causa20. As classes sociais menos favorecidas têm essa barreira para o acesso ao judiciário, o que

desencadeia,  em consequência,  um desestímulo  em visualizar  como  possível  entender  como  a

justiça, na forma de demandar judicial, como plausível para os pertencentes destas classes.

Todavia, o congestionamento judiciário brasileiro é tão grande que mesmo com uma justiça

especializada, não consegue suprir o esgotamento da capacidade judicante. Apesar do esforço de

criação de um sistema de juízo especial, seja em âmbito estadual ou federal, estes também sofrem

com a quantidade imensa de ações e a impossibilidade de dar vazão judicante em tempo razoável. 

Na segunda onda renovatória proposta por Cappelletti e Garth, o intuito é, após possibilitar

que os menos favorecidos tenham o devido acesso à justiça, imaginar que as demandas de menor

monta, em decorrência de uma grande quantidade, não resolveriam o problema do acesso, que passa

pela efetividade real, pela entrega da prestação jurisdicional. Quanto maior acesso à justiça, maior a

quantidade  de  demandas.  O  intuito  passa  por  imaginar  que  os  menos  favorecidos  podem  ser

contemplados em legislações que almejem uma efetividade coletiva, transformando-se num viés de

acessibilidade  extraordinária,  com  os  conflitos  que  contiverem  interesse  de  uma  coletividade,

possam ser intentados de forma uníssona, em ações concentradas, contudo, com reflexos difusos,

com efeitos para todos que são impactados por aquele direito. Uma nova maneira de enxergar a

prestação  jurisdicional,  menos  individualista,  mais  coletiva,  o  que  enseja  uma visão  processual

jurisdicional de igual maneira21. 

Esse segundo momento de respostas às ondas passa por alterações legislativas no intuito de

delimitar a possibilidade de que os direitos individuais sejam também, quando similares a tantos

outros,  pleiteados  coletivamente.  Uma regulamentação  dos  direitos  coletivos.  O grande  avanço

neste sentido foi a criação do Código de Defesa do Consumidor, uma lei especial, com o intuito de

regulamentar  o  direito  das  relações  de  consumo,  criando um verdadeiro  microssistema jurídico

20 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução: NORTHFLEET, Ellen Greice. Porto Alegre.
1991. p. 15/16

21 A  segunda  onda  renovatória  passa  justamente  pela  visão  coletiva  do  processo  civil:
“A concepção tradicional do processo civil não deixava espaço para a proteção dos direitos difusos. O processo era
visto apenas como um assunto entre duas partes,  que se destinava à solução de uma controvérsia  entre essas
mesmas partes a respeito de seus próprios interesses individuais. Direitos que pertencessem a um grupo, ao público
em geral  ou a um segmento do público não se enquadravam bem nesse esquema. As regras  determinantes  da
legitimidade, as normas de procedimento e a atuação dos juízes não eram destinadas a facilitar as demandas por
interesses difusos  intentadas  por  particulares.”  CAPPELLETTI,  Mauro;  GARTH,  Bryant.  Acesso  à  justiça.
Tradução: NORTHFLEET, Ellen Greice. Porto Alegre.  1991. p. 19
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diverso, com aspectos cíveis, processuais, constitucionais e criminais. O intuito legal foi equiparar

as  relações  desiguais  entre  as  empresas  e  os  indivíduos  da  sociedade,  uma  relação  de  notória

hipossuficiência. 

A questão cerne dessa segunda onda renovatória passa justamente numa visão diferente do

direito,  não  somente  através  de  coletivização  destes,  mas  da  mudança  de  paradigma  sobre  a

judicialização coletiva e não mais individualizada. Para se alcançar uma efetividade da busca pelos

direitos difusos22, os interesses coletivos são pertinentes para buscar a resolução do conflito como

um todo, para, somente após, ter o impacto individual para cada qual. Uma alteração na relação

processual,  seja  pelo  costume  de  individualizar-se  os  problemas  e  as  demandas  ou  até  por

problemas processuais de legitimidade, de estabelecer-se quais os legítimos para tal representação. 

Outros  dois  pontos  interessantes  de  acessibilidade  coletiva  foram  as  possibilidades  de

intentar  o  mandado  de  segurança  coletivo  e  a  ação  popular.  Dois  meios  que  pleiteiam  pela

sociedade, com uma conjunção de direitos para esta, não para um autor ou um réu. O mandado de

segurança coletivo teve a sua regulamentação via Lei n. 12.016/09, especificadamente nos arts. 21 e

22. Já a ação popular23 tem na Lei n. 4.717/65 a sua base, permitindo a qualquer cidadão pleitear a

anulabilidade de atos ilegais ou lesivos ao patrimônio público.

Sobre a ampliação das tutelas coletivas, Dinamarco discorre da seguinte maneira:

No Brasil esses movimentos de ruptura com o conformismo do processo civil tradicional
fazem-se sentir  de  maneira  extraordinariamente  significativa,  nestas  últimas décadas.  A
implantação dos juizados especiais de pequenas causas (hoje, juizados especiais cíveis), a
instituição da ação civil pública e da ação coletiva para tutela dos valores ambientais e do
consumidor,  o  mandado  de  segurança  coletivo,  a  prática  mais  reiterada  desse  notável
instrumento político que é a ação popular, a atuação vigilante do Ministério Público em
juízo, mais a evolução da mentalidade dos juízes, agora voltados aos valores subjacentes a
toda essa realidade – eis que o quando desse movimento vivido no Brasil com intensidade
maior  que  em  qualquer  outro  quadrante  do  mundo  civilizado  e  que,  quando  bem
compreendido  e  corretamente  conduzido,  poderá  constituir-se  em  eficiente  fator  de
adaptação do sistema processual à realidade das necessidades da população24.  

A perspectiva da coletivização das demandas no Brasil, apesar de regulamentação profícua,

não garantiu nenhum grande impacto ao acesso à justiça dos menos favorecidos. O processo civil

22 No âmbito do direito difuso, o art. 81 do CDC, dispõe de forma explicativa sobre três espécies desses direitos
coletivos: os difusos, os coletivos e os individuais homogêneos. A classificação de cada espécie de direito tido
como coletivo pode ser assim entendida: a)  Direitos difusos são aqueles em que não tem uma determinação dos
atingidos, almejando a coletividade como um todo. b) Direitos coletivos são aqueles que tem uma determinação
de coletividade atingida. Um direito básico de uma classe, um nicho, uma parte da sociedade. São coletivos por
serem múltiplos,  mas são determináveis em seus atingidos,  delimitando estritamente o seu alcance.  c) Direitos
individuais  homogêneos  são  aqueles  que  decorrem  de  um  fato  ou  origem  em  comum  par  uma  coletividade
determinada. 

23 “É o meio constitucional posto à disposição de qualquer cidadão para obter a invalidação de atos ou contratos
administrativos – ou a estes equiparados – ilegais e lesivos do patrimônio federal, estadual e municipal, ou de suas
autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiros públicos”. MEIRELLES, Hely
Lopes. Mandado de Segurança. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 135

24 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p.132
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brasileiro foi formatado para pensar num formato individualizado, com demandas resolvidas nesse

caminho.  Os  mecanismos  diferentes  são  pouco  explorados,  mesmo  que  inspirados  em  bons

institutos legais internacionais. As ações coletivas, dentre as outras espécies de meios de alcançar

direitos difusos, são pouco utilizadas pela sociedade, em qualquer dos seus níveis, não guardando

relação do aspecto formal do acesso via esse pensamento difuso para uma efetividade realmente

existente.

Posteriormente, a terceira onda prevista por Cappelletti e Garth tem fundamental função, a

simplificação  do  acesso  à  justiça.  Este  é  o  ponto  além das  duas  outras  ondas  renovatórias,  o

próximo passo, contudo o mais subjetivo. Como realizar uma simplificação do acesso à justiça? De

diferentes formas em diversas frentes. O judiciário deve ater-se a uma aplicação mais humana da

jurisdição,  com  técnicas  diferentes  de  atuação,  o  legislativo  deve  impor  aos  procedimentos

processuais uma simplicidade, como a forma de alteração de ritos para proporcionar um melhor

funcionamento dos próprios tribunais e, como consequência, proporcionar uma melhor jurisdição.

Ao flexibilizar procedimentos em nome de um resultado social, sem prejudicar o devido andamento

processual  e  as  garantias  constitucionais,  proporciona  uma  maior  possibilidade  de  garantia  do

acesso no aspecto material do direito.

A sanção de novo ordenamento processual é uma das demonstrações e respostas às ondas

renovatórias,  numa  tentativa  de  simplificar  os  procedimentos,  trazê-los  para  dentro  de  uma

realidade mais próxima do ideal, com o intuito de diminuir a discrepância entre os julgados e, em

contrapartida,  pensar-se em julgamentos  e  jurisdição mais  rápidos.  O acesso à  justiça,  por esta

terceira onda, deve proporcionar uma sensação de mudança maior, que deve ser perceptível em dois

aspectos: a simplificação das resoluções de conflitos e a sensação de impacto para a sociedade. 

A conjunção destes dois pontos deve caminhar  junto para uma efetiva mudança25.  Toda

alteração deve visar simplificar os procedimentos, seja para um judiciário mais célere, mais eficaz e

entregando uma prestação jurisdicional  condizente com o que a sociedade almeja.  Mas, não há

somente a necessidade da alteração nos procedimentos, em momento posterior, deve esta mudança

impactar a sociedade, primeiramente com a informação, com a percepção da sociedade desse canal

de acessibilidade e de sua real efetividade. Qualquer dos dois pontos soltos, não condizem com uma

acessibilidade  à  justiça.  Se  os  procedimentos  mudarem  e  a  sociedade  não  tiver  a  ciência  ou

entendimento do que se alterou, esta mesma não resultará em impactos na relação sociedade (com

prioridade aos menos favorecidos) x acesso à justiça. 

25 “garantia  de adequada representação  dos pobres;  a  tutela  dos interesses  difusos ou coletivos;  e  fórmulas  para
simplificar  os  procedimentos”  RIBEIRO,  Antônio  de  Pádua. As  novas  tendências  do  Direito  Processual
Civil. http://www.cjf.jus.br/revista/numero10/artigo10.html Acesso em 02 de janeiro de 2017.

http://www.cjf.jus.br/revista/numero10/artigo10.html
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O intuito de todas as ondas renovatórias passa por um acesso à justiça que una os aspectos

formal e material, numa conjuntura sistemática que possibilite qualquer cidadão da sociedade, com

ênfase ao menos favorecido, pleitear os seus direitos, quando assim necessitar, através de meios

condizentes para tal desiderato e, que essa assistência judicial seja diante de parâmetros possíveis.

1.2 A NECESSIDADE DE ENTENDER A MAIOR QUANTIDADE DE DEMANDAS COMO 

UMA CONQUISTA SOCIAL

As  ondas  renovatórias  propostas  por  Cappelletti  e  Garth  visavam  impactar  toda  a

coletividade diante de mudanças estruturais para proporcionar uma visão maior do acesso à justiça.

Por  outro  lado,  com  as  séries  de  medidas  legislativas  e  políticas  públicas  para  efetivar  as

renovações, como respostas a cada problema que foi apresentado, o resultado, naturalmente, passa

por uma maior quantidade de demandas a serem judicializadas. Numa relação clara de mais direitos,

maior acesso, mais processos. 

Diante  deste  prisma,  uma maior  quantidade  de demandas  no judiciário  como reflexo às

conquistas da sociedade deve ser analisado como um resultado não somente esperado, mas também

a  ser  comemorado.  Uma  sociedade  que  permite,  como  consequência  às  respostas  às  ondas

renovatórias,  que seus indivíduos possam demandar  judicialmente,  deve ser vista,  ao menos no

sentido formal, como eficaz no que se propõe.

A participação da sociedade é um exercício de cidadania, como prega Flach26, dispondo que

esta  quantidade  de demandas reflete  uma participação efetiva social  ao processo,  diante  de um

pleno  exercício  constitucional,  permitindo  que  o  judiciário  seja  realmente  a  mola  propulsora,

mediante suas atribuições de pacificação social. Importante, então, visualizar que esse maior acesso

ao  judiciário  é  a  concretização  de  uma  sociedade  que  possibilita  que  os  direitos  individuais

(homogêneos  ou  não)  tenham  guarita  para  a  devida  pacificação  quando  forem  atingidos  ou

tergiversados, culminando em demandas judiciais. Isto é a própria constatação de uma “proteção

jurídica  individual  e  coletiva  é,  assim,  condição  mesma  de  existência  do  Estado  de  Direito  e

26 O acesso à justiça deve ser visto, após o intento da demanda, como poder de contraditório, participação efetiva e
influência argumentativa na decisão judicial: “O exercício constitucional da cidadania está, assim, a depender da
possibilidade de acesso à jurisdição, pressupondo participação efetiva e paritária no processo. Além de exigir um
poder judiciário firmemente estruturado e independente, com amplas atribuições, inclusive a de exercer jurisdição
constitucional, o acesso à justiça impõe a criação de institutos que tornem possível equilibrar ou minorar o efeito de
diferenças de ordem material, potencialmente excludentes de indivíduos ou grupos.” FLACH, Daisson. Processo e
realização  constitucional:  a  construção  do  “devido  processo”.  In  Amaral,  Rizzo  Guilherme;  Carpena,  Marcio
Louzada (coord.). Visões críticas do processo civil brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 22
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pressupõe “justo e adequado acesso à jurisdição”, além de uma ordem processual que se encarregue

de concretizar o direito “segundo os meios e métodos de um processo juridicamente adequado27”.

Se existem ofensas a direitos de diferentes e múltiplos indivíduos, seja por aspectos diversos

– econômicos, familiares, sociais, religiosos, consumeristas, dentre outros – , de maneira individual

ou coletiva, o Judiciário deve estar à disposição para ser o pacificador desses conflitos e, apesar de

não ser o único meio ou porta, é o mais legítimo e, principalmente, a que a sociedade mais consegue

enxergar como um caminho mais contundente para a resolução de seus problemas.  

E, de certo modo, as conquistas nem são totais, ainda existem demandas represadas, com

uma grande parcela de sociedade que não tem total acesso à justiça, seja por requerer um tempo

específico para o intento de demandas (procurar advogado, contrato, etc), seja por desconhecimento

da  norma material  ou,  ainda,  pelo  congestionamento  dos  meios  de  acesso,  como  a  Defensoria

Pública ou os juizados especiais.

Existem muitas demandas, mais de 100 milhões28 de processos existentes no Brasil, e não

deve ser visto como um problema social, no intuito de barrar29 a entrada de demandas ou obstar o

próprio  acesso  à  justiça.  Qualquer  das  soluções  a  serem  apresentadas  para  aplacar  essa  alta

litigiosidade deve ser em outros campos de conhecimento, seja na esfera administrativa como meio

preventivo  na atuação de empresas  e o poder  público  ou no meio  processual  para aplicar  uma

duração razoável do processo, sistematizando modelos procedimentais  de resolução para que se

consiga aplacar esse alto congestionamento de demandas em qualquer grau de jurisdição. 

Entretanto, não se pode entender que um excesso de demandas seja simplesmente culpa de

concessão de mais direitos, ainda que seja realmente reflexo, não há de se pensar que o fato de

tolher  direitos  seja  a  medida  mais  sábia  para  aplacar  tal  litigiosidade  excessiva,  em qualquer

hipótese obstruir “deliberadamente o acesso à justiça seria negar mecanismos de pacificação social

27 FLACH,  Daisson.  Processo  e  realização  constitucional:  a  construção  do “devido  processo”.  In  Amaral,  Rizzo
Guilherme; Carpena, Marcio Louzada (coord.). Visões críticas do processo civil brasileiro. Porto Alegre: Livraria
do Advogado, 2005. p. 22

28 “No momento em que esta notícia estiver sendo lida, o volume de processos em tramitação na Justiça brasileira já
terá ultrapassado a cifra dos 100 milhões. Segundo os dados do levantamento anual  Justiça em Números, feito pelo
Conselho  Nacional  de  Justiça  e  divulgado  nesta  terça-feira  (15/9),  em 2014 passaram  pela  jurisdição  dos  90
tribunais brasileiros, 99,7 milhões de processos.”  http://www.conjur.com.br/2015-set-15/brasil-atinge-marca-100-
milhoes-processos-tramitacao  Acesso dia 02 de janeiro de 2017. 

29 Não se pode, para estancar a quantidade de demandas, impossibilitar o acesso ao judiciário: “Negar reconhecimento
do princípio da proibição de retrocesso significaria, em última análise, admitir que os órgãos legislativos (assim
como  o  poder  público  de  modo  geral),  a  despeito  de  estarem  inquestionavelmente  vinculados  aos  direitos
fundamentais e às normas constitucionais em geral, dispõem do poder de tomar livremente suas decisões mesmo
em flagrante desrespeito à vontade expressa do Constituinte.” SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais
sociais e proibição de retrocesso: algumas notas sobre o desafio da sobrevivência dos direitos sociais num contexto
de crise. Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica, Porto Alegre, n. 2, p. 121-168, 2004. p. 162

http://www.conjur.com.br/2015-set-15/brasil-atinge-marca-100-milhoes-processos-tramitacao
http://www.conjur.com.br/2015-set-15/brasil-atinge-marca-100-milhoes-processos-tramitacao
http://s.conjur.com.br/dl/relatorio-justica-numeros-2015-final-web.pdf


31

das controvérsias e a eficácia concreta dos direitos fundamentais, o que dificultaria a convivência

harmônica e solidária, violentando-se o Estado Democrático de Direito.30”

Na verdade, a solução deve ser sempre inversa, apesar de complexa: aumentar direitos e

conseguir sistematizar meios de tornar o sistema judiciário eficiente, apesar da alta litigiosidade. 

1.3 A MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS NO JUDICIÁRIO BRASILEIRO

O judiciário está sempre abarrotado de demandas, servindo como balizador social, como a

porta de acesso à justiça de todas as camadas da sociedade. Se algum organismo da sociedade não

funciona ou o faz de maneira precária, acaba que a litigiosidade é a válvula de escape, a porta de

acesso  aos  anseios  da  pacificação  social.  Quanto  maior  a  dificuldade  das  relações  sociais  e

econômicas,  com  precariedade  em  serviços  –  públicos  ou  privados  –  maior  a  quantidade  de

demandas intentadas, o que resulta em maior acúmulo de serviço ao judiciário. 

O  ordenamento  processual  brasileiro,  seja  na  forma  anterior  do  CPC/7331,  bem  como

também no novel código, preocupa-se muito com as demandas individuais, com o lidar processual

de  cada  litígio,  sem pensar,  de  maneira  incisiva,  numa  dinâmica  macro  social,  enfatizando  os

detalhes de cada problema. 

Com isso, o judiciário é absorvido por um excesso de demandas32. E, de certa maneira, não

há como reclamar, pura e simplesmente, deste excesso como um problema a ser resolvido, sem a

devida identificação da causa, seja no direito material ou processual. Não se pode entender, como já

vimos,  que a ampliação do acesso à justiça seja um malefício social,  mesmo que resulte  numa

proporção maior  de indivíduos  – e  processos  – no  judiciário.  Uma sociedade que  proporciona

maiores direitos aos seus membros deve ser parabenizada, diante de um árduo trabalho social de

legalização de gargalos da sociedade, seja os anseios formais ou materiais, como: legislação sobre a

justiça  gratuita,  justiça  especializada  em pequenas  causas,  aparelhamento  e  universalização  da

defensoria pública, ampliação dos direitos individuais na Constituição Federal, a criação do CDC,

dentre outras medidas. 
30 CAMBI,  Eduardo. Neoconstitucionalismo  e  neoprocessualismo:  direitos  fundamentais,  políticas  públicas  e

protagonismo judiciário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 170
31 A respeito do ordenamento revogado e a sua verve pela visão individualista do processo: “O Código de Processo

Civil (CPC), Lei 5.869, de 11.01.1973, foi idealizado e destinado para uma sociedade individualista, patrimonialista
e liberal, com dinâmica bastante diversa da contemporânea, caracterizada pela massificação dos conflitos e pela
globalização.”  CAMBI,  Eduardo;  FOGAÇA, Mateus.  Incidente  de resolução  de demandas repetitivas  no novo
Código de Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo: RT, v. 243, mai-2015. p. 334. 

32 Apesar de sempre viver em uma crise numérica, o judiciário tem atravessado um aumento aritmético imenso no
último quarto de século, como Mancuso bem assevera: “Desde o último quartel do século passado, foi tomado vulto
o fenômeno da ‘coletivização’ dos conflitos, à medida que, paralelamente,  se foi  reconhecendo a inaptidão do
processo civil  clássico  para instrumentalizar  essas  megacontrovérsias,  próprias  de uma conflitiva sociedade de
massas.” MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A resolução de conflitos e a função judicial no contemporâneo estado
de direito. São Paulo: RT, 2009. p. 379/380 
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Desse modo, o intuito deve ser entender o alto grau de litigiosidade como consequências das

relações  sociais  e,  combater,  preventivamente,  para  que  não  se  chegue  ao  judiciário,  e,

posteriormente, processualmente para que as demandas não se acumulem em processos longos e

não condizentes com a prestação jurisdicional almejada. 

1.3.1 Os direitos individuais homogêneos no Brasil e a massificação das demandas em matéria

idêntica pela ampliação ao acesso à justiça

O complexo da problemática do excesso de demandas no Brasil passa pela visualização de

uma conjunção de uma cultura processual voltada ao litígio individual e a proliferação de ofensas a

direitos individuais homogêneos. Este consiste33, nos moldes do art.  81, parágrafo único, III, do

CDC,  naqueles  direitos  que  tem  características  individuais,  contudo,  podem,  quando  pensados

coletivamente,  diante  de  uma  situação  comum,  ser  divididos  e  seus  interlocutores  –  tanto  os

detentores do direito quanto aqueles que causam a lesão – são plenamente identificáveis. 

Se temos,  então,  divisão e  identificação,  o  que levam estes  direitos  individuais  a  serem

pensados como coletivos? Não são coletivos em sua essência, tampouco são difusos, contudo com a

existência da multiplicidade, do excesso de litigiosidade, com uma identidade entre as demandas –

ou sobre parte destas – desencadeia uma coletividade por acidente,  como já dito por Moreira34.

Materialmente, não há conexão coletiva nestes direitos, no nascedouro destes não há necessidade de

resolução  em conjunto,  uma  vez  que  não  há  conjunção  de  fatos  ou  indivíduos  que  enseje  tal

desiderato,  porém,  persiste  uma  proximidade  de  situações  fáticas,  com  uma  diversidade  de

indivíduos sofrendo situações parecidas ou idênticas35, seja por mesmas empresas ou, ainda,  em

empresas  da  idêntica  espécie,  como  bancos,  concessionárias  de  serviços,  telefonias,  planos  de

saúde, etc. 

33 Nery Jr. e Nery conceituaram os direitos individuais homogêneos da seguinte maneira: “direitos individuais cujo
titular é perfeitamente identificável e cujo objeto é divisível e cindível. O que caracteriza um direito individual
comum como homogêneo é a sua origem comum. A grande novidade trazida pelo CDC no particular foi permitir
que  esses  direitos  individuais  pudessem  ser  defendidos coletivamente em  juízo.  Não  se  trata  de  pluralidade
subjetiva de demanda (litisconsórcio), mas de uma única demanda, coletiva, objetivando a tutela dos titulares dos
direitos individuais homogêneos. A ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos é, grosso modo,
a class action brasileira.” NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de  processo civil comentado
e legislação extravagante. 7ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 813

34 MOREIRA,  José Carlos Barbosa. Tutela jurisdicional dos interesses coletivos ou difusos. In: Temas de direito
processual. 3ª série. São Paulo: Editora Saraiva, 1984. p. 195/196

35 As situações  em que os direitos individuais homogêneos  são possíveis são inúmeras  e cada dia mais amplas,,
Talamini versa sobre esse assunto: “situações em que uma imensa quantidade de pessoa titulariza, individualmente,
um direito que é na essência idêntico aos demais. E surgem situações em que estas pessoas têm, ao mesmo tempo,
esses seus respectivos direitos ameaçados ou violados por uma conduta ou conjunto de condutas provenientes de
um  mesmo  sujeito  ou  conjunto  de  sujeitos.”  TALAMINI,  Eduardo.  Direitos  individuais,  homogêneos  e  seu
substrato coletivo: a ação coletiva e os mecanismos previstos no CPC de 2015. Revista de Processo. Vol. 241,
mar/2015. p. 340
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Desse modo, mesmo sem essa coletividade em sua forma natural, há, diante de uma visão

macro, uma multiplicidade36 de demandas sobre as mesmas situações, com processos que versam

sobre méritos idênticos,  ainda que sejam sobre partes diferentes,  seja no polo ativo, geralmente

pessoas  físicas,  seja  no  polo  passivo,  alterando  os  réus,  mas  algum  que  conjugue  a  mesma

problemática, como um banco37. Neste ponto, por mais que se modifique as partes, as questões a

serem discutidas contém identidade material, comunicando-se de maneira ampla, diante da mesma

problemática  social,  necessitando,  desse  modo,  de  serem  encaradas,  como  o  próprio  CDC

preconiza, de maneira coletivo, ainda que, essencialmente, não represente um direito coletivo. Não

foram criados para serem tratados conjuntamente, contudo, diante do cotidiano e a multiplicidade

das relações, com situações idênticas, para uma melhor organização processual estrutural, podem e

devem ser resolvidas coletivamente, ainda que os direitos sejam individuais. 

Os  direitos  individuais  homogêneos  não  são  coletivos  por  excelência,  mas  são

categorizados38 como tais, como uma subespécie dos interesses coletivo. Essa categorização nasceu,

como vimos, no direito do consumidor – via CDC, mas os motivos organizacionais para tal visão

coletiva  não  se  materializam  aos  direitos  propriamente  dito,  mas  pela  conjuntura  estrutural  e,

principalmente,  por  identidade  nos  aspectos  processuais,  sejam  pelo  mérito  em  milhares  de

demandas, seja pela necessidade de resolução conjunta de teses e matérias que se proliferam no

cotidiano da sociedade e, consequentemente, desembocam no judiciário39. 
36 Sobre a relação de grande quantidade de demandas nos tribunais e os direitos individuais homogêneos, Grinover

assim  assevera:  “a  grande  massa  de  processo  que  aflige  aos  tribunais,  elevando  sobremaneira  o  número  de
demandas e atravancando a administração da justiça, é constituída em grande parte por causas em que se discutem e
se reavivam questões de direito repetitivas”. GRINOVER, Ada Pellegrini. O Tratamento dos processos repetitivos.
In:  JAYME, Fernando Gonzaga; FARIA, Juliana Cordeiro de; LAUAR, Maira Terra.  (Coords.)  Processo civil:
novas tendências. Estudos em homenagem ao Prof. Humberto Theodoro Júnior. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. p.
1

37 Sobre possibilidades e exemplos de direitos individuais homogêneos: “São exemplos de situações que envolvem
direitos individuais homogêneos: “a) os compradores de carros de um lote com o mesmo defeito de fabricação (a
ligação entre eles, pessoas determinadas, não decorre de uma relação jurídica, mas, em última análise, do fato de
terem adquirido o mesmo produto com defeito de série); b) o caso de uma explosão do Shopping de Osasco, em que
inúmeras  vítimas  sofreram  danos;  c)  danos  sofridos  em  razão  do  descumprimento  de  obrigação  contratual
relativamente a muitas pessoas; d) um alimento que venha gerar a intoxicação de muitos consumidores; e) danos
sofridos por inúmeros consumidores em razão de uma prática comercial abusiva (...); f) sendo determinados, os
moradores de sítios que tiveram suas criações dizimadas por conta da poluição de um curso d’água causada por
uma indústria; (...) k) prejuízos causados a um número elevado de pessoas em razão de fraude financeira; l) pessoas
determinadas contaminadas com o vírus da AIDS,  em razão de transfusão de sangue em determinado hospital
público”. LENZA, Pedro. Teoria geral da ação civil pública. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p.
100/101

38 Mediante as diversas hipóteses de direitos transindividuais, Mazzilli assim elenca suas divisões: “a) se o que une
interessados determináveis é a mesma situação de fato (p. ex., os consumidores que adquiriram produtos fabricados
em série com defeito), temos interesses individuais homogêneos; b) se o que une interessados determináveis é a
circunstância de compartilharem a mesma relação jurídica (como os consorciados que sofrem o mesmo aumento
ilegal das prestações), temos interesses coletivos em sentido estrito; c) se o que une interessados indetermináveis é a
mesma situação de fato ( p. ex., os que assistem pela televisão à mesma propaganda enganosa), temos interesses
difusos.” MAZZILLI, Hugro Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor e outros
interesses difusos e coletivos. 12ª ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Saraiva, 2000. p. 41

39 “Nessa senda, o judiciário brasileiro, ainda que não estivesse preparado, assumiu papel de solucionar todas essas
demandas (ou pelo menos grande número delas) fruto das pulverizadas relações de massa. Nessas circunstâncias,
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Zavascki  entende  que  não  são  direitos  coletivos,  mas  somente  que  a  homogeneidade

material,  culminando  numa  multiplicidade  processual  acaba  por  transformá-lo  em  um  direito

envolto de uma tutela coletiva, ainda que continue a ser direitos subjetivos individuais40. Há uma

afinidade entre os objetivos destes direitos, tornando-os interligados numa visualização macro, com

a necessidade processual de entender estes direitos como passíveis de uma tutela coletiva – com a

possibilidade de defesa coletiva em ações próprias – ou em um rito processual de resolução de

demandas coletivamente – o microssistema de formação de precedentes vinculantes. 

Essa visão permite – em qualquer das vias eleitas – pensar na resolução padrão das teses

jurídicas  e  processos  sobre  uma  determinada  lesão  a  direito  individual  homogêneo,  se  houver

reiteração e multiplicidade. Muito mais eficaz – pragmática, material e processualmente – que a

lesão a estes direitos, mesmo sem a identidade de partes e sendo totalmente divisível, seja visto

como um direito coletivo, ainda que por razões diversas do que seria a essência da coletividade de

um direito. 

Como há uma repetição, uma reiteração de lesões a direitos individuais homogêneos41, há

uma coletividade social que sofre em seus direitos, necessitando do acesso à justiça via judiciário

para  tal  resolução.  Com  o  abarrotamento  desta  via  mediante  milhares  de  demandas42,  dois

problemas surgem: a possibilidade de decisões contraditórias para matérias e teses idênticas e o

esgotamento da capacidade de resolução processual em duração razoável. 

nascem  os  chamados  processos  repetitivos,  que  passaram  a  ser  carecedores  de  sistematização  e  instrumental
processual próprios para sua efetiva solvência.” CERQUEIRA, Tarsis Silva de. Uma breve reflexão de resolução de
casos repetitivos. Julgamento de casos repetitivos. DIDIER JR., Fredie; CUNHA; Leonardo Carneiro da. (orgs.)
Salvador: Jus Podivm. 2016. p. 433

40 A maneira coletivizada de entender os direitos individuais homogêneos não pode desvirtuar a sua individualização:
“os  direitos  individuais  homogêneos  são,  simplesmente,  direitos  subjetivos  individuais.  A  qualificação  de
homogêneos  não  altera  e  nem pode desvirtuar  essa sua  natureza.  É  qualificativo  utilizado  para  identificar  um
conjunto  de  direitos  subjetivos  individuais  ligados  entre  si  por  uma  relação  de  afinidade,  de  semelhança,
de homogeneidade, o que permite a defesa coletiva de todos eles. Para fins de tutela jurisdicional  coletiva, não faz
sentido, portanto, sua versão singular  (um único direito homogêneo),  já que a marca da homogeneidade supõe,
necessariamente,  uma relação de referência com outros direitos individuais assemelhados.”  ZAVASCKI,  Teori
Albino. Processo  coletivo  –  Tutela  de  direitos  coletivos  e  tutela  coletiva  de  direitos.  São  Paulo:  Revista  dos
Tribunais, 2006. p. 41/43 

41 Além dos direitos individuais homogêneos. Cunha e Didier Jr. elencam outras categorias de direitos que causam
repetitividade: “Assim, o fenômeno da repetição de submissão de uma mesma questão de direito ao Poder judiciário
ocorre: 1) com a discussão, em diversos processos, de situações jurídicas individuais homogêneas (aquelas tuteladas
por  meio da  ação  civil  pública  relativa  a  direitos  individuais  homogêneos);  2)  com a  discussão,  em diversos
processos,  de  situações  jurídicas  coletivas  homogêneas  (direitos  coletivos  homogêneos:  um mesmo  fato  gera
direitos a diversos grupos distintos); 3) com a discussão, em diversos processos, de questões processuais repetitivas,
independentemente de os respectivos objetos litigiosos serem semelhantes',.  CUNHA, Leonardo José Carneiro da;
DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos
tribunais. 13ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 587

42 Cappelletti alerta: “Não é necessária ser sociólogo de profissão para reconhecer que a sociedade (podemos usar a
ambiciosa palavra: civilização?) na qual vivemos é uma sociedade ou civilização de produção em massa, bem como
de conflitos ou conflituosidades de massa.” CAPPELLETTI, Mauro. Formações sociais e interesses coletivas diante
da justiça civil. Revista de Processo. v. 2, n. 5. São Paulo: RT, 1977. p. 130
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O intuito  dessa  visão  macro  e  coletiva  dos  direitos  individuais  homogêneos  passa  pela

necessidade de resolução comum, seja para ter uma pacificação social com a resolução da questão,

seja  para  contribuir  com a  economia  e  duração razoável  processual,  no intuito  de  desafogar  o

judiciário43. Evidente que a ampliação de garantias para a sociedade, sejam elas no plano processual

ou material, possibilitam uma maior acessibilidade à justiça, ainda que não seja o primor de acesso

que se almeja, mas, consegue-se ampliar estas visualizações e possibilitar que se tenha o judiciário

como um real meio de solução de conflitos. 

Quando se trabalha socialmente para alimentar o acesso à justiça, o resultado alcançado deve

primar por aumentar a base de processos, de enxergarmos cada vez mais o judiciário como uma

plataforma eficiente para a promoção da igualdade e paz social. Então, o efeito natural da maior

acessibilidade  é  a  maior  quantidade  de  demandas.  Não  há  como  fugirmos  dessa  possibilidade

consequencial.  Mais  direitos,  mais  ações,  mais  tutelas  jurisdicionais  a  serem  analisadas  e

concedidas pelo poder judiciário. 

É a causa e efeito. Mais direitos, mais demandas. 

Evidente que há essa conjunção entre essas realidades. É um mal? Não há como pensarmos

dessa forma. Deve haver a busca pela ampliação do acesso à justiça, ainda que isto desencadeie uma

multiplicidade de demandas e, consequentemente, uma inviabilidade do judiciário brasileiro. Se a

própria função estatal inicial passa pela necessidade de se trabalhar a acessibilidade num primeiro

momento, por outro lado, deve almejar a sua solução quando todas essas ondas e políticas públicas

forem alcançadas. Nunca se pode pensar na limitação de direitos ou garantias processuais como

solução ao judiciário. Por mais que seja uma função quase impossível e hercúlea contemplar a todos

e  buscar  solução  para  esta  multiplicidade,  ainda  é  melhor  que  qualquer  limitação  do acesso  à

justiça. 

1.3.2 A existência de questões repetitivas: outra multiplicidade a ser resolvida

Outro  ponto  a  ser  analisado  sobre  a  questão  de  alta  litigiosidade  e  a  consequente

multiplicidade  de  demandas  não  está  nas  questões  meritórias  ou  nos  direitos  individuais

homogêneos,  mas,  na existência  de pontos processuais comuns  a diferentes  demandas,  que não

guardam relação fática e jurídica de fundo, no entanto, em algum momento da demanda, a situação

43 Evidentemente  que  o  ideal  seria  que  todas  as  demandas  pudessem ter  o  mesmo tratamento  isolado,  sem um
pensamento coletivizado, contudo, com um esgotamento da capacidade judicante, cada vez mais não há viabilidade
para tal desiderato: “ideal seria o tratamento personalizado de cada processo pelo juiz, com o tratamento não só da
questão jurídica posta em debate, mas também do drama humano subjacente de cada litígio”  MARTINS, Samir
José Caetano. O julgamento dos recursos especiais repetitivos (Lei n. 11.672/2008). Revista dialética de Direito
Processual. São Paulo, n. 64, p. 114-121, jul. 2008. p. 114 
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fática-juridica-processual  revela  uma intersecção  de problemáticas  que merecem ser  igualmente

resolvidas comumente. E, este ponto, aflige o Judiciário de igual maneira. 

Obviamente que com mais demandas individuais por questões diversas não merecem ser

tratadas como repetitivas, contudo, o ponto de vista passa a ser outro quando a multiplicidade a ser

visualizada não será a demanda repetitiva, mas, questões processuais ou incidentais que se tornam

comuns a vários processos, ainda que almejem nas questões de fundo outros pontos. Isso ocorre

pela complexidade do próprio processo civil, pelas questões levantadas pelo contraditório e pelo

impacto em diversas demandas. 

E se os direitos individuais homogêneos têm a possibilidade de serem discutidos em ações

coletivas, as questões repetitivas não são possíveis, justamente por não serem questões de fundo,

não corresponderem ao direito reivindicado nas demandas, somente são parte incidental do que se

alcança, como ritos processuais, questões envolvendo estágio de instrução probatória, cabimento e

admissibilidade  recursal,  procedimentos,  dentre  outras,  são questões  que tendem a se repetir,  a

envolver centenas ou milhares de demandas e que impactam de igual modo o judiciário, mesmo não

sendo as questões a serem resolvidas no mérito das demandas. 

Desse modo, há de se entender que existem demandas com identidade material, ou seja, com

a questão de fundo, com o mesmo mérito, mediante a conjunção de fatos isomórficos, ensejando

julgamentos que definirão, meritoriamente, a questão daquelas demandas. Todavia, quando se trata

de somente questões repetitivas, sem a conjunção de identidade factual ou meritório, não estamos

diante  de  uma  multiplicidade  em  que  o  judiciário  resolverá  uma  questão  para  solucionar

meritoriamente  diversas  demandas,  mas,  processualmente  ou  incidentalmente,  o  que  demonstra

igual importância e necessidade de atenção do judiciário, uma vez que milhares de processos com

os  mesmos  gargalos  ou  imbricações  processuais,  causam,  de  igual  maneira,  problemas  para  o

andamento da justiça e afetam o funcionamento da própria prestação jurisdicional como um todo. 

Dessa  forma,  Temer  e  Cavalcanti  nos  levam a  refletir  sobre  a  existência  de  demandas

repetitivas e de demandas com questões repetitivas44, o que em diversos momentos podem ser a

mesma definição,  mas, em outros, definições totalmente diversas. A primeira tem identidade de

questão de fundo que se repete, mediante a replicação de fatos parecidos na sociedade, a segunda

somente questões incidentais que se repetem, muitas vezes por questões processuais. 

44 Sobre as questões  repetitivos e não demandas repetitivas,  Temer (e  Cavalcanti)  entendem que, na maioria  das
vezes, o que se discutirá diante do IRDR, mas, utilizando o exemplo para os demais meios de julgamento com
impacto em outras demandas, se discutem também questões repetitivas e não somente demandas ou mérito: “É o
que ocorre  quando o que se pretende é a  resolução de questões  estritamentes  processuais  que se repetem em
processos  em  que  não  há  qualquer  similitude  em  relação  as  questões  substanciais,  como,  por  exemplo,  nas
discussões de contagem de prazo, requisitos formais para admissibilidade de recursos,  formalidades de atos de
comunicação  processual,  entre  inúmeras  outras  situações.”  TEMER,  Sofia  Orberg.  Incidente  de  resolução  de
demandas repetitivas. 1a.  Ed. Jus Podivm, 2016. p. 60 No mesmo sentido: CAVALCANTI, Marcos de Araújo.
Incidente de resolução de demandas repetitivas e ações coletivas. Salvador: Jus Podivm, 2015. p. 255
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1.3.3 O judiciário em números: o aumento aritmético da quantidade de demandas

O judiciário,  não  somente  atualmente,  está  em crise  numérica  de  demandas,  com uma

quantidade crescente, sem conseguir realizar a melhor prestação jurisdicional. Em 2016, alcançou a

quantidade de 100 milhões de processos ativos, como já vimos. Este estado de crise não é novo para

o judiciário, pelo fato de conviver paulatinamente com excesso de demandas, contudo, anualmente

a quantidade de demandas cresce aceleradamente, muito mais do que a própria capacidade receptiva

judicante existente no sistema judiciário. 

O ritmo de crescimento aritmético é intenso e intermitente, sem um estanque, mesmo diante

de diversas tentativas legislativas para aplacá-lo.  De acordo com dados fornecidos pelo Conselho

Nacional de Justiça (CNJ), a taxa de congestionamento do Poder Judiciário chegou à margem de

71%  em  2014.  A  distribuição  desse  congestionamento,  divide-se  em  Justiça  Estadual,  Justiça

Federal, Tribunais Superiores, Auditoria Militar da União, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e

Justiça Militar estadual. 

É possível observar que o congestionamento do Poder Judiciário está relacionado às diversas

crises que compõem o atual cenário brasileiro, sejam elas, na economia, política, gêneros, saúde, na

religião, como também no próprio sistema jurídico. Além disso, segundo Wambier45, a problemática

de  excesso  no  número  de  processos  dá-se  não  somente  pelo  crescimento  populacional,  como

também  pela  conscientização  da  coletividade  acerca  dos  direitos  e  garantias  fundamentais,

introduzidos na Constituição Federal. Para Cunha e Didier Jr.46 é impossível imaginar-se que as

demandas não continuarão a ser intentadas, já que a complexidade da sociedade leva a tal ponto, aos

tais  desrespeitos  de  direitos  individuais  homogêneos,  levando,  desse  modo,  a  um  crescimento

multiplicidade  de  litígios.  De outro  lado,  a  consciência  coletiva  a  respeito  da  possibilidade  de

45 “Essa sociedade, contudo, não apenas aumentou em quantidade populacional, mas também cresceu em relação à
conscientização dos seus direitos, principalmente com o advento da Constituição Federal de 1988. Este é um dos
motivos  do  exponencial  e  progressivo  aumento  da  litigiosidade  em  nosso  país,  que  poderá  ser  demonstrado
numericamente.”  WAMBIER,  Teresa  Arruda  Alvim,  FREIRE, Alexandre; DANTAS,  Bruno  NUNES, Marcelo
Guedes. Novo CPC dará maior racionalidade ao Sistema de Justiça http://www.conjur.com.br/2013-jul-11/codigo-
processo-civil-dara-maior-racionalidade-sistema-justica Acesso dia 02 de janeiro de 2017. 

46 De maneira correta, Cunha e Didier Jr., ao explicarem a multiplicidade, entendem que é uma realidade que não
deve mudar enquanto característica social:  “Na sociedade atual,  caracterizada pela crescente complexidade das
relações jurídicas, há um enorme agigantamento na quantidade de litígios, sendo praticamente ilusório tentar conter
tal crescimento. Há alguns fatores que contribuem para o aumento constante de litígios em massa, tais como a
ampliação dos meios de comunicação social, o aumento da consciência jurídica dos cidadãos, o desenvolvimento
desenfreado de novas tecnologias e da oferta de novos produtos, aumentando as necessidades do consumo humano,
a fúria legislativa, entre outros. As demandas coletivas não têm conseguido resolver todos esses casos. Muitos dos
problemas  de  massa  são  solucionados  individualmente,  em cada  uma  dos  milhares  de  demandas  propostas  a
respeito do mesmo tema.” CUNHA, Leonardo José Carneiro da; DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual
civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016.p.
584

http://www.conjur.com.br/2013-jul-11/codigo-processo-civil-dara-maior-racionalidade-sistema-justica
http://www.conjur.com.br/2013-jul-11/codigo-processo-civil-dara-maior-racionalidade-sistema-justica
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pleitear  os  próprios  direitos  em  juízo  foi  difundida  em  decorrência  dos  diversos  avanços

tecnológicos, causando uma busca pelo judiciário como o meio para apaziguar os conflitos. 

Outro ponto a ser considerado é a grande concentração populacional em grandes cidades,

com a realização dos mesmos serviços, das mesmas vontades,  contratos e direitos,  sofrendo da

mesma maneira, como sustenta Temer47, as mesmas mazelas da precarização destes atendimentos e

serviços,  ocasionando  uma  multiplicidade48 de  demandas  sobre  questões  ou  pontos  idênticos,

justamente pelos indivíduos sofrerem diuturnamente as mesmas mazelas sociais ou consumeristas,

ensejando, de igual maneira,  demandas sobre essas questões, uma a uma para cada indivíduo49,

imputando por consequência um aspecto maléfico de multiplicidade de demandas. 

Com o acesso à justiça como premissa fundamental, a quantidade de processos a cada ano

aumenta, com a impossibilidade do judiciário lidar com tamanha litigiosidade de forma a analisar

um a um os casos. Este modelo processual individual,  apesar de necessário e basilar  da norma

brasileira processual, não tem mais eficácia para a resolução dos conflitos de massa, aqueles que

ensejam uma multiplicidade de demandas com identidade material, sobre questões que se repetem. 

Há  um congestionamento  no  judiciário  de  demandas  das  mais  variadas  espécies,  como

podemos ver no quadro abaixo:

Figura 1 – Taxa de Congestionamento por Justiça

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80% 74% 70%

59% 56% 50%
36% 33%

71%
TAXA DE CONGESTIONAMENTO POR JUSTIÇA

47 Outros exemplos de motivos para uma alta  litigiosidade:  “A concentração demográfica  nos centros urbanos,  a
globalização,  a  distribuição  seriada  de  produtos,  a  universalização  do acesso  a  serviços  e  sua  precarização,  a
virtualização das relações jurídicas, entre inúmeros outros fatores, vêm gerando o crescimento e a repetição dos
vínculos jurídicos e, por consequência, dos conflitos levados ao Judiciário.” TEMER, Sofia Orberg.  Incidente de
resolução de demandas repetitivas. 1a.  Ed. Jus Podivm, 2016. p. 31

48 “as causas repetitivas, que consistem numa realidade a congestionar as vias judiciais, necessitam de um regime
processual próprio, com dogmática específica, que se destine a dar-lhes solução prioritária, racional e uniforme”.
CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Anotações sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas previsto no
projeto do novo Código de Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo: Editora RT, março 2011. p. 255

49 Watanabe denomina estas demandas como pseudoindividuais, com características de ações coletivas e que não
deveriam ser ajuizadas de maneira individual, justamente para não causar uma multiplicidade desnecessária: “cujo
resultado gera necessariamente efeitos sobre a esfera de toda a sociedade e que nunca poderiam ser ajuizadas de
forma  de  ações  individuais.”  WATANABE,  Kazuo.  Relação  entre  demanda  coletiva  e  demandas  individuais.
Revista de Processo. Ano. 31. vol. 139. set. 2006. p. 28
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Fonte: Conselho Nacional de Justiça – CNJ, Justiça em números 2015: ano-base 2014 (2015).50

Segundo  dados  fornecidos  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça  sobre  a  Movimentação

Histórica Processual, que inclui a quantidade de casos baixados, casos novos e casos pendentes

entre o ano de 2009 e 2014, o número de casos pendentes aumentou aproximadamente 20% entre os

anos de 2009 a 2014. O aumento de casos pendentes ocasiona demora no processo, colocando em

cheque e comprovando a ineficácia do atual sistema processual brasileiro. Se dentro de um mesmo

ano,  não há como julgar  os  casos  distribuídos,  há,  evidentemente,  a criação de um estoque de

demandas, com não somente a existência de uma latente multiplicidade, bem como a demonstração

da incapacidade aritmética de lidar-se com tais pontos. 

É certo que a demora processual representa um grande obstáculo do direito  de acesso à

justiça pelo fato de que não se consegue vislumbrar que uma demanda será julgada em uma duração

razoável,  se  aquelas  anteriores  também  não  o  são.  Se  há  um  congestionamento  de  71%  de

demandas,  com um aumento  de  20% levando-se  em consideração  o  período  de  2009 a  2014,

evidentemente que uma ação a ser ajuizada na presente data, não tem um tempo determinado para

ser julgada, portanto, haverá, por obviedade, um certo congestionamento também ou, simplesmente,

a consequência do efeito cascata desta situação, com a demora para o julgamento da demanda ou do

próprio acesso à justiça em si. 

No  entanto,  ao  mesmo  tempo  que  o  atraso  é  um  fator  que  constitui  prejuízo  à  parte

interessada, ensejando em um obstáculo ao acesso à justiça e a pacificação social, por outro lado,

um  congestionamento  faz-se  vantajoso  aos  que  não  possuem  interesse  na  conclusão  do

processamento,  naqueles  litigantes  contumazes  em que preferem a demora processual do que a

solução do litígio. 

Figura 2 – Série de movimentação processual
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50 http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros  Acesso dia 02 de janeiro de 2017.

http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros
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Fonte: Conselho Nacional de Justiça – CNJ, Justiça em números 2015: ano-base 2014 (2015).51

O referido relatório do CNJ sobre o ano-base de 2014, objeto desta pesquisa, consolidou em

números,  representados  por  gráficos  e  tabelas,  a  quantidade  altíssima  de  processos  existentes,

chegando  a  mais  de  70  milhões  no  final  de  2014,  como  um aumento  exponencial  ano a  ano,

culminando na quantidade absurda e surreal de 100 milhões no ano de 2016. O que demonstram

dois aspectos, seja nos números absolutos que evidenciam uma litigiosidade demasiada, chegando

em um patamar que a atuação jurisdicional não consegue, numericamente, suprir essa quantidade de

prestação jurisdicional. 

Em outro aspecto, analisa-se que o aumento anualmente é desproporcional, demonstrando

que  há  uma  aceleração  da  busca  pelo  judiciário  como  pacificador  das  demandas  sociais  –  de

qualquer segmento – ensejando uma alta litigiosidade e, aumentando ano a ano, o que acaba por

evidenciar que os problemas dos direitos individuais homogêneos e a incapacidade do judiciário em

julgá-los ainda é latente. 

Sobre as espécies de demandas, com divisões em classes materiais, as mais ajuizadas no

judiciário brasileiro são, conforme a tabela a seguir, o processo cível e trabalhista, ocupando estes

as cinco primeiras posições:

Figura 3 – Processos por classe demandada

Fonte: Conselho Nacional de Justiça – CNJ, Justiça em números 2015: ano-base 2014 (2015).52

51 http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros  Acesso dia 02 de janeiro de 2017.
52 http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros  Acesso dia 02 de janeiro de 2017. 

http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros
http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros
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Por todos estes dados baseado no supracitado relatório do CNJ sobre o ano-base 2014, o

qual  mapeia  a  realidade  judiciária  brasileira,  nítido  que  a  situação  processualmente  disposta  é

caótica,  com  total  sobrecarga  do  judiciário  brasileiro,  principalmente  para  o  julgamento  das

demandas em massa, sobre as quais as técnicas de julgamento até antes do CPC/2015 se mostraram

como ineficientes, bem como ensejaram uma nova ordem processual, desde a alteração na visão

para um processo mais coletivo, com impactos cada vez mais transcendentes ao processo que se

julga, para aplacar não somente a multiplicidade, mas a própria cultura processual, almejando, além

do princípio da duração razoável da demanda como princípio fundamental, toda a eficiência de um

processo civil que tente resolver todos estes pontos desatados. 

1.4 A CRISE NUMÉRICA DO JUDICIÁRIO E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

O judiciário brasileiro vive, há muito tempo, em uma crise de multiplicidade de demandas,

com o absurdo recorde de 100 milhões de demandas, alcançado em 2016. Com essa quantidade de

demandas, não há como gerir uma jurisdição que consiga realizar a análise pormenorizada de cada

litígio.  A  partir  do  momento  em  que  se  tem  mais  processos  distribuídos/iniciados  do  que  a

capacidade de julgamento, todos os graus de jurisdição passam a um abarrotamento processual que

beira a inviabilidade e, consequentemente, a má prestação jurisdicional. 

Uma maior  quantidade de processos do que a capacidade de julgamento gera uma crise

numérica e estrutural, sem o judiciário cumprir o seu mister existencial. Quando há um excesso de

demandas distribuídas em detrimento à capacidade do próprio judiciário em resolvê-las, seja em

acordos  ou  em julgamentos,  evidentemente,  cria-se  um estoque de  demandas,  com excesso  de

contingente  processual,  num  claro  acúmulo  de  processos,  num  aumento  exponencial,  sem

ampliação da capacidade judicante,  o que torna cada mais  vez mais  morosas  as resoluções dos

conflitos da sociedade. 

Desse modo, há uma crise no judiciário, com mais de 100 milhões de processos e numa

crescente ano a ano, como já vimos no subcapítulo anterior e, esse congestionamento atinge, de

igual maneira, os tribunais superiores, seja o STJ ou o STF, criando um estoque anual de recursos

que não conseguem ser julgados, merecendo sempre uma atenção especial, como os dados abaixo

do STJ:



42

1 9 9 0 2 0 0 0 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

2,
55

3 50
,1
55

14
2,
47

0

17
8,
02

4

17
5,
29

8

21
2,
44

6

14
,0
87

15
0,
73

8

31
3,
36

4

27
1,
52

1

29
2,
10

3

22
8,
98

1

11
,7
42

15
4,
16

4

33
0,
25

7

35
4,
04

2

32
8,
71

8

33
0,
28

3

A  cri se  numér ica dos  Tribunais  Super iores
Processos pendentes do ano anterior Distribuídos Julgados

Fonte: Boletim estatístico do Superior Tribunal de Justiça – relatório estatístico de 201053

Sobre a análise  dos números  acima demonstrados,  importante  salientar  que o STJ é um

tribunal relativamente novo, criado pela Constituição, numa bipartição das funções, até então, do

STF, quando cumulava a revisão e defesa das normas constitucionais e infraconstitucionais.  No

entanto,  mesmo  com  um  tribunal  com  menos  de  meio  século,  já  temos  um  grande

congestionamento, chegando ao ano de 2010, com 228.981 processos/recursos distribuídos, e que

mesmo  com  uma  impressionante  capacidade  judicante,  julgando  exatamente  330.283

processos/recursos, ainda assim, que demonstra que, mesmo diante de tal proeza judicante desse

desiderato quantitativo, ainda resta um considerável estoque de demandas a serem resolvidas no

próprio tribunal. 

E,  a  crise  do  congestionamento  na  capacidade  judicante  nos  tribunais  superiores  não  é

nenhuma novidade, já que como diz Mancuso, essa crise remonta-se ao início do século passado54,

desde 1913, quando o Ministro Guimarães Natal expôs, em conferência realizada no Instituto dos

Advogados, a sua preocupação com o crescente aumento dos números de processos no Supremo

Tribunal,  que  no  mesmo  ano  chegava  a  2.136  processos,  número  já  demasiado  para  a  época,

gerando incapacidade para a resolução dos casos. 

No STF, com dados de 2015, foram distribuídos um total de 86.977 processos, sendo 11.069

originários  e  75.908  recursais55,  o  que  demonstra  a  persistência  de  uma  crise  numérica  de

congestionamento, ainda mais quando se imagina que a função de uma Corte Suprema não deve ser
53 http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/Boletim/verpagina.asp?vPag=1&vSeq=168  Acesso  dia  02  de  janeiro  de

2017. 
54 Mancuso bem explicita que a crise do STF é antiga e sempre o acompanhou, o que nos leva a crer que não adianta

novos métodos com olhares  e mentalidades iguais: “Se levarmos em conta que a chamada ‘crise do Supremo’
remonta ao início do século, quando, naturalmente, era escasso o número de recursos extraordinários, se comparado
com o que ocorre hoje, não é difícil concluir que a causa verdadeira dessa crise deve ser outra que não o número –
efetivamente reduzido – de ministros. Não cremos que o represamento de processos no STF se resolveria se o
número de ministros voltasse a ser de dezessete, como no Império: seis ministros a mais, por certo, não resolveriam
a sobrecarga.” MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 10ª ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2007. p 98/99 

http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/Boletim/verpagina.asp?vPag=1&vSeq=168
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julgar em quantidade, mas, julgar menos e com maiores impactos à sociedade. Ainda sobre o ano de

2015, foram julgados de forma colegiada, pelo Pleno o número de 2.668 ações/recursos e as turmas

14.968, totalizando 17.636 julgamentos colegiados, o que é um trabalho hercúleo para um tribunal,

contudo que não alcança a contingência necessária para que se resolva o problema numérico. 

Obviamente que os números devem ser considerados de maneira pormenorizada, como o

impacto que estes julgamentos colegiados ocasionam, via instituto da repercussão geral, em outras

demandas, o que é de suma importância, como a remessa de processos à origem ou baixados, na

quantidade  de  90.383,  o  que  é  um tanto  considerável.  Todavia,  essa  sobrecarga  de  acesso  às

instâncias superiores perfaz uma crise imensa numérica de demandas e congestionamento, com um

estoque de demandas/recursos a serem julgados que cria um embaraço ao acesso à justiça, já que os

posicionamentos em grau superior orientam os julgamentos nas instâncias inferiores. 

Esse grau elevado de distribuição – seja no STJ ou no STF – tergiversa a própria função de

um tribunal  superior,  na  qual  deveria  somente  ater-se  à  ofensa  de  normais  constitucionais  ou

infraconstitucionais  de  maneira  macro,  com a  visualização,  ao  julgar  o  caso  concreto  que  lhe

alcance, com a devida consequência da formação de precedentes – vinculantes ou persuasivos – no

intuito de orientar a judicatura brasileira, não funcionar como um tribunal de revisão, atolando-se de

demandas  e  recursos  a  serem julgados,  o  que  inviabiliza  o  próprio  acesso  à  justiça.  De  certa

maneira, o excesso de demandas nos tribunais superiores os tornam cortes de revisão, atuando como

tribunais de justiça elevados e não cortes de formação de precedentes. 

Outro ponto a ser considerado é a quantidade imensa de decisões monocráticas proferidas no

STF no ano de 2015, atingindo o patamar de 94.750 demandas, o que não significa uma prestação

jurisdicional eficaz, uma vez que cabe o recurso do agravo interno, retornando uma grande parte a

tornar-se um estoque para o julgamento colegiado. 

E,  importante  salientar  que  na  década  passada,  ambos  os  tribunais  superiores

implementaram técnicas  processuais  para aplacar  essa multiplicidade de demandas e otimizar  a

escolha por uma atuação jurisdicional macro, em detrimento da atuação individualizada enraizada

no cotidiano processual. Para o STF foi implementada a repercussão geral, um autêntico filtro de

admissibilidade,  imbuindo  a  Corte  Suprema  a  pensar  de  maneira  diversa  e  ocasionando  uma

55 “Na sessão de encerramento do Ano Judiciário, nesta sexta-feira (18), o presidente do Supremo Tribunal Federal
(STF), ministro Ricardo Lewandowski,  divulgou um balanço sobre as atividades da Corte em 2015. Neste ano,
ingressaram no STF um total de 86.977 processos,  sendo 11.069 originários  e 75.908 recursais.  “São números
expressivos  e  que  impressionam  pela  quantidade  de  feitos  que  examinamos”,  disse.
Deste total, foram efetivamente distribuídos 73.141 processos, já que alguns foram rejeitados liminarmente, por
vícios formais, intempestividade ou ilegitimidade da parte. Neste ano, o Plenário julgou 2.668 feitos, sendo 32 com
repercussão  geral  reconhecida,  o  que  permitiu  a  liberação,  na  origem,  de  28.411 processos  sobrestados.  Já  o
Plenário Virtual finalizou 82 processos, sendo que 39 tiveram reconhecida a repercussão geral, 32 foram rejeitados
e, em 11, foi reafirmada a jurisprudência do Supremo.”  Presidente do STF faz balanço sobre trabalho da Corte em
2015.  http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=306671   Acesso  dia  02  de  janeiro  de
2017. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=306671
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mudança em sua atuação, no que se denomina objetivação56 do Recurso Extraordinário, com uma

função  além  da  interpartes,  ainda  que  o  julgamento  seja  em  caso  concreto.  O  instituto  será

delineado do capítulo 3 em diante, seja em sua inserção no ordenamento processual revogado, seja

no CPC/2015. Todavia,  houve um impacto em relação a quantidade de demandas distribuídas e

julgadas no STF por causa da repercussão geral, o que torna os números analisados de 2015, um

aspecto e resposta de uma nova realidade, a qual parece complexa, contudo, é um número que deve

ser analisado diante de um prisma que é fruto de um avanço, por pior que se pareça,  antes da

própria repercussão geral. 

Já no STJ houve a inclusão dos recursos especiais repetitivos, os quais foram criados em

2008, com o intuito de sistematizar um autêntico julgamento por amostragem – também será fruto

de  análise  pormenorizada  também no capítulo  3  –  com a  junção  de  recursos  especiais  para  o

julgamento  de  alguns  recursos  representativos  da  controvérsia  material,  para  um  impacto  nos

demais recursos e ações com identidade material a este ponto a julgado. Foi a maneira buscada para

aplacar a crise numérica dos tribunais superiores, neste caso, mais afeto ao STJ, incutindo uma

visão cada vez mais macro na atividade judicante dos tribunais superiores. 

Ou seja, a crise numérica no âmbito dos tribunais superiores já foi bem maior e complexa57,

contudo,  ainda  que reformas no ordenamento  processual,  seja  via  da emenda constitucional  no.

45/2004  –  repercussão  geral,  ou pela  Lei  nº  11.672/2008  –  recursos  excepcionais  repetitivos,

tenham apaziguado o fluxo das quantidades de julgamento destes recursos, o impacto ainda não foi

56 A objetivação do recurso extraordinário mostra uma tendência da objetivação das demandas individuais como um
todo, justamente para pensar numa utilização da resolução daquele conflito para processos posteriores, com um
poder  de  influência  maior  do  que  a  subjetividade  da  resolução  daquele  caso  em  concreto.  O  famoso  efeito
interpartes,  apesar de ainda existente, pela coisa julgada material somente perfazer eficácia para aquelas partes,
perde força no tocante ao conteúdo do decidido ali. Didier Jr. já versava de maneira correta sobre essa alteração,
ainda  nos  ditames  do  ordenamento  anterior:  “Um dos  aspectos  dessa  mudança  é  a  transformação  do  recurso
extraordinário, que, embora instrumento de controle difuso de constitucionalidade das leis, tem servido, também,
ao controle abstrato. Normalmente, relaciona-se o controle difuso ao controle concreto da constitucionalidade. São,
no entanto, coisas diversas. O controle é difuso porque pode ser feito por qualquer órgão jurisdicional; ao controle
difuso contrapõe-se o concentrado. (…) Nada impede, porém, que o controle de constitucionalidade seja difuso,
mas abstrato: a análise da constitucionalidade é feita em tese, embora por qualquer órgão judicial. Obviamente,
porque tomada em controle difuso, a decisão não ficará acobertada pela coisa julgada e será eficaz apenas  inter
partes. Mas  a  análise  é  feita  em  tese,  que  vincula  o  tribunal  a  adotar  o  mesmo  posicionamento  em  outras
oportunidades   (…)  É  mais  uma  demonstração  do  fenômeno  de  “objetivação”  do  controle  difuso  de
constitucionalidade das leis, que será examinado no item seguinte.” DIDIER JR, Fredie. O Recurso Extraordinário
e a Transformação do Controle Difuso de Constitucionalidade no Direito Brasileiro.  Revista Páginas de Direito,
Porto  Alegre,  ano  13,  nº  1085,  2013.  http://www.tex.pro.br/home/artigos/176-artigos-out-2013/6309-o-recurso-
extraordinario-e-a-transformacao-do-controle-difuso-de-constitucionalidade-no-direito-brasileiro Acesso dia 02 de
janeiro de 2017. 

57 “A assertiva recorrente de que os dados numéricos indicam que a filtragem de recursos nos tribunais superiores
otimizam sua atuação em termos de celeridade, devido à diminuição do número de processos sob sua competência,
não pode, em linhas de princípio, obscurecer a busca de soluções mais consentâneas com o trato de normatividade
nessa litigância de massa, uma vez que o desafogamento desses órgãos do Poder Judiciário não garante que a
aplicação do direito se torne qualitativamente melhor.” THEODORO JR, Humberto;  NUNES, Dierle;  BAHIA,
Alexandre. Litigiosidade em massa e a repercussão geral no recurso extraordinário. Revista de processo. São Paulo,
n. 177, nov. 2009. p. 22. 

http://www.tex.pro.br/home/artigos/176-artigos-out-2013/6309-o-recurso-extraordinario-e-a-transformacao-do-controle-difuso-de-constitucionalidade-no-direito-brasileiro
http://www.tex.pro.br/home/artigos/176-artigos-out-2013/6309-o-recurso-extraordinario-e-a-transformacao-do-controle-difuso-de-constitucionalidade-no-direito-brasileiro
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o tanto para ocasionar uma solução a esta crise, com, na melhor das hipóteses, nas condições de

julgar perto daquelas quantidades de recursos distribuídos ano a ano. Ainda assim, mesmo diante de

inovações processuais para a aproximação da atuação dos tribunais para uma visão macro de sua

judicatura, numa concepção de julgar menos para atingir mais processos, passar a definir teses para

impactos maiores. 

Mesmo diante de tais melhorias, não se chegou a ser uma solução, apesar de o caminho

proposto ter  um bom resultado a médio prazo para apaziguar a crise do STJ e do STF, não se

alcançou uma sintonia com os institutos – repercussão geral e repetitivos – seja pela Suprema Corte

ter,  em pleno 2015, 86.977 processos, sendo 11.069 originários  e 75.908 recursais  distribuídos,

evidenciando  que  ainda  há  um  congestionamento  na  atuação  superior,  com  a  necessidade  de

mudanças  ainda mais  profundas do que o alcançado.  Já o STJ,  em 2015, julgou mais  recursos

excepcionais  – entre  recursos especiais  ou agravo em recurso especiais  – do que se distribuiu,

cumprindo a meta 1 estipulada pelo CNJ58, o que parece ser uma ótima notícia, contudo mesmo

diante  de  tal  panorama,  houve  mais  de  400  mil  julgamentos  de  recursos  excepcionais,

demonstrando  que  esta  corte  atua  num limbo  entre  um tribunal  de  exceção  e  um tribunal  de

superposição, demonstrando que a sua atuação, apesar de eficiente, ainda deve ser revisada, com

novos mecanismos processuais e com uma maior autoridade de vinculação de seus precedentes.

Quanto maior vinculação, em médio prazo, menos recursos a chegar na próxima Corte Superior. 

Há uma evidente crise numérica no judiciário, como já vimos, sobretudo na própria atuação

dos tribunais superiores, seja no STF com uma crise de identidade, além daquela numérica, quando

não consegue julgar a mesma quantidade de demandas que chegam à sua jurisdição, ou o STJ, que

com muito  esforço  conseguiu  cumprir  a  meta  do  CNJ,  atuando  de  maneira  avassaladora,  não

condizente também com a própria função do tribunal superior. O intuito deve ser, no âmbito destes

tribunais, julgar com maior impacto nos demais órgãos jurisdicionais espalhados pelo Brasil, não

que  todos  os  processos  acabem  nestes  tribunais  para  revisão,  somente  cabendo  em  casos

excepcionais. 

1.4.1 A impossibilidade de dar atenção judicante individual a cada processo: pensar coletivo

58 “Em 2015, o número de Recursos Especiais (REsp) e Agravos em Recursos Especiais (AREsp) julgados (446.358)
aumentou 19% em relação ao ano anterior,  enquanto o tempo médio decorrido entre a conclusão e a primeira
decisão de mérito diminuiu de 135 para 51 dias nos REsps e de 98 para 44 dias nos AREsps, um dos frutos
evidentes da fixação de prazo regimental para a devolução dos pedidos de vista e também do prazo para publicação
dos acórdãos (Emendas Regimentais 17 e 19). Com isso, pela primeira vez nos últimos cinco anos, o Superior
Tribunal de Justiça cumpriu a meta 1 do Conselho Nacional de Justiça, julgando quantidade maior de processos de
conhecimento do que os distribuídos no ano corrente”. http://www.conjur.com.br/2015-dez-29/retrospectiva-2015-
stj-respeito-aos-precedentes   Acesso dia 02 de janeiro de 2017. 

http://www.conjur.com.br/2015-dez-29/retrospectiva-2015-stj-respeito-aos-precedentes
http://www.conjur.com.br/2015-dez-29/retrospectiva-2015-stj-respeito-aos-precedentes
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O CPC/73, em sua acepção, não tinha a intenção de resolver conflitos coletivos, já que nem

era a problemática social em sua época, o intuito era sistematizar e melhorar o processo civil, com

base e foco na resolução de conflitos individuais. Não havia como imaginar que a antiga legislação

resolveria os problemas coletivos, difusos ou individuais homogêneos – ou a tutela coletiva como

um todo, apesar das reformas realizadas e as leis esparsas59 terem um bom impacto no sentido de

minimizar  a  ausência  de  pensamentos  processuais  coletivos,  já  que  não  “foi  projetado,  criado,

pensado para resolver conflitos individuais, eis que estes eram os conflitos preponderantes de seu

tempo de elaboração. (…) Para tanto, é preciso também voltar os olhos, na reforma do Código de

Processo Civil, para a tutela dos interesses coletivos formais.60“

 O CPC/2015 não foi um primor em sua tentativa de legislar sobre a tutela coletiva, uma vez

que não sintetizou, em seu bojo, as leis que existiam para estas tutelas coletivas especificadamente,

seja  pela  revogação  que  acontece  na  conversão  da  tutela  individual  em coletiva,  seja  por  não

abarcar, em primeiro grau nenhuma grande novidade sobre as tutelas coletivas como um todo. Ou

seja, de certa maneira, apesar de uma nova codificação, não há uma tutela coletiva sistematizada,

contudo, há evidentemente melhorias, principalmente nos âmbitos dos tribunais, seja os de segundo

grau  (revisão)  ou  as  cortes  superiores  (exceção).  São  diversos  os  instrumentos  que  pensam o

processo coletivamente, ainda que não seja na forma de uma tutela efetivamente coletiva, como no

incidente de resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência, incidente de

arguição de inconstitucionalidade, recurso excepcionais repetitivos e repercussão geral em recurso

extraordinário. 

De certa maneira, a ineficiência e inefetividade do CPC/73 em resolver as questões que se

repetem,  com a  existência  de  processos  com uma  multiplicidade  de  demandas  com identidade

material  ou processual,  aportou na necessidade de pensar-se coletivamente  o processo civil  e a

resolução dos conflitos que se repete. Se existem mais de 100 milhões de processos ativos, muitos

comungando  de  direitos  que,  apesar  de  individuais,  guardam uma  homogeneidade  de  direitos,

imputa a se deixar a visão individual do processo civil e entendê-lo de maneira coletiva: um pensar

processual para resolver conflitos sociais coletivamente. 

Não  há  mais  como  pensar  as  demandas  individualmente  para  a  devida  resolução  das

questões sociais, processo a processo, um a um. O modus operandi  necessário deve ser moldado

59 Dentre  as  possíveis  ações  que  fazem parte  do  processo  civil  coletivo  pode ser  destacada  a  ação  popular  (lei
4.717/65 e art. 5, LXXIII da Constituição Federal), a ação civil pública (lei 7.347/85 e art. 129, III da Constituição
Federal de 1988 que reconhece a referida ação), o mandado de segurança coletivo (lei 12.016/09 e art. 5, LXX da
Constituição Federal), as ações coletivas para a defesa de direitos individuais homogêneos (art. 91 a 100 do Código
de Defesa do Consumidor), a ação de improbidade administrativa (lei 8.429/92) dentre outras possíveis.

60 PORTO,  Sergio  Gilberto.  Da  tutela  coletiva  e  do  CPC  (indagações  e  adaptações).
http://www.amprs.org.br/arquivos/revista_artigo/arquivo_1283280152.pdf Acesso dia 02 de janeiro de 2017. 

http://www.amprs.org.br/arquivos/revista_artigo/arquivo_1283280152.pdf
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com  novas  concepções  de  um  devido  processo  legal61,  mediante  novas  visões  de

antigos/remodelados/novéis institutos, seja para garantir um acesso à justiça mais condizente com a

realidade,  seja  para  resolver  os  problemas  numéricos  do  judiciário,  sistematizando  uma  maior

efetividade, um processo mais justo, resolvendo dentro de uma duração razoável do processo. 

Com um congestionamento  real  – seja nos primeiros  e segundos graus ou nos tribunais

superiores  –  no  judiciário,  havia  a  necessidade  legislativa  de  pensamentos  diferentes.  A  visão

processual deve ser cada vez mais massificada, com um viés de soluções coletivas, mesmo que para

direitos  individuais  homogêneos  ou  questões  repetitivas,  seja  para  alcançar  maior  celeridade,

eficiência e efetividade na prestação jurisdicional, com um impacto maior e melhor na sociedade,

seja para possibilitar uma série de julgamentos em massa, com grandes impactos, com o viés de

diminuir  o  número  de  ações  múltiplas,  sem  colocar,  teoricamente,  em  risco  a  isonomia  e  a

segurança jurídica.

O processo civil não pode ser pensado somente para os conflitos individuais, não que estes

não sejam importantes e são, mas uma norma processual adaptada à atualidade, deve ser voltada a

resolução  dos  conflitos  coletivos,  ainda  que  sejam  os  individuais  homogêneos  ou  questões

repetitivas. A norma deve prever, então, atenção a toda espécie de tutela – individual e coletiva –

para  que  possa  cumprir  o  seu  mister  garantidor  da  efetividade,  celeridade  e  pacificação  dos

conflitos. Não há como ter somente os meios de resolução de conflitos individuais como base para

toda essa tarefa árdua do judiciário, com pensamento e atuação jurisdicional somente individual,

acaba por somente repetir a inaptidão – não proposital – da codificação anterior para a resolução da

grande massa de processos idênticos,  gerando não somente  um congestionamento  e  estoque de

demandas, mas continuando-se a pensar individualmente para solucionar problemas coletivos não

consegue-se avançar em busca das soluções para a multiplicidade de demandas idênticas. 

Há uma dicotomia intermitente sobre grande quantidade de demandas e a capacidade do

judiciário em lidar com essa multiplicidade. Como realizar uma justiça, pacificando os conflitos

com uma  grande  quantidade  de  demandas?  E,  ainda,  como  os  tribunais  conseguem julgar  em

quantidade, matérias idênticas sem praticar uma dispersão de decisões e entendimentos? São pontos

diferentes  da  problemática  da  atuação  do  judiciário,  sobretudo  dos  tribunais  superiores,  o  que

demonstra o esgotamento da capacidade destes órgãos em julgarem as demandas individuais. 

A função dos tribunais superiores é de exceção, de defesa das normas infraconstitucionais

(recurso especial) e a própria Constituição (recurso extraordinário62) do que o direito reivindicado

61 VITORELLI,  Edilson.  O devido processo legal  coletivo:  dos direitos  aos litígios  coletivos. 1.  ed.  São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2016. p. 156

62 A função precípua do recurso extraordinário é diversa dos recursos comuns ao segundo grau de jurisdição, o que
leva a uma técnica e jurisdição diversa: “O recurso extraordinário é fundado no interesse da ordem pública, que
quer ver prevalecer a autoridade e a exata aplicação da Constituição. Tanto é assim que referido recurso não é



48

pelas  partes.  Desse  modo,  têm uma  finalidade  de  proteção  à  segurança  jurídica,  pacificando  a

interpretação da lei (cada qual afeita à sua competência) e a aplicabilidade desta, no âmbito dos

tribunais  de segundo grau.  Com a situação numérica demonstrada,  principalmente nos tribunais

superiores, com a imensa quantidade de pedidos recursais para estes tribunais superiores, a tentação

na atuação destes com a função de tribunal de revisão é imensa, com a demonstração da falta de

definição dos próprios tribunais superiores sobre os rumos de suas atuações, impedindo, de certa

maneira, de saírem de suas crises numéricas e judicantes.

Os  tribunais  superiores  devem  apresentar-se  justamente  como  tais,  como  superiores,

tribunais de cúpula, como dito por Wambier e Dantas63, para, ao julgar o caso em concreto, fixar

normas  abstrato,  com  o  intuito  de  servir  como  decisões  paradigmáticas,  seja  para  utilização

posterior horizontal e verticalmente, ainda que se possa discutir qual o grau de vinculatividade e sua

constitucionalidade. Todavia, a própria existência destes tribunais impõe que a atuação deve ser

diversa daqueles de revisão, imputando a definição de sua atuação com uma autoridade maior. Não

há como os tribunais superiores se portarem como tribunais de revisão, não somente sendo um

contrassenso, mas, também, atuando de maneira equivocada, contraproducente e ineficaz. 

Se,  como  já  demonstramos,  há  uma  grande  quantidade  de  demandas,  também  é

consequência dessa atuação em tutela individual, dessa atenção que os tribunais superiores dão a

cada processo, gerando duas consequências imediatas: um estoque de demandas a serem analisada

dentro do próprio tribunal e uma dispersão de entendimentos sobre matérias conexas ou idênticas,

gerando uma recorribilidade maior aos tribunais superiores. 

Quanto  mais  os  tribunais  superiores  se  portam  como  tribunais  de  revisão,  maior  o

problema, mesmo que a cada ano o STJ demonstre capacidade ímpar de julgar mais demandas, não

há eficiência nos números de que um tribunal superior julgou acima de 200 mil processos num

mesmo ano.  É um equívoco na base,  na  premissa  inicial  de existência  e  atuação  dos  próprios

tribunais, não deixando o poder de julgar cada demanda. Apesar de constitucionalmente os recursos

excepcionais terem a função de julgar causas decididas, ou seja, sendo tribunais não somente de

fixação de teses em abstrato,  mas,  sobretudo, análises e julgamentos em casos concretos, ainda

concebido em favor da parte, mas sim em favor da higidez do sistema de preservação do texto constitucional. É
viável quando o aresto viola o direito em tese, não quando fere apenas o direito em espécie, ou seja, tem cabimento
quando a decisão impugnada estiver teoricamente errada e não apenas injusta.” OLIVEIRA, Pedro Miranda de.
Novíssimo sistema recursal conforme o CPC/2015. 1a. Ed. Florianópolis, Conceito Editorial, 2015. p.184 

63 Sobre a observância das decisões dos tribunais superiores, Wambier e Dantas bem preconizam que as decisões dali
oriundas, pela própria hierarquia, devem ser respeitadas: “Os precedentes dos Tribunais Superiores, por exemplo,
evidentemente devem ser obrigatoriamente respeitados, já que a função e a razão de ser desses Tribunais é a de
proferir  decisões  paradigmáticas,  que derivam de “modelo”  aos  demais  órgãos  do Poder  Judiciário.  Não teria
sentido a existência desses órgão de cúpula se não houvesse essa obrigatoriedade.”  WAMBIER, Teresa Arruda
Alvim; DANTAS, Bruno.  Recurso especial, recurso extraordinário e a nova função dos tribunais superiores no
direito brasileiro. 3a. ed. São Paulo: Ed. RT. 2016. p. 278
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assim,  estes  devem portar-se  como  tribunais  superiores,  tribunais  de  exceção,  uma  cúpula  que

molda o precedente, com o julgamento de casos, para ser utilizado por todo o judiciário. 

A resposta dos tribunais superiores ao esgotamento da capacidade judicante de milhares de

demandas passar por atentar-se a julgar menos demandas, porém, com um maior impacto para a

sociedade e  a  multiplicidade  de demandas  oriundas  de matérias  com identidade  fático-jurídico,

como nos exemplos, como já dito, dos direitos individuais homogêneos ou questões repetitivas. 

Por isso, em busca dessa função maior dos tribunais superiores, houve a opção pelo que

entendemos como um microssistema de formação de precedentes vinculantes, o qual, mediante seus

institutos,  deve ser amplamente utilizado pelos tribunais,  com as suas devidas competências,  no

intuito dos julgamentos ganharem maior objetivação, com a definição de parâmetros decisórios, seja

para aplacar a multiplicidade existente e latente dos casos repetitivos, seja para definir situações

para processos vindouros. Em todos os institutos, os quais delinearemos no capítulo 3, o intuito é o

mesmo,  julgar  em um rito  diverso,  com uma  modificação  para  adequação  a  um contraditório

substancial e o exaurimento da matéria para a formação de uma decisão paradigmática.

Nota-se, dessa maneira, uma objetiva e clara ampliação do alcance do próprio julgamento

material  pelos  tribunais,  sobretudo  os  repetitivos,  para  que  um  determinado  julgamento  ou

julgamentos possam abranger impactos em uma quantidade maior de recursos, incidindo tal fator

como  determinante  para  qualquer  mudança  estrutural  e  judicante  que  tenha  que  incida,

posteriormente  e  a  médio  prazo,  em  diminuição  dos  recursos  interpostos  perante  os  tribunais

superiores ou até a quantidade de demandas a serem intentadas posteriormente. 

1.4.2 A ineficiência das ações coletivas como meios de eficácia para os direitos individuais

homogêneos no direito processual brasileiro

Uma vez que a sociedade, mediante um aumento de direitos e acesso à justiça, contenha

maior litigiosidade, não seria melhor a opção pela sistematização da tutela coletiva como meio de

aplacar tal litigiosidade? A resposta seria afirmativa, no entanto, não há uma cultura de litigância

coletiva em um sistema que preconiza as individuais. Diante desta afirmativa, a tutela coletiva passa

pelo pensamento processual para resolver as questões jurídicas, também as fáticas, coletivamente,

em uma demanda ou uma decisão que tenha valor para todas as outras, atingindo não somente um

indivíduo,  mas,  como  impacto  para  outros,  atuando  além  da  demanda  a  qual  a  decisão  está

vinculada. 

Usualmente, a conceituação de tutela coletiva está interligada a própria conceituação de ação

coletiva, o que podemos utilizar a conceituação de Gidi sobre a qual “ação coletiva é a proposta por
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um  legitimado  autônomo  (legitimidade),  em  defesa  de  um  direito  coletivamente  considerado

(objeto),  cuja  imutabilidade  do comando  da sentença  atingirá  uma comunidade ou coletividade

(coisa julgada)64.”

Entretanto,  Didier  Jr.  e  Zaneti  Jr.  conceituam de  maneira  diversa,  ao  ampliarem para  a

própria tutela coletiva e não somente à ação coletiva, definindo como outras espécies como também

inseridas nesta espécie de prestação jurisdicional, quando dispõem que “processo coletivo é aquele

em  que  se  postula  um  direito  coletivo  lato  sensu (situação  jurídica coletiva ativa)

ou se afirme a existência de uma situação jurídica coletiva passiva  (deveres  individuais

homogêneos, por exemplo)65.”

Há também quem conceitue  processo coletivo  com a ênfase entre  a  linha tênue entre  o

processo  individual  e  suas  regras  e  o  próprio  rito  que  cuida  da coletividade,  o  que leva,  para

Thamay, a ser que “como aquele que, utilizando das regras do processo civil individual como base,

instaurado por ou em face de um legitimado autônomo, se postula um direito coletivo de onde será

possível colher uma decisão judicial que atinja a toda a coletividade ou a um grupo determinado de

pessoas66.”

De  certa  maneira,  consideraremos  o  processo  coletivo  como  uma  conjunção  entre  as

conclusões apresentadas,  focando na explicação das ações coletivas  e como se apresentam para

solucionar  as  lides  coletivas,  mesmo concordando com Didier  Jr.  e  Zaneti  Jr.,  que o  processo

coletivo é muito maior  do que as próprias ações coletivas,  estando, evidentemente,  interligados

muito mais aos direitos ali vindicados, do que necessariamente as ações coletivas. De igual maneira,

há evidente conjunção, até por não ter um código próprio de processo coletivo, apesar de existir um

anteprojeto para tal, entre o rito positivado individual e as regras esparsas coletivas, discorrendo

com razão Thamay. 

As  ações  coletivas  são,  ainda,  incipientes  no  ordenamento  brasileira,  mas  existem  em

número considerável, as quais Lima elenca uma a uma:

Por fim, cumpre salientar que o direito brasileiro, antes da Lei nº 7.347, de 24.7.85, não
dispunha  de  muitas  fórmulas  para  defesa  global,  em  juízo,  desses  interesses
metaindividuais, mas apenas: 
a) a ação popular, ajuizada pelo cidadão; 
b) algumas ações civis públicas já cometidas ao MP (ação reparatória de danos ao meio
ambiente); 
c) a autorização a entidades de classe para postular interesses coletivos em juízo.
(…) Dentro as alterações trazidas pela Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 estão: 

64 GIDI, Antonio. Coisa julgada e litispendência em ações coletivas. São Paulo: Saraiva. 1995. p. 16
65 DIDIER JR., Fredie;  ZANETI JR., Hermes. Ações coletivas e o incidente de julgamento de casos repetitivos –

espécies de processo coletivo no Direito brasileiro: aproximações e distinções. Revista de Processo | vol. 256/2016 |
Jun / 2016. p. 210

66 THAMAY, Rennan Faria  Kruger.  O Processo Coletivo na teoria geral  do processo civil:  Legitimidade e coisa
julgada. Revista de Direito (Viçosa). v. 05, p. 161-215, 2013. p. 167
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-  as  entidades  associativas,  quando  expressamente  autorizadas,  têm  legitimidade  para
representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;
- o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político, organização
sindical, entidade de classe ou associação; 
- a ampliação do objeto da ação popular;
- cometimento ao sindicato da defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da
categoria;
- a ampliação do rol dos legitimados ativos para a ação de inconstitucionalidade;
- a ampla legitimação concedido ao Ministério Público para as ações civis públicas para
defesa de interesses coletivos e difusos;
- a legitimação ativa conferida aos índios, suas comunidades e organizações, para ações em
defesa de seus interesses. 
Não  resta  dúvida  que  a  Lei  da  Ação  Civil  Pública  (Lei  nº  7.347/85),  por  permitir  a
propositura  de  inúmeras  ações  e  servir  de  base  para  as  novas  leis  que  ampliaram sua
abrangência, marcou época.67 

Como  acima  exposto,  existem  diversos  modos  de  tutelas  coletivas,  contudo,  pode-se

concluir,  de  maneira  generalizada,  que  as  ações  civis  públicas  têm papel  preponderante,  senão

essencial para entender-se a tutela coletiva no ordenamento processual brasileiro. É o principal meio

processual para a própria concretização da busca pela efetividade num prisma coletivo, efetivando,

propriamente dito, o direito de ação em um âmbito maior daquele imaginado na norma processual

individual, defendendo direitos metaindividuais. 

Num plano de legitimidade, as ações civis públicas têm natureza jurídica processual única,

totalmente diferentes das individuais, pelo fato das tutelas serem pretendidas em caráter coletivo,

porém, por legitimados,  não correspondendo, de certo modo, a própria vontade ou, até mesmo,

ciência daqueles que serão beneficiados68. Apesar do trâmite de uma ação coletiva guardar toda

relação  com  o  processo  civil  individual,  as  diferenças  não  param  somente  na  legitimidade

extraordinária,  guardando  também  diferenças  sobre  o  procedimento  em  si,  sobre  a

representatividade  destes  legitimados,  a  necessidade  de  um  contraditório  ampliado,  com  uma

decisão ainda mais valorada e minuciosa, ao menos em tese, uma vez que cuida de direitos que

transcendem somente  as partes daquele processo,  além da coisa julgada ser totalmente  diversa.

Talvez a dificuldade do processo coletivo brasileiro esteja no modo de não enxergar corretamente

como uma ação realmente coletiva, socialmente impactante a outrem que não estão ali demandando.

Entretanto, apesar da grande expectativa processual e a cada vez mais crescente temática de

ampliação da capacidade das ações civis públicas, estas não guardam, na realidade, o papel que lhes

incumbiam, sem conseguir a devida atuação no cotidiano da população, que, ainda assim, prefere

litigar individualmente, mesmo com a existência de uma demanda coletiva. Para Cunha e Didier Jr.,

as ações civis públicas, apesar de bem-intencionadas, têm equívocos que as impedem de representar
67 LIMA, Maria Cristina De Brito. Ações Coletivas. Revista da EMERJ, v.5, n.19, 2002. p. 188/189 
68 “cuida-se  de  direito  subjetivo da  coletividade,  abstrato  e  autônomo,  de  recorrer  ao  Poder  Judiciário,  para  ver

asseguradas pretensões relativas a interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.” ARAÚJO, Alexandre
Mota Brandão de. Sentença e coisa julgada na ação civil pública. in: FERNANDES NETO, Guilherme (Coord.). et
al. Inquérito Civil e Ação Civil Pública. São Paulo: Atlas, 2013. p. 92
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a  real  solução  para  a  multiplicidade  de  demandas  que  invocam  os  direitos  metaindividuais,

principalmente os individuais homogêneos ou questões repetitivas, os quais elencamos abaixo:

As ações coletivas não têm o alcance de abranger todas as situações repetitivas, por várias
razões.
a)  Não há uma quantidade  suficiente de associações,  de sorte  que a maioria  das  ações
coletivas  tem  sido  proposta  pelo  Ministério  Público  ou  pela  Defensoria  Pública,  não
conseguindo alcançar todas as situações massificadas que se apresentam a cada momento. 
b)  Há  uma  inadequada  restrição  de  atuação  das  associações,  como  a  exigência,  por
exemplo, de autorização expressa do indivíduo para se beneficiar da ação coletiva proposta
pela associação'. 
c) As ações coletivas não são admitidas em alguns casos. A Medida Provisória n. 2.180-
35/2001 acrescentou um parágrafo único ao art. 10 da Lei n. 7.347/1985, estabelecendo a
vedação de ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições
previdenciárias, FGTS e outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem
ser individualmente determinados.
d) O regime da coisa julgada coletiva contribui para que as questões repetitivas não sejam
definitivamente solucionadas nas ações coletivas.
(…) 
f)  Embora  seja  razoável  entender  que  demanda  coletiva  interrompa  a  prescrição  das
pretensões individuais, há polêmica e insegurança quanto a isso, por não haver previsão
específica  na  legislação  do  processo  coletivo.  Daí  por  que  muitas  ações  individuais
repetitivas  são  propostas,  mesmo  na  pendência  da  ação  coletiva,  ante  o  receio  dos
interessados de terem suas pretensões individuais atingidas pela prescrição. 
g) O regime jurídico do processo coletivo serve aos direitos individuais homogêneos, mas
não  serve  para  a  tutela  jurídica  de  direitos  coletivos  homogêneos  nem  de  questões
processuais repetitivas.69

A legitimidade sempre é um problema para a própria efetividade das ações civis públicas, já

que como exposto acima, não existem, na visão de Didier Jr e Cunha, interessados em tutelar os

direitos associativamente, imputando uma sobrecarga ao próprio Ministério Público e, por vezes,

até  a Defensoria Pública,  que, evidentemente,  não tem estrutura para tal  desiderato,  tornando a

própria estrutura destas um problema para a atuação coletiva. Muitas vezes a própria Defensoria

Pública atua em uma situação repetitiva em diversos casos, individualmente, mas não consegue ter

uma visão para uma atuação ampla e coletiva para estancar ou aplacar aquela determinada matéria. 

As limitações existentes para algumas matérias que impedem que as ações civis públicas

versem sobre determinadas matérias também contribuem para que elas não sejam efetivas na busca

de resolução, consolidação e efetividade dos direitos individuais homogêneos. 

Outro problema complexo passa pela  coisa julgada coletiva,  uma vez que não há como

visualizá-la  de  modo idêntico  à  tutela  individual,  com variações  em seus  âmbitos  mediante  o

resultado daquela demanda coletiva, se pela procedência ou improcedência do que foi pleiteado, e

até pela forma com que se alcançou meritoriamente a improcedência, como na fundamentação na

insuficiência de provas. 

69 CUNHA, Leonardo José Carneiro da; DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Meios de impugnação
às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 585
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No  âmbito  do  limite  objetivo,  a  coisa  julgada  coletiva  somente  ocorre  quando  há  o

julgamento meritório ou, em alguns casos, as prejudiciais em que são julgadas para decidir o mérito,

já que o art. 503, § 1º ampliou o alcance da coisa julgada para as questões incidentais70, alcançando,

portanto, também as ações coletivas. 

No alcance subjetivo, no Brasil, adotou-se três modos de produção de coisa julgada coletiva:

coisa julgada pro et contra, coisa julgada secundum eventum litis e coisa julgada secundum eventum

probationis71.  Desse modo, há o alcance para os terceiros,  o que seria natural tratando-se dessa

tutela coletiva, afetando a outros que ali não foram parte, mas que encontraram-se devidamente

representados pelos legitimados, porém, para que haja essa afetação, há de se verificar, como nas

hipóteses  expostas  acima,  qual  o  resultado  da  demanda  coletiva,  dependendo  não  somente  do

julgamento alcançar ou não o mérito, mas, também, das possibilidades diferentes dependendo do

resultado a que se alcança72. Obviamente, todas estas limitações subjetivas, impedem que as ações

coletivas consigam o resultado que delas se esperaria  para a resolução das questões de direitos

coletivos e, para nosso estudo, os individuais homogêneos.

A litispendência sobre as ações ocorre em grande quantidade, principalmente quando se trata

de ações sobre direito consumerista, existindo, muitas vezes, uma ação coletiva sobre o tema e,

também, concomitantemente, ações individuais idênticas ou que se discutem a mesma questão de

direito.  O art.  104 do CDC dispõe sobre a possibilidade pertinente  do prosseguimento  da ação

individual,  ainda que exista  em trâmite  uma ação coletiva sobre o mesmo objeto material,  não

guardando, desse modo, uma real litispendência ou qualquer sanção sobre esta litispendência, uma

70 No ordenamento anterior, as questões incidentais de mérito, mesmo resolvidas, não transitavam em julgado, o que o
CPC/2015 alterou, mediante as seguintes assertivas condicionantes: “O texto ora analisado é expresso em permitir
que haja a formação de coisa julgada material sobre a questão prejudicial de mérito decidida incidentalmente no
processo, desde que estejam presentes alguns requisitos: a) que a questão prejudicial tenha sido agitada pelas partes;
b) que a decisão do mérito dependa da resolução da questão prejudicial; c) que tenha havido efetivo contraditório
sobre a prejudicial (v. CPC 10); d) o juiz seja competente em razão da matéria ou da pessoa (competência absoluta);
e) que a questão prejudicial seja de mérito; f) que a prejudicial possa ser objeto de ação autônoma; g) que não tenha
havido restrições probatórias para o deslinde da questão prejudicial.”  NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de
Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16a. Ed. São Paulo. RT. 2016. p. 1.322

71 Delineando Thamay sobre a coisa julgada no direito processual  coletivo, divide as devidas espécies  e quais as
opções pertinentes: “Em relação ao modo de produção da coisa julgada existem três tipos de formação. A coisa
julgada pro et contra, que é conhecida e aplicada em grande parte dos países latino-americanos, onde não importa a
procedência ou improcedência dos pedidos, pois ela será aplicada ao caso e apta a produzir a coisa julgada. Por sua
vez a coisa julgada  secundum eventum litis é aquela se produz unicamente em caso de procedência dos pedidos,
possibilitando assim a repropositura individual da demanda em caso de improcedência dos pedidos, trazendo uma
grandiosa desvantagem ao demandado. Por fim, a coisa julgada  secundum eventum probationis é aquela que só
ocorrera em caso de esgotamento probatório. Assim, se a sentença julgou procedente ou improcedente os pedidos
da demanda não esgotar as provas a serem produzidas não fará coisa julgada.” THAMAY, Rennan Faria Kruger. O
Processo Coletivo na teoria geral do processo civil: Legitimidade e coisa julgada.  Revista de Direito (Viçosa). v.
05, p. 161-215, 2013. p. 180

72 “A principal nota caracterizadora da coisa julgada nas ações coletivas em face da coisa julgada tradicional é a
imperativa necessidade de delimitar, de maneira diferenciada,  o rol de pessoas que deverão ter as suas esferas
jurídicas  atingidas  pela  eficácia  da  coisa  julgada.”  GIDI,  Antonio.  Class  actions  como  instrumento  de  tutela
coletiva dos direitos: as ações coletivas em uma perspectiva comparada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.
p. 135



54

vez que há um problema evidente de representatividade, pela qual aquele indivíduo prefere almejar

o seu direito em uma demanda individual, o que é possível. Dessa maneira, não há litispendência

sobre estas demandas – coletivas e individuais – ainda que sejam em questões fáticas idênticas ou

iguais.

Outro  pronto  passa  pela  questão  repetitiva  meramente  processual,  as  quais  não  estão

alcançadas pela proteção postulatória das ações civis públicas ou outras coletivas,  uma vez que

estes pontos decorrerem da existência de várias demandas individuais, com a replicação de mesmas

dúvidas sobre questões processuais dos mais variados tipos, como a possibilidade ou não de uma

produção de prova, a adoção ou não de uma admissibilidade em um recurso, o impacto de uma

nulidade,  dentre  outras  possibilidades.  Todas  estas  questões  têm  impacto  repetitivo,  não

vislumbrando  via  ação  coletiva  que  se  alcance  a  objetivação  da  resolução  destas  questões

repetitivas, sendo estas ineficazes para dirimir tais pontos e dúvidas73..

A falta de publicidade da existência de ações coletivas torna-se outro problema que podemos

identificar na própria existência de uma demanda coletiva: como imputar ao indivíduo que saiba

sobre a ação coletiva que está em trâmite? É uma complicação imensa sobre a própria efetividade

da mesma e, muitas vezes, o que impede da própria representatividade ser desprovida de crédito

pelos que serão beneficiados. Na visão de Vitorelli, se há direito de ser ouvido, evidentemente, o

indivíduo deve ser cientificado sobre a existência de tal demanda, o que, de certo modo, escancara

uma problemática imensa, seja em alcançar a efetivação desta ciência dos representados na ação

coletiva ou, até mesmo, descobrir-se objetivamente quais seriam os indivíduos a serem cientificados

ou, até mesmo, notificados74. 

73 Sobre a ineficácia das ações coletivas para o tratamento e a solução das demandas repetitivas ou do direito que ali
se discute, Cunha assevera: “Para solucionar essa litigiosidade em massa, há, é bem verdade, as ações coletivas. Sua
disciplina não se revelou,  entretanto,  suficiente para conter  o crescente fluxo de causas  repetitivas.  De fato,  a
litigiosidade em massa exige a adoção de mecanismos de tutela de direitos coletivos, sendo certo que há, no sistema
brasileiro, um regime processual adequado à tutela de tais direitos, que confere instrumentos específicos, tais como
a ação  popular, a ação  civil  pública, a ação  de  improbidade  administrativa e  o mandado  de  segurança
coletivo, que se submetem a um subsistema próprio, compreendido pelo conjunto de algumas leis, a que se agregam
as regras processuais contidas no Código de Defesa do Consumidor.”  CUNHA, Leonardo Carneiro da.  Recursos
repetitivos. http://www.leonardocarneirodacunha.com.br/artigos/recursos-repetitivos/ Acesso em 02 de janeiro de
2017. 

74 Este ponto é pertinente  à  ação  coletiva,  mas podemos estender,  como Vitorelli  discorre,  para  os  institutos  do
microssistema de formação de precedente vinculante, já que há total responsabilidade dos colegiados responsáveis e
competentes para tais julgamentos de cientificados e publicizar a existência da questão, não somente pelo diário
oficial ou pelo trâmite publico da demanda, mas indo além, por outros meios ampliativos. “Se alguém tem direito
de participar do processo, é necessário que tenha ciência de sua existência, de modo que é possível decompor o
conceito de participação em duas expressões, muito utilizadas pela jurisprudência nos Estados Unidos:  notice an
hearing, ou seja, o direito de ser cientificado da existência do processo e o direito de ser ouvido antes da sua
decisão, influindo no convencimento do julgador.” VITORELLI,  Edilson.  O devido processo legal coletivo: dos
direitos aos litígios coletivos. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 156 

http://www.leonardocarneirodacunha.com.br/artigos/recursos-repetitivos/
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Marinoni já alertava para um desinteresse pela tutela coletiva, processualmente75, ponto que

explana, sobre o qual não se daria a devida atenção em divulgar a tutela coletiva quando há uma

demanda  desse  ponto,  sem  o  interesse  social  de  ampliar-se  a  sapiência  dos  ali  atingidos  ou

futuramente atingidos. 

Outro ponto trazido por Vitorelli sobre a problemática das ações coletivas está no direito de

ser ouvido, todos aqueles que serão impactados pelas ações coletivas devem ter o direito de se

manifestar  no processo,  por isso,  de maneira  acertada,  propõe uma nova nomenclatura  sobre o

devido processo legal coletivo, ao dispor que há, nesta espécie de demanda, somente o direito ao

contraditório  e  o  respeito  essencial  a  este,  mas,  de  igual  maneira,  o  direito  de  que  quem for

interessado e futuramente  impactado pela  coisa julgada ali  na ação coletiva,  por “isso daria  às

expressões  um  sentido  mais  aderente  à  linguagem  corrente.  Participação,  portanto,  e  não

contraditório, é o cerne do devido processo legal76.”

Para  Temer,  outros  motivos  permeiam a inaplicabilidade  das  ações  civis  públicas  como

ineficazes para aplacar a litigiosidade, bem como para satisfazer quem litiga a entender a tutela

coletiva  e  conceder-lhes  votos  de confiança.  Tais  pontos,  além daqueles  já  destacados,  seriam,

resumidamente: 

a restrição em relação a algumas matérias que poderiam ser objeto de tais ações, como as
de natureza tributária; a restrição da legitimação ativa da pessoa natural; a falta de critérios
para  aferir  e  controlar  concretamente  a  adequação  de  representatividade;  a  inadequada
restrição da atuação de associações; o ineficiente sistema de comunicação da propositura da
ação  coletiva  aos  interessados;  a  condenação  genérica  e  necessidade  de  execução
individual; o sistema de extensão dos efeitos da coisa julgada; a falta de uma cultura de
associatividade e a tendência à propositura de processos individuais; a ausência de formas
adequadas para flexibilização do procedimento e adequação ao conflito77.

São muitos os exemplos, os quais elencamos diversos pontos de vista, como Temer resume

bem  o  pensamento  doutrinário  dominante  e,  ainda  existem  diversos  outros  pontos  a  serem

considerados  nesta  ineficiência,  como a  problemática  da  representatividade  da classe  quando o

representante age contra a vontade dos representados78, o veto à conversão da ação individual em

75 Como cientificar todos os lesados em direitos individuais homogêneos da existência de uma demanda coletiva que
pode  lhe  dar  guarita?  Esse  é  o  ponto  alertado  por  Marinoni  e  Arenhart:  "As  demonstrações  dessa  crise  são
evidentes,  e  são  mostradas  diariamente  por  meio  dos  veículos  de  comunicação,  quando  se  vê  o  tratamento
dispensado às ações coletivas no direito brasileiro. Para impedir o prosseguimento desta visão míope da figura, bem
como para permitir a adequada aplicação do instituto, é necessário não se afastar do norte fundamental: o direito
transindividual não pode ser confundido como direito individual, e mesmo este último, diante das peculiaridades da
sociedade de massa, merece tratamento diferenciado." MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz.
Curso de Processo Civil Vol. 5. Procedimentos Especiais. 1ª Edição. São Paulo: Editora Revista Dos Tribunais,
2009. p. 294/295

76 VITORELLI,  Edilson.  O devido processo legal  coletivo:  dos direitos  aos litígios  coletivos. 1.  ed.  São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2016. p. 156

77 TEMER, Sofia Orberg. Incidente de resolução de demandas repetitivas. 1a.  Ed. Jus Podivm, 2016. p. 35/36 
78 VITORELLI,  Edilson.  O devido processo legal  coletivo:  dos direitos  aos litígios  coletivos. 1.  ed.  São Paulo:

Revista dos Tribunais, 2016. p. 231
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coletiva  e,  ainda,  a  existência  de  decisões  conflitantes  em  ações  individuais  –  seja  entre  as

individuais ou destas com coletivas. 

Portanto, há uma extrema dificuldade da efetividade da tutela coletiva por via das ações

coletivas79, o que importa em uma necessidade de utilizar de outras técnicas para solucionar, ainda

que de maneira transversa, tanto os direitos tutelados coletivamente, principalmente os individuais

homogêneos, bem como sistematizar uma vinculatividade destas tutelas definidas pelo judiciário.

Se as ações coletivas não conseguem o êxito em suas funções, seja culturalmente ou pela própria

ineficiência  do sistema jurídico brasileiro – do judiciário,  do Ministério  Público,  da Defensoria

Pública, dos advogados e das partes – não há como depender das ações coletivas para superar a

imensa  transgressão  a  direitos  individuais  homogêneos  ou  os  outros  direitos80 que  também

necessitam de tutela  coletiva e que geram a multiplicidade de questões e demandas idênticas  a

serem julgadas pelo judiciário constantemente.

1.5 A INSEGURANÇA JURÍDICA, A JURISPRUDÊNCIA LOTÉRICA E A NECESSIDADE DE

ESTABILIZAÇÃO

O  Brasil  convive  atualmente  com  um  grande  estoque  de  processos  a  serem  julgados,

abarrotando todos os níveis do judiciário com excesso de demandas, pendendo, dessa maneira, o

julgamento de uma imensidão de demandas, criando um estoque cada vez maior de processos que

ainda aguardam o julgamento, aumentando a média do prazo para o encerramento de demanda, sem

alcançar o princípio da duração razoável do processo. 

Entretanto,  essa  multiplicidade  de  demandas  não  causa  somente  uma  incipiência  na

quantidade de julgamento, com os estoques judiciais de um ano para o outro, mas, também, uma

evidente  insegurança  jurídica,  pelo  fato  que  mais  demandas,  mais  processos  possibilitam

julgamentos dos mais diversos resultados, com dispersão de entendimento e, consequentemente,

falta de qualidade para a própria prestação jurisdicional. 

Constitucionalmente, a prestação jurisdicional, para um acesso à justiça material81, deve ser

dentro dos princípios do devido processo legal,  da duração razoável do processo, da segurança

79 No mesmo sentido: “As ações coletivas não são e nem nunca foram a solução mágica para todos os problemas que
a Justiça brasileira possui, mas são sim um fundamental mecanismo de acesso à justiça, (…) de modo que elas
podem conviver de forma pacífica e harmônica com o IRDR, podendo inclusive ser suscitado o incidente no curso
de uma demanda coletiva.”  NOGUEIRA,  Gustavo. A coletivização das demandas individuais no NCPC e sua
convivência com as demandas coletivas. Revista de Processo. Vol. 255. ano 41. São Paulo: Ed. RT. Maio 2016. p.
301

80 CUNHA, Leonardo José Carneiro da; DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Meios de impugnação
às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 587 

81 CAVALCANTI, Marcos de Araújo. Incidente de resolução de demandas repetitivas. São Paulo: Ed, Revista dos
Tribunais. 2016. p. 157
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jurídica  e  da isonomia,  contudo,  se  há esse excesso de  demandas  causado pela  multiplicidade,

sobretudo de ações com a mesma identidade material em lesões a direitos individuais homogêneos

ou  questões  repetitivas,  há  a  necessidade  de  uma  pacificação  de  entendimentos  no  próprio

judiciário, em qualquer grau de jurisdição, com a importância ainda maior por parte dos tribunais

superiores. Somente se alcança uma prestação jurídica proeminente e considerável como um senso

de justiça se houver o mínimo de pacificação entre os entendimentos dos tribunais, sob pena de

causar sentido inverso: insegurança jurídica, alta recorribilidade e jurisprudência lotérica. 

Cambi82 conceitua  a  jurisprudência  lotérica  como  aquela  que  um  mesmo  tribunal  tem

decisões conflitantes em uma mesma matéria, possibilitando que recursos de matérias idênticas, de

acordo com o entendimento por câmara decida por resultados diversos para problemas jurídicos

idênticos. 

Essa  bipolaridade  dentro  de  um  mesmo  tribunal  ocasiona  uma  descrédito  do  próprio

tribunal, tornando a atuação jurisdicional e seu resultado numa grande loteria jurídica determinada

muito mais pela distribuição, quando se tem o sorteio lotérico, quando se define se aquela demanda

que apesar de idêntica a outra, por ser distribuída para outro órgão terá resultado diferente, pela

existência de dispersão de entendimentos naquele tribunal. 

O então Ministro Humberto de Barros, ao julgar um REsp definiu que o STJ e sua atuação

jurisprudencial, ao não pensar de modo coletivo, exaurindo materialmente as questões, atua como

uma jurisprudência “banana boat”83, que seria uma analogia ao brinquedo aquático que funciona

para derrubar as pessoas que ali  estão na água quando realiza manobras bruscas, quase sempre

mudando  de  lado,  ou  seja,  nessa  analogia  criticava  justamente  o  tribunal  superior  de  mudar  a

jurisprudência de forma abrupta, em direcionamentos totalmente diferentes e incongruentes. 

Ainda na fala do Ministro, o STJ pela sua função constitucional tem o dever de primar por

ser um farol para a sociedade e, consequentemente, para os outros tribunais na interpretação da lei

infraconstitucional e suas nuances. As orientações retiradas dos julgamentos devem ser norteadoras

da  sociedade,  passando  pela  estabilidade  dos  julgados  e  dos  posicionamentos,  para  manter  a

82 CAMBI, Eduardo. Jurisprudência Lotérica. Revista dos Tribunais. São Paulo: RT, ano 90, v. 786, abr. 2001. p. 111
83 “Nós somos os condutores, e eu - Ministro de um Tribunal cujas decisões os próprios Ministros não respeitam -

sinto-me, triste. Como contribuinte, que também sou, mergulho em insegurança, como um passageiro daquele voo
trágico em que o piloto que se perdeu no meio da noite em cima da Selva Amazônica: ele virava para a esquerda,
dobrava para a direita e os passageiros sem nada saber, até que eles de repente descobriram que estavam perdidos:
O avião com o Superior Tribunal de Justiça está extremamente perdido. Agora estamos a rever uma Súmula que
fixamos há menos de um trimestre. Agora dizemos que está errada, porque alguém nos deu uma lição dizendo que
essa Súmula não devia ter sido feita assim. Nas praias de Turismo, pelo mundo afora, existe um brinquedo em que
uma enorme boia, cheia de pessoas é arrastada por uma lancha. A função do piloto dessa lancha é fazer derrubar as
pessoas montadas no dorso da boia. Para tanto, a lancha desloca-se em linha reta e, de repente, descreve curvas de
quase noventa graus. O jogo só termina, quando todos os passageiros da boia estão dentro do mar. Pois bem, o STJ
parece ter assumido o papel do piloto dessa lancha. Nosso papel tem sido derrubar os jurisdicionados.” AgRg no
RECURSO  ESPECIAL  Nº  382.736  -  SC  (2001/0155744-8)  VOTO-VISTA  DO  MINISTRO  HUMBERTO
GOMES DE BARROS
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jurisprudência coerente e estável. A dispersão causa uma extrema insegurança jurídica, sem saber-

se qual o real posicionamento do tribunal superior, ensejando uma latente instabilidade, com muitas

demandas julgadas de uma forma, por vezes até seguindo o entendimento anterior ou disperso do

próprio STJ e, quando forem julgados, têm outros resultados.

O art. 926 estabelece, portanto, que há o dever dos tribunais de uniformizar o precedente,

uma busca pela solução interna para essa jurisprudência lotérica, numa tentativa de sistematizar os

entendimentos dos tribunais, justamente para que guarde um mínimo de coerência, estabilidade e,

consequentemente,  segurança  jurídica  e  isonomia  na  aplicação  do  direito  via  a  atividade

jurisdicional.  A  atividade  jurisdicional  não  pode  ser  uma  simples  loteria,  deve  ser  segura  e

isonômica. 

Mediante o dever fixado pela nova ordem processual pela uniformização da jurisprudência,

pelo respeito aos precedentes, com estabilidade, coerência e integridade, houve uma reformulação84

de  institutos  e  criação  de  novos  para  o  combate  à  dispersão,  para  que  se  possa  intensificar  e

conceder  melhorias para a prestação jurisdicional,  os quais o art.  927 concedeu necessidade de

observância pelos demais julgadores. As decisões oriundas destes institutos serão vinculantes, como

desenvolveremos  nos  decorrer  do trabalho.  Os institutos  que incluímos  como pertinentes  a  um

microssistema de precedentes vinculantes são: repercussão geral, recursos excepcionais repetitivos,

incidente de arguição de inconstitucionalidade, incidente de assunção de competência e incidente de

resolução de demandas repetitivas. 

84 São novos e remodelados instrumentos processuais que necessitam de compreensão, estudo pormenorizado e real
aplicabilidade: “Os novos instrumentos processuais  representam uma nova ideia dos contornos do princípio da
inafastabilidade e a “re-equalização” interna deste princípio ante a ponderação que se faz entre as vertentes do
acesso  amplo,  da  celeridade  e  da  efetividade  da  prestação  jurisdicional.  Noutras  palavras,  os  novos  institutos
demonstram um privilégio à uniformização da tese jurídica e o resultado final do conflito, em detrimento do acesso
– em princípio, desnecessário – dos processos repetitivos aos tribunais.” CERQUEIRA, Tarsis Silva de. Uma breve
reflexão  de  resolução  de  casos  repetitivos.  Julgamento  de  casos  repetitivos.  DIDIER  JR.,  Fredie;  CUNHA;
Leonardo Carneiro da. (orgs.) Salvador: Jus Podivm. 2016. p. 440



59

2.  A  ESCOLHA  POR  UM  MICROSSISTEMA  DE  FORMAÇÃO  DE  PRECEDENTES

VINCULANTES 

Com o impacto de uma ampla litigiosidade, com maior acesso à justiça, evidentemente que

soluções devem ser imaginadas e almejadas para aplacar a multiplicidade, principalmente para se

conseguir julgar de maneira satisfatória e isonômica as ações de direito individual homogêneo que

causam esse excesso de demandas e consequente estoque a serem julgados. 

O primeiro passo é entender que o julgamento individual, caso a caso, não consegue suprir a

pacificação das questões e desencadeiam complicações processuais, seja pela demora na prolação

da decisão, seja pela dispersão de entendimentos, o que traz não somente uma morosidade – que

deve ser combatida – mas, também, uma insegurança jurídica. Notória é a necessidade de que os

próprios tribunais superiores e, consequentemente, os demais órgãos do judiciário, bem como todos

os que labutam no direito e os jurisdicionados tendam a visualizar que as resoluções dos conflitos

devam ser muito mais coletivo do que individual. 

 A visualização de que o Judiciário deve conceder mais atenção à tutela coletiva é um alento,

seja  legislativo,  quando  se  permitiu  no  novel  ordenamento  que  se  ampliasse  os  julgamentos

coletivos de direitos individuais homogêneos, com a criação de um microssistema de formação de

precedentes vinculantes, justamente para permitir que os tribunais pensassem de maneira processual

coletiva,  mesmo  que  a  tutela  seja  coletiva  por  acidente.  Os  ganhos  dessa  visão  são  imensos,

conseguindo a médio prazo e com a utilização corretas das técnicas, teoricamente, bons resultados,

ocasionando:  “(a)  economia  processual  representada  pela  união  de  diversas  demandas,  (b)

uniformização das decisões judiciais sobre a mesma hipótese fática, em prol da igualdade diante da

lei e da segurança do jurisdicionado, e (c) isonomia das partes no processo, alcançada pela reunião

das partes hipoteticamente mais fracas da relação jurídica85.”

As soluções são diversas e tendem a ser aprimoradas, na década passada, para minimizar a

quantidade de recursos extraordinários no STF criou-se o filtro da Repercussão Geral, via emenda

45/2004 e regulamentada em 2006, na lei no. 11.418, de 19 de dezembro de 2006, já em 2008 com

os mesmos anseios, o STJ quis também um dispositivo para solucionar essa multiplicidade, com a

regulamentação  do rito  repetitivo  para  os  recursos  excepcionais.  Fora  estes  já  existia  o  antigo

incidente de uniformização de jurisprudência, totalmente esquecido pelos tribunais, bem como em

2001 tinha o incidente de assunção de competência, o qual não foi bem delineado no ordenamento

anterior.  

85 TUPINAMBÁ,  Carolina;  FERRADEIRA,  Mariana.  A atuação  judicial  das  associações  de  empregados  e  suas
nuances – Limites, requisitos, possibilidades, benefícios e alcance da demanda coletiva. Revista de Processo. São
Paulo: Revista dos Tribunais, v. 242, 2015. p. 310/311. 
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No CPC/2015, o intuito foi aprimorar estas técnicas já existentes86, criar um microssistema

mais intenso para aplacar a multiplicidade e, consequentemente, conseguir resolver os processos

coletivamente com menos julgamentos, pensando muito mais em paradigmas do que na resolução

individual  de  cada  demanda.  Afinal,  pensar  coletivamente  tem  diversas  vantagens,  seja  na

segurança jurídica e isonomia já vergastadas, com o notório impacto social, já que as demandas

seriam resolvidas diante de uma previsibilidade, integridade e coerência. 

Além destas,  ainda  pode-se  contar  como vantagem desse  pensar  coletivo  processual87 a

questão financeira da demanda, com menos processos, menos recolhimento de custas, menos ações

chegando aos tribunais superiores, bem como menos recursos a serem julgados e a médio prazo,

menos  demandas  a  serem  intentadas  ou,  se  intentadas,  com  resolução  meritória  mais  célere,

ocasionando menos onerosidade às partes e ao próprio judiciário. 

Pensar coletivamente as matérias e soluções para as demandas múltiplas torna a prestação

jurisdicional melhor, já que a grande quantidade de processos, criando um estoque impossível de ser

sanado causa uma queda de qualidade na própria atividade judicante, seja do juízo em prolatar a

decisão ou de toda a estrutura judicial. Quanto mais demandas intentadas aguardando julgamento,

com uma evidente inviabilização da atividade judicial, há um engessamento estrutural, o que faz

com que a qualidade88 seja afetada, seja pela pressa em soluções os casos que se multiplicam ou,

ainda, a falta de análise ou critério para tal desiderato. 

O caminho para alcançar a solução ou melhorar a situação de congestionamento e estoque de

demandas,  criando  assim  crises  do  judiciário,  passa  pela  forma  de  lidar  com  a  litigiosidade,

necessitando um olhar cada vez mais  coletivo,  analisando menos individualmente as demandas,

86 “Diante do congestionamento das vias judiciais, ocasionado pelo acúmulo de causas repetitivas, o legislador vem
introduzindo,  no  sistema  processual  brasileiro,  instrumentos  específicos  destinados  a  lhes  conferir  solução
prioritária, racional e uniforme. São vários os mecanismos, a exemplo do art. 285-A do CPC, da súmula vinculante,
da repercussão geral, do art. 4º, § 8º, da Lei nº 8.437/1992, do pedido de uniformização da interpretação da lei
federal no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis Federais, entre outros. Afora tais instrumentos, destacam-se os
recursos repetitivos e, especialmente, sua técnica de processamento e julgamento por amostragem (CPC, arts. 543-
B e 543-C), concebidos com a finalidade de conter e diminuir o fluxo de casos que são encaminhados, diariamente,
aos  tribunais  superiores.”  CUNHA,  Leonardo  Carneiro  da.  Recursos  repetitivos.
http://www.leonardocarneirodacunha.com.br/artigos/recursos-repetitivos/ Acesso dia 02 de janeiro de 2017.

87 “é voz corrente deitar críticas à morosidade da Justiça e à inefetividade do serviço jurisdicional. Exsurge daí, cada
vez mais, a necessidade de clamar e chamar a atenção de todos para a vantagem do chamado processo coletivo,
como instrumento de realização do direito material da sociedade de massa.” SHIMURA, Sérgio Seiji. O reexame
necessário nas ações coletivas.  Direito Processual Coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de Processos
Coletivos.  GRINOVER,  Ada  Pellegrini  Grinover;  CASTRO MENDES,  Aluisio  Gonçalves  de;  WATANABE,
Kazuo (Coord.), São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 345

88 “Essas cifras expressivas não reduzem o problema a uma crise meramente numérica ou quantitativa, devendo-se, ao
contrário, ter presente que a ‘quantidade afeta a qualidade’. Por isso, quando um órgão judicial postado à cumeeira
da organização judiciária recebe mais processos do que pode julgar,  começam as mazelas que desprestigiam a
Justiça e afligem os jurisdicionados; protraimento indefinido dos feitos, contrariando a garantia da duração razoável
(CF, art. 5º, LXXVIII – EC 45/2004); funcionalização do Judiciário, contrariando o disposto no art. 93, XIV, da CF
–  EC  45/2004;  massificação  da  resposta  judiciária,  em  detrimento  do  exame  cuidadoso  de  cada  caso  e  da
consistente  fundamentação  jurídica  da  decisão”  MANCUSO,  Rodolfo  de  Camargo.  Recurso  Extraordinário  e
Recurso Especial. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 73

http://www.leonardocarneirodacunha.com.br/artigos/recursos-repetitivos/
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com a identificação material comum e a resolução mais célere, condizente com a própria função das

Cortes  Superiores,  passando pelo aprofundamento  dos mecanismos de formação de precedentes

vinculantes, concedendo-lhe autoridade e vinculação legal para tal ponto. 

2.1 O EXCESSO DOS RECURSOS E A BUSCA POR APLACAR A LITIGIOSIDADE NOS

TRIBUNAIS

Os  números,  como  vimos  no  capítulo  1,  demonstram  que  o  judiciário  tem  uma  crise

numérica  inegável,  apesar  de  todos  os  esforços  no  sentido  de  estipular  metas  de  julgamentos,

controle de estoque de demandas aos tribunais, mesmo assim, há um evidente congestionamento de

demandas e, consequentemente, desencadeia nos tribunais superiores. Daniel Penteado de Castro,

ao delinear a quantidade de processos julgados pelo STJ89, se assusta com mais de 3 milhões de

recursos ou processos analisados, com uma produtividade absurda para um tribunal superior,  sem

conseguir êxito no controle de entrada ou em diminuição de trabalho do respectivo tribunal. 

Há uma crise numérica evidente. Um dos pontos levantados para tanto, além dos motivos

normais  de  grande  índice  de  direitos  individuais  homogêneos  e  a  incapacidade  natural  do

ordenamento processual de lidar com estes, apontam-se o excesso de recursos90, com a necessidade

de diminuir a sua incidência, fora a maneira com que os próprios tribunais superiores, através de

diversos  meios,  como a jurisprudência  defensiva91,  ou até  pela  forma com que os  recursos são

julgados,  de maneira  esquizofrênica,  no intuito  de desprovê-los quase que sumariamente,  como

analisa Roque92, como se estes mais atrapalhassem do que ajudassem na prestação jurisdicional das

Cortes Superiores. 
89 Realmente  os  números  do  STJ  são  assustadores  para  uma  Corte  Superior,  para  um  tribunal,  teoricamente,

pacificador de entendimentos sobre a lei federal: “Dados contidos no próprio site da Corte Cidadã também revelam
que desde o seu funcionamento a partir de 1989, o STJ já decidiu mais de três milhões de julgados. Por sua vez, a
tentativa  de  compartilhamento  de  causas,  na  fração  de  competência  estabelecida  na  Constituição  Federal
(LGL\1988\3), entre dois tribunais de superposição, por sua vez, não conseguiu vencer o monstro do assoberbado
número de causas que ali são distribuídas e se acumulam diante da incapacidade material e humana para dar vazão
ao julgamento na mesma proporção de sua distribuição.” CASTRO, Daniel Penteado. Questões polêmicas sobre o
julgamento por amostragem do recurso especial repetitivo. Revista de Processo | vol. 206 | Abr / 2012. p. 80

90 “A defesa da limitação desses meios de impugnação das decisões se torna uma constante, lastreada na preocupação
e busca  de  um acesso  à  justiça  quantitativo,  que  longe  de  se  adequar  às  diretrizes  típicas  do  movimento  de
“socialização processual”, típico do século XX, do qual se alega derivar, mais que aproximam de uma Justiça de
alta produtividade que pouco se preocupa com o impacto decisório jurídico, social e econômico, nos discursos de
aplicação normativa” THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre. Litigiosidade em massa e
a repercussão geral no recurso extraordinário. Revista de Processo. São Paulo, n. 177, nov. 2009. p. 12. 

91 “O que a jurisprudência defensiva faz, em geral, é dar importância exacerbada à forma processual, em situações nas
quais  essa  forma,  e  a  relevância  que  se  lhe  atribui,  em nada  contribuem para  o  atendimento  das  apontadas
finalidade.” MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Os recursos no novo CPC e a “jurisprudência defensiva”.
Coleção Novo CPC - Doutrina Selecionada - v.6 - Processo nos Tribunais e Meios de Impugnação às Decisões
Judiciais. Organizadores: DIDIER JR., Fredie; FREIRE, Alexandre; MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi.
Editora JusPodivm, Salvador, 2015. p.201. 
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Essa visão é notadamente um contrassenso, uma vez que a própria existência das Cortes

Superiores se torna necessária pelos recursos que têm para o julgamento. E a relação acaba por ser

dicotômica, de um lado um excesso de demandas e recursos e a outra, apesar da incapacidade de

julgamento,  a  busca  pela  manutenção  de  toda  a  competência  e  modus  operandi dos  tribunais,

julgando cotidianamente processos individualmente. 

Para aplacar essa crise numérica, ao menos no âmbito dos tribunais superiores, filtros são

criados, mecanismos e novos institutos para que o julgamento, na seara recursal, deixe uma visão de

resolução de conflitos individuais para uma visão maior, macro do problema, em busca de soluções

para tanto93.

Com esta situação recorrente de excesso de demandas e congestionamento nos tribunais,

sobretudo os superiores, o direito brasileiro recorre a nova situações processuais, em busca de novas

maneiras  de  soluções  de  julgamentos  com impacto  múltiplos,  bem como  filtros  de  escolha  de

importância do que se julgar, culminando todos em uma cultura de precedentes, moldada na última

década e aprofundada no CPC/2015, com diferenças em relação a uma cultura de precedentes dos

direitos do common law, criando uma espécie de brazilian precedentes94, alcunha ao se referir como

os precedentes vinculantes entraram95 no direito brasileiro. 

92 As palavras  de  André  Vasconcelos  Roque são  precisas  para  demonstrar  a  maneira  de  automaticidade  que  os
tribunais superiores encaram os recursos. : “A impressão que se tem é que os recursos nos Tribunais Superiores são
tratados como uma “praga”, ou uma “doença”, de maneira que cumpriria ao legislador e aos magistrados exterminá-
la o mais rápido possível  para  que o funcionamento do Poder Judiciário  não reste  inviabilizado.  Ainda que a
qualidade  da  prestação  jurisdicional  não  venha  a  ser  exatamente  um  primor  de  perfeição”  ROQUE,  André
Vasconcelos. A luta contra o tempo nos processos judiciais: um problema ainda à busca de uma solução. Revista
Eletrônica de Direito Processual – Volume VII. n. 7. Rio de Janeiro. 2011. p. 252

93 “Argumenta-se correntemente que os Tribunais Superiores estão sobrecarregados de processos (como, em geral,
todo o Judiciário), o que praticamente os inviabilizaria de exercer aquelas “altas funções” mencionadas. Assim,
“como sua atividade seria tão diversa daquelas dos demais Tribunais, deveriam contar também com tratamento
diferenciado, tal qual outras Cortes Superiores no mundo” – particularmente a Suprema Corte americana que, tendo
o poder de escolher discricionariamente as causas a julgar, teria condições de proferir melhores decisões. Por essas
razões vêm surgindo ao longo dos anos vários meios de criar barreiras de acesso àqueles Tribunais a fim de que
ficassem  incumbidos  apenas  das  “grandes  questões”,  que  transcenderiam  o  “mero”  interesse  dos  litigantes.”
BAHIA,  Alexandre  Gustavo  de  Melo  Franco.  Os  recursos  extraordinários  e  a  cooriginalidade  dos  interesses
públicos  e  privado  no  interior  do  processo:  reformas,  crises  e  desafios  à  jurisdição  desde  uma  compreensão
procedimental do Estado Democrático de Direito. In: CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade; MACHADO,
Felipe  Daniel  Amorim (coords.)  Constituição  e  Processo:  A contribuição  do Processo  ao  Constitucionalismo
Brasileiro. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. p. 365

94 WAMBIER,  Tereza  Arruda  Alvim.  Brazilian  precedentes.
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI203202,31047-Brazilian+precedentes Acesso dia 02 de janeiro de 2017.

95 Ravi Peixoto narra bem quando visualiza que não há ainda um sistema de precedentes e um judiciário pronto para a
utilização  deste,  mas  um sistema  em construção,  moldado  no  cotidiano  e  que  a  norma  legal  tem função  de
adaptação,  de  inserir  novas  temáticas  para  uma  melhoria  futura:  “É  inegável  que  o  Brasil  ainda  caminha  na
construção de um sistema de precedentes. As alterações normativas são apenas o primeiro passo. O operador do
direito nacional deverá passar por um processo de adaptação para se tornar apto a racionar adequadamente com os
precedentes.  Será um caminhar paulatino,  com a estabilização  dos posicionamentos dos tribunais superiores,  o
respeito a eles pelos órgãos jurisdicionais a eles submetidos e também pelos criadores dos próprios precedentes.”
PEIXOTO, Ravi. Superação do precedente e segurança jurídica. Salvador, Jus Podivm. 2015. p. 149/150. 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI203202,31047-Brazilian+precedentes
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2.2 A VISUALIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA CULTURA DE PRECEDENTES NO DIREITO

BRASILEIRO

A teoria de utilização dos precedentes nasce no direito common law, que é baseado no uso e

costume, oriundo dos países anglo-saxões. Mas, o que seria necessariamente a conceituação de um

precedente? Tucc determina,  ao delimitar a base de um precedente,  a sua relação fática e parte

motivacional,  o  que  leva  a  “todo  precedente  é  composto  de  duas  partes  distintas:  a)  as

circunstâncias de fato que embasam a controvérsia; e b) a tese ou o princípio jurídico assentado na

motivação  (ratio  decidendi)  do  provimento  decisório96.”  Para  Didier  Jr.,  Braga  e  Oliveira,  a

conceituação do precedente seria “a decisão judicial tomada à luz de um caso em concreto, cujo

elemento normativo pode servir como diretriz para o julgamento posterior de casos análogos97.”

Para Marinoni e Mitidiero, os precedentes “são razões generalizáveis que podem ser identificadas a

partir  das decisões judiciais.  O precedente é formado a partir  da decisão judicial  e colabora de

forma contextual para a determinação do direito e para sua previsibilidade98.” Na análise de Rupert

Cross e J. W. Harris, o precedente é essencial para a justiça, uma vez que “é um princípio básico de

administração  de  justiça  que  os  casos  similares  devem  ser  decididos  de  maneira  idêntica99.”

Explicam, ainda, que “no sistema baseado no caso-lei100 ou precedente, o juiz subsequente deve

levar em conta as questões101” anteriores ou o próprio precedente.

Por essas visões pode-se realizar uma intersecção, apesar das pequenas distinções, em todas

persiste que a jurisdição deve ser provocada por um indivíduo, com o pedido de resolução de um

caso concreto, com uma delimitação fática e jurídica pelo estado juiz com a interpretação judicial ao

caso,  culminando em uma decisão  que,  pelos  seus  elementos,  serve como base para  utilização

posterior em casos que tragam as mesmas indagações concretas. Marinoni e Mitidiero enfatizam

96 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte do direito. São Paulo: RT, 2004. p . 1 2. 
97 DIDIER Jr. Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Direito probatório, decisão judicial,

cumprimento e liquidação da sentença e coisa julgada. 10a ed. Salvador. JusPodivm. 2015. p. 441. 
98 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Comentários ao novo código de processo civil: artigos 926 a

975. Coord:  MARINONI,  Luiz  Guilherme;  ARENHART,  Sérgio  Cruz;  MITIDIERO,  Daniel.  1a,  Ed,  RT:  São
Paulo: 2016. p. 47. 

99 Livre tradução de: CROSS, Rupert; HARRIS, J. W. Precedent in English Law. 4.ed. Oxford: Oxford University
Press, 2004. p. 3

100 “Case-law consist of the rules and principles stated and acted upon by judges in giving decisions.” CROSS, Rupert;
HARRIS, J. W. Precedent in English Law. 4.ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, p. 3 Pode ser traduzido
livremente como “O precedente consiste das regras e princípios enunciados em atuações anteriores de juízes ao
tomar decisões.” 

101 Livre tradução de: “In a system based on case-law, a judge subsequent case must have regard to these matters”.
CROSS, Rupert; HARRIS, J. W. Precedent in English Law. 4.ed. Oxford: Oxford University Press, 2004. p. 3
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que a decisão102 acaba por ser a base, mas não o precedente103, fato muito importante para a própria

construção de uma visão brasileira de um precedente e o quanto necessitamos de esclarecimento

sobre tal ponto. 

 No entanto, importante pensar o que seria a cultura do precedente no direito comparado.

Quando se fala de precedente nos países adeptos ao  common law temos uma base diferente de

formação do precedente,  sem uma determinada lei  para aquela  situação levada ao judiciário,  o

conflito existente merece uma solução a ser construída pelo julgador, o que, para aquela situação, é

a própria formação da norma jurídica, atrelando os fatos ali dispostos como componentes da própria

norma. De certo modo, há um entendimento de que não se cria o direito no  common law, mas o

direito está ali para ser descoberto, a partir da norma jurídica que resolve o conflito colocado à

jurisdição. 

Assim, o direito nasce dos conflitos e suas resoluções, o que impacta que, numa maneira

geral,  os  precedentes  num  direito  common  law também  nascem  das  resoluções,  porém,  com

vinculação gradativa, seja para o juízo que assim o decidiu, seja para os tribunais em escala a partir

do  momento  em que  decidem  aquela  matéria,  até  chegar  na  Corte  Superior,  quando  o  efeito

vinculante  argumentativo  terá  maior  incidência.  Todavia,  importante  salientar  que  a  cultura  de

precedentes  não nasce de uma decisão maior  da Corte,  mas se consolida com esta.  Ou seja,  a

formação de  um precedente  nasce  do caso comum,  da atuação  do juízo  de primeiro  grau,  dos

tribunais de revisão até chegar na estabilização dada pela Corte Superior, em sua decisão, criando,

argumentativamente, através dos costumes, a sua própria vinculação104. 

O  precedente  em sua  essência,  oriundo  do  common  law,  é  uma  decisão  diante  de  um

posicionamento que surge da jurisdição de baixo para cima, não há um procedimento específico

para tal desiderato, nem momento marcado para a assimilação de que criou um precedente, mas

nasce da resolução daquele conflito novel para a sociedade, nos limites das ideias de direito, moral e

costume105. Desse modo, apostar e acreditar na teoria dos precedentes deve passar pela construção

102  “A decisão judicial desempenha, portanto, dupla função: define a controvérsia instaurada entre as partes e também
tem valor de precedente, de sorte que um princípio de direito, deduzido por meio de uma decisão judicial, deverá
ser considerado e aplicado, no futuro, a casos semelhantes” MARCATO, Antonio Carlos. Os precedentes judiciais
e o novo Código de. Processo Civil. Revista de Direito da ADVOCEF. Ano XI nº 21 nov/2015. p.52

103 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Comentários ao novo código de processo civil: artigos 926 a
975. Coord:  MARINONI,  Luiz  Guilherme;  ARENHART,  Sérgio  Cruz;  MITIDIERO,  Daniel.  1a,  Ed,  RT:  São
Paulo: 2016. p. 47

104 “a ideia de vinculação do julgado precedente às demandas semelhantes surgiu nos idos do século XIX, quando a
Câmara dos Lordes admitiu o caráter vinculativo das suas próprias decisões nos casos  Beamish v. Beamish em
1861, referendado no caso  London Street  Tranways v.  London County Council,  este último tido como o mais
célebre  case.”  PORTO,  Sérgio  Gilberto.  Sobre  a  common  law,  civil  law  e  o  precedente  judicial.
http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/sergio%20porto-formatado.pdf Acesso dia 02 de janeiro de 2017.

105 Essa descrição é bem definida pelo filósofo Roger Scruton, em vídeo para explicar o motivo da possível saída do
Reino Unido da União Europeia, ainda de maneira de futura em 2013, explica o que são os precedentes dentro da
sistemática britânica, relacionando, filosoficamente, a cultura da sociedade com a maneira do nascer do direito para
eles, como uma forma de descobrimento do direito pela própria sociedade, com uma visão de que influenciam tal

http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/sergio%20porto-formatado.pdf
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natural  de uma estabilização de um posicionamento como algo que a própria sociedade reflete,

nunca como uma atuação do judiciário como uma órgão plenamente legislador, que numa decisão

desconectada com a sociedade determina o que será a norma. 

Schauer106 enfatiza que a utilização da teoria dos precedentes passar por utilizar o passado

para decidir o futuro, mas de maneira que o decidido no passado saiba atuar na linha tênue entre

decidir o caso em concreto naquele momento sem pensar demasiadamente no futuro, contudo que

não se decida o determinado caso sem esquecer que futuramente será base para uma utilização

posterior. 

É e deve ser o intuito do precedente, nascer enquanto solução dada para um caso atual, de

acordo com as peculiaridades de sua relação fática jurídica, como um conjunto de argumentações da

solução  apresentada  e,  consequentemente,  com  a  possibilidade  de  utilização  futura.  Zaneti  Jr.

explica que o precedente é uma solução jurídica, uma resolução que se chegou, judicialmente, ao

conflito ali disposto e, que seu caminho argumentativo leva à nova norma jurídica107. 

Num  sistema  que  respeita  as  decisões  anteriores,  há  um  respeito  à  própria  teoria  do

precedente  e  da manutenção do decidido,  com a possibilidade  clara  e  normal  do judiciário,  de

maneira apta e legítima, criar normas, a partir da atividade judicante na relação fato determinado e

direito aplicado. Ao julgar, naturalmente nasce uma norma jurídica para utilização posterior, pela

necessidade de julgar os casos idênticos de maneira similar. 

O Brasil tem uma complexidade normativa processual, sem a tradição de uma cultura de

precedentes, apesar de uma utilização paulatina de um direito jurisprudencial, com a utilização de

decisões  reiteradas  de tribunais,  não há,  como enfatiza  Zaneti  Jr.,  uma vinculação108 do que se

direito desde a proposição da demanda, com a atuação de cada parte, até culminar no nascimento da norma do caso
em concreto,  sem imaginar-se que seria uma norma notadamente do juízo, mas sim da sociedade. SCRUTON,
Roger.  Filósofo Roger Scruton fala sobre BREXIT e União Europeia (PTBr).  https://www.youtube.com/watch?
v=7wV9Y1D6x9k  Acesso dia 02 de janeiro de 2017.

106 “A perspectiva tradicional sobre os precedentes, dentro e fora do direito, tem, desta maneira, focado no uso dos
precedentes do passado nas decisões atuais. Entretanto, de uma maneira igualmente se não mais importante, uma
argumentação por precedente se projeta também para o futuro, pedindo-nos para olhar as decisões de hoje como um
precedente pra os julgadores do amanhã. Hoje não é apenas o futuro do passado; é, do mesmo modo, o ontem do
amanhã.  Um sistema  de  precedentes,  assim,  envolve  a  responsabilidade  especial  que  acompanha  o  poder  de
comprometer o futuro antes de chegarmos lá.” SCHAUER, Frederick. Precedente.  Precedentes.  Organizadores:
DIDIER  JR.,  Fredie;  CUNHA,  Leonardo  Carneiro  da;  MACEDO,  Lucas  Buril  de;  ATAIDE  JR,  Jaldemiro
Rodrigues de. Editora JusPodivm, Salvador, 2015. p. 50/51

107 Ao definir os precedentes, de modo geral, Zaneti Jr. estabelece como normas jurídicas estabelecidas que podem ser
retiradas da solução daquele caso em concreto, sempre com a necessidade de uma argumentação comparativa entre
os casos – o anterior e o atual de possível aplicabilidade do precedente: “Trata-se, portanto, da solução jurídica
explicitada argumentativamente pelo intérprete a partir da unidade fático-jurídica do caso-precedente com  o caso-
atual.” ZANETI JR, Hermes. O valor vinculante dos precedentes: teoria dos precedentes normativos formalmente
vinculantes. 2a. ed. Salvador: Jus Podivm. 2016. p. 304/305

108 Zaneti Jr. explica a utilização da jurisprudência, apesar de não ser um precedente, no direito brasileiro e a maneira
com que  esta  tem  um certo  poder,  mas  não  guarda  a  relação  correta  com  a  função  de  basilar,  de  maneira
argumentativa em sua autoridade, a decisão posterior: “A  expressão “direito jurisprudencial” é de uso habitual nos
países de civil law. Essa expressão, normalmente, refere-se ao uso reiterado de decisões judiciais, como exemplo do
que os tribunais estão decidindo, indicando uma linha de entendimento dos tribunais.” ZANETI JR, Hermes.  O

https://www.youtube.com/watch?v=7wV9Y1D6x9k
https://www.youtube.com/watch?v=7wV9Y1D6x9k
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decidiu  anteriormente  ao que se decidirá  em caso parecido.  Devemos,  por tradição,  vinculação

somente  à  norma  legal109,  o  que  ocasiona,  mediante  diversas  interpretações  possíveis  do  texto

normativo, uma jurisprudência claudicante e com excesso de recorribilidade, o que já relembramos

Cambi110 sobre a maneira lotérica da jurisprudência.

Nesse  caminho,  não  há  como  seguir  do  mesmo  modo,  sem  uma  uniformização  dos

posicionamentos jurisprudenciais e, ainda, permitindo decisões díspares entre os tribunais e, por

muitas vezes, dentro de um mesmo tribunal. Há a necessidade crível de evolução, o que levou a

criação do art. 926 do CPC/2015 que tende a solucionar essa precariedade, com a inserção do dever

de uniformização e, posteriormente a esta, mantê-la estável, coerente e íntegra111. 

Uma dúvida recai neste ponto: o disposto no art. 926 passa pela criação de precedente? Há

pertinência  neste  questionamento  para  que  se  tenha  a  noção  da  criação  de  uma  cultura  de

precedentes no Brasil112 e, ainda, para que se entenda o que seria o precedente. Em conjunção com

este dispositivo, muitos outros, principalmente os quais delinearemos neste capítulo, foram criados

–  alguns  antes  do  CPC/2015  e  outros  neste  ordenamento  –  para  uniformizar  entendimentos  e

vincular  os  próprios  tribunais113,  os  quais  seus  órgãos  estão  vinculados,  pelo  próprio  dever  de

valor vinculante dos precedentes: teoria dos precedentes normativos formalmente vinculantes. 2a. ed. Salvador: Jus
Podivm. 2016. p. 303

109 Sobre a jurisprudência, Zaneti Jr. explica: “Portanto, não é considerada, do ponto de vista dogmático, norma válida
e obrigatória. Esta força vinculante comumente, é atribuída apenas às normas legais.” ZANETI JR, Hermes.  O
valor vinculante dos precedentes: teoria dos precedentes normativos formalmente vinculantes. 2a. ed. Salvador: Jus
Podivm. 2016. p. 303

110 “A ideia da jurisprudência lotérica se insere justamente nesse contexto; isto é, quando a mesma questão jurídica é
julgada  por  duas  ou  mais  maneiras  diferentes.  Assim,  se  a  parte  tiver  a  sorte  de  a  causa  ser  distribuída  a
determinado Juiz, que tenha entendimento favorável da matéria jurídica envolvida, obtém a tutela jurisdicional;
caso contrário, a decisão não lhe reconhece o direito pleiteado.” CAMBI, Eduardo. Jurisprudência Lotérica. Revista
dos Tribunais. São Paulo: RT, ano 90, v. 786, abr. 2001. p. 111

111 8“A integridade exige que os juízes construam seus argumentos de forma integrada ao conjunto do direito. Trata-se
de uma garantia contra arbitrariedades interpretativas. A integridade limita a ação dos juízes; mais do que isso,
coloca efetivos freios, através dessas comunidades de princípios, às atitudes solipsistas-voluntaristas. A integridade
é uma forma de virtude política. A integridade significa rechaçar a tentação da arbitrariedade” STRECK, Lênio
Luiz. Por que agora dá para apostar no projeto do novo CPC.  http://www.conjur.com.br/2013-out-21/leniostreck-
agora-apostar-projeto-cpc Acesso dia 02 de janeiro de 2017.   

112 “o respeito aos precedentes judiciais é ainda tema novo no Brasil e gera grande polêmica. Parte da magistratura
entende que a aplicação de decisões judiciais anteriores a novos casos implicaria restrição à liberdade de convicção
do julgador. Isso é natural diante desse momento de ruptura. Cada grande mudança é, normalmente, acompanhada
de resistência. Mas, na verdade, o estudo mais apropriado da teoria dos precedentes mostra que ela não viola a
liberdade judicial. Muito pelo contrário. Se aplicada corretamente, tal teoria valoriza as decisões e ainda assegura
uma evolução da própria jurisprudência.”  DOTTI,  Rogéria.  Os precedentes  judiciais e antecipação:  a tutela da
evidência no novo CPC. Revista de Direito da ADVOCEF. Ano XI nº 21 nov/2015. p. 68 

113 Enunciado n.º 316 do FPPC: A estabilidade da jurisprudência do tribunal depende também da observância de seus
próprios precedentes, inclusive por seus órgãos fracionários. 

http://www.conjur.com.br/2013-out-21/leniostreck-agora-apostar-projeto-cpc
http://www.conjur.com.br/2013-out-21/leniostreck-agora-apostar-projeto-cpc
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autorreferência114 e os órgãos hierarquicamente inferiores, desde os tribunais de revisão quanto os

juízes de primeiro grau. 

Evidente que o intuito de uma teoria de precedentes, ainda que seja uma às avessas, como no

Brasil, é conceder ao sistema judiciário e, consequentemente, à sociedade uma previsibilidade115,

garantindo um mínimo de segurança jurídica, princípio constitucional basilar para a aplicabilidade

da justiça. Para pensarmos nessa segurança jurídica, dois outros pontos são essenciais: a confiança e

a isonomia nas decisões jurídicas. 

Para Marinoni, a confiança116 está relacionada com a previsibilidade117, para se alcançar esta,

o  sistema deve propiciar  confiança  ao jurisdicionado,  de  diferentes  maneiras,  para  Ingo Sarlet,

somente  haverá  a  confiança  “quando  o  Direito  assegurar  também  a  proteção  da  confiança  do

indivíduo (e do corpo social com um todo) na própria ordem jurídica e, de modo especial, na ordem

constitucional vigente118”. 

O sistema normativo  deve  propiciar  uma base  de  confiança,  uma gama de  direitos  que

propiciem  uma  confiança  legítima119 do  jurisdicionado  no  próprio  Estado  como  garantidor  da

114 Evidente que se há um precedente,  como explicitado, os órgãos hierarquicamente abaixo, são vinculados,  mas,
antes disso, qualquer órgão tem o dever de manter a sua própria jurisprudência uniformizada e, posteriormente,
estabilizada, pelo próprio dever de autorreferência, passando para a sociedade uma sensação de segurança jurídica.
Peixoto  delimita  bem  sobre  isso:  “Um  relevante  dever  gerado  aos  tribunais  pela  adoção  de  uma  teoria  de
precedentes é a necessidade de autorreferência. Não se pode mais admitir que, em havendo algum entendimento
anterior sobre um mesmo tema, possa ele ser solenemente ignorado na decisão do magistrado. As decisões não
podem partir de um grau zero.” PEIXOTO, Ravi.  Superação do precedente e segurança jurídica. Salvador, Jus
Podivm. 2015. p. 193

115 “Para que o cidadão possa esperar um comportamento ou se postar de determinado modo, é necessário que haja
univocidade na qualificação das situações jurídicas. Além disso, há que se garantir-lhe previsibilidade em relação às
consequências das suas ações. O cidadão deve saber, na medida do possível, não apenas os efeitos que as suas ações
poderão  produzir,  mas  também  como  os  terceiros  poderão  reagir  diante  delas.  Note-se,  contudo,  que  a
previsibilidade  das  consequências  oriundas da  prática  de  conduta  ou ato  pressupõe  univocidade  em relação  à
qualificação das situações jurídicas, o que torna esses elementos indissociavelmente ligados.” MARINONI, Luiz
Guilherme. O precedente na dimensão da segurança jurídica. In: A força dos precedentes.  Estudos dos cursos de
Mestrado e Doutorado em Direito Processual Civil da UFPR. Coord. Luiz Guilherme Marinoni. 2. ed. Salvador:
Juspodivm, 2012.  p. 560

116 “A previsibilidade obviamente depende da confiança. Não há como prever sem confiar. De modo que também pode
ser dito que a confiança é um requisito da previsibilidade. Portanto, como o Estado tem o dever de garantir a
previsibilidade, cabe-lhe tutelar ou proteger a confiança do cidadão em relação às consequências das suas ações e às
reações dos terceiros diante dos seus atos, assim como no que diz respeito aos efeitos dos atos do poder público.”
MARINONI,  Luiz  Guilherme.  Princípio  da  segurança  jurídica  dos  atos  jurisdicionais.
http://www.marinoni.adv.br/wp-content/uploads/2016/08/Princípio-da-Segurança-dos-Atos-Jurisdicionais-
MARINONI.pdf Acesso dia 02 de janeiro de 2017.

117 O sentido de previsibilidade é mais amplo do que somente prever e, de certo modo, ter ciência prévia do que se
decidirá, mas é saber que não acontecerá nada fora do padrão, o que Wambier preconiza bem; “Quando se pensa na
previsibilidade, como objetivo a ser perseguido e alcançado pelo direito, não se quer com isso dizer que as partes
tenham sempre condições de prever de forma precisa como será a decisão de um processo em que contendem. Mas
a  decisão  não  deve  ser  daquelas  que  jamais  poderiam  ser  imaginadas.”  WAMBIER,  Teresa  Arruda  Alvim.
Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil law e common law. Revista de Processo. São Paulo,
v. 34, n. 172,  jun./2009. p. 142.

118 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia do direito fundamental à segurança jurídica: dignidade da pessoa humana,
direitos fundamentais e proibição de retrocesso social no direito constitucional brasileiro.  Revista Brasileira de
Direito Público. Belo Horizonte, v. 3, n. 11, out. 2005. p. 11 

119 “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

http://www.marinoni.adv.br/wp-content/uploads/2016/08/Princ%C3%ADpio-da-Seguran%C3%A7a-dos-Atos-Jurisdicionais-MARINONI.pdf
http://www.marinoni.adv.br/wp-content/uploads/2016/08/Princ%C3%ADpio-da-Seguran%C3%A7a-dos-Atos-Jurisdicionais-MARINONI.pdf
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justiça,  com  a  possibilidade  de  uma  previsibilidade  naquela  prestação  jurisdicional.  Sem  essa

confiança, não há, evidentemente, uma relação pertinente entre o indivíduo que almeja a justiça e o

próprio Estado. Sem norma condizente a garantir uma pacificação, uniformização e estabilidade, a

situação somente se agrava, o que leva o sistema normativo a ser o ponto inicial  da confiança.

Depois,  a  segurança  jurídica  almejada  na  teoria  dos  precedentes  se  concretiza  quando  na

aplicabilidade  futura  deste  se  alcançará  a  isonomia  jurídica120,  pela  própria  utilização  coerente

daquele  paradigma  para  o  caso  análogo  futuro  a  ser  julgado,  possibilitando  uma  igualdade  de

tratamento pelo tribunal aos jurisdicionados, seja aquele que formou o precedente, seja aquele que

tem o  caso  a  ser  julgado  com base  na  utilização  deste  precedente.  Decisões  que  utilizam  os

precedentes,  de  forma  correta,  com a  comparação  da  decisão  que  formou  o  paradigma  com a

delimitação de fatos daquela ação, são coerentes na aplicação do direito. 

Entretanto,  diante de um sistema ainda em construção de precedentes, sem a importação

definida  do  direito  estrangeiro  para  o  instituto,  com  os  moldes  brasileiros,  vários  pontos

processuais devem ser atados para uma melhor  aplicabilidade dessa teoria.  Nisso,  Lopes  Filho,

veementemente,  discorda121 que  essa  teoria  dos  precedentes  ocasione,  pura  e  simplesmente,  a

garantia de segurança jurídica, seja por esta não ser somente uma previsibilidade de resultados ou,

ainda, que um sistema de precedentes não está interligado a estrutura de aplicabilidade do que se

decidiu, mas, sim, sobre a própria lógica de resolução natural de problema e replicação destas, com

a sua autoridade argumentativa122 como melhor solução e não pela vinculatividade legal. 

serão idênticas para situações iguais.” CUNHA, Leonardo José Carneiro da; DIDIER JR., Fredie. Curso de direito
processual civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13ª ed. Salvador: JusPodivm,
2016. p. 656

120 “Neste cenário, o respeito ao princípio da isonomia (em sua conotação material) e à própria segurança jurídica
passou a exigir uma aproximação entre os sistemas civil law e o common law, a fim de assegurar tratamento igual
para casos iguais (treat like cases alike).”  DOTTI,  Rogéria.  Os precedentes judiciais e antecipação: a tutela da
evidência no novo CPC. Revista de Direito da ADVOCEF. Ano XI nº 21 nov/2015. p.63 

121 Lopes Filho argumenta claramente como erro a visualização de precedente como garantidor de uma segurança
jurídica.  LOPES  FILHO,  Juraci  Mourão.  Os  precedentes  judiciais  no  constitucionalismo  brasileiro
contemporâneo. 1a. Ed. Salvador: Jus Podivm. 2014. p. 115

122 Neste mesmo sentido, Bustamante defende que o precedente deve vencer pelo argumento, deve ser visto pelo que
representa  juridicamente  e,  não,  pela  autoridade  do  seu  procedimento.  “Torna-se  essencial,  por  conseguinte,
estabelecer o mesmo tipo de cultura argumentativa sobre o precedente judicial existente no direito do Reino Unido.
Sem essa cultura argumentativa, o efeito vinculante do precedente judicial pode muito bem ser compreendido, na
realidade, como um pretexto para a mera produção discricionária de normas abstratas pelos tribunais, ou mesmo – o
que seria pior ainda – para ao mesmo tempo autorizar o Supremo Tribunal Federal a cassar simplesmente qualquer
decisão judicial, por meio de Reclamações, e desonerá-lo da difícil tarefa de realização uma comparação analítica
de casos para realizar essa pesada interferência sobre os demais órgãos do Poder Judiciário.” BUSTAMANTE,
Thomas da Rosa de. A dificuldade de se criar uma cultura argumentativa do precedente judicial e o desafio do novo
CPC. Precedentes. Organizadores: DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; MACEDO, Lucas Buril
de; ATAIDE JR, Jaldemiro Rodrigues de. Editora JusPodivm, Salvador, 2015. p.296. 
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2.2.1 Os elementos formadores dos precedentes

O precedente tem suas bases formadoras, a sua interligação com o conteúdo da decisão, uma

vez que dali que se retira a norma jurídica abstrata para utilização posterior em casos idênticos.

Desse  modo,  importante  salientar  que  a  formação  de  um  precedente  não  está  em  sua  parte

dispositiva, no resultado da decisão, uma vez que esta norma criada como solução é vinculada ao

caso em concreto, com validade somente para as partes123. 

O essencial de um precedente é a sua fundamentação124 quanto à tese jurídica, a construção

do julgado como um procedimento com impacto para a utilização em casos análogos futuros. O

simples  ato  de  decidir  não  é  o  que  forma  precedente,  mas  o  caminho  que  pavimentou

argumentativamente, entre análise de fato e de direito, para se chegar à convicção da decisão é a

norma abstrata do precedente. Este é o ponto normativo argumentativo formado que importa para a

aplicabilidade futura. Toda decisão é, de certo modo, um precedente, evidentemente que com graus

de vinculação menores. Uma decisão de primeiro grau não deixa de ser um precedente para aquele

juízo125 que a prolatou, mas não é um precedente vinculativo para outros juízes. Não há dúvida que

o precedente nasce de uma decisão.  

O precedente nasce da ratio decidendi da decisão ou, simplesmente, razões de decidir, numa

tradução informal. O que seria essa  ratio decidendi126? A definição do conteúdo e dos limites da

decisão127. A parte dispositiva, a decisão em si, a ordem judicial importa para as partes do processo,

123 Qualquer decisão é uma norma jurídica concreta, numa intersecção entre o texto normativo (se existente) e o caso
em concreto, com as questões fáticas a serem resolvidas. Desse modo, ao decidir, o juízo, cria norma jurídica, ainda
que  não  seja  num  sistema  de  precedentes,  seja  para  a  resolução  do  caso  em  concreto,  numa  vinculação
individualizada às partes da demanda, seja para a atuação em caso análogo. Evidentemente que num sistema de
precedentes, com a importância da segunda, esta ganha maior fôlego, contudo não nasce deste sistema e, sim, da
própria atividade judicante natural. Didier Jr., Braga e Oliveira discorrem sobre essa divisão das normas criadas na
decisão  judicial:  “É  importante  assentar  o  seguinte:  ao  decidir  um  caso,  o  magistrado  cria  (reconstrói),
necessariamente, duas normas jurídicas. A primeira, de caráter geral, é fruto da sua interpretação/compreensão dos
fatos envolvidos na causa e da sua conformação ao Direito positivo: Constituição, leis etc. A segunda, de caráter
individual,  constitui a sua decisão para aquela situação específica que se lhe põe para a análise.”  DIDIER Jr.,
Fredie;  BRAGA,  Paula  Sarno;  OLIVEIRA,  Rafael  Alexandria  de.  Direito  probatório,  decisão  judicial,
cumprimento e liquidação da sentença e coisa julgada. 10a ed. Salvador. JusPodivm. 2015. p. 442

124 “a  ratio decidendi não se confunde com a fundamentação, mas nela se encontra” MARINONI, Luiz Guilherme.
Precedentes obrigatórios. São Paulo: RT, 2010. p. 211

125 “Então, o juiz cria direito? Sim, a resposta é positiva. Mas o juiz não pode criar direito do nada, da sua própria
cabeça,  seguindo suas convicções pessoais. Afinal, vivemos num Estado Democrático de Direito e o juiz deve
decidir de acordo com a lei, interpretada pela jurisprudência, à luz da doutrina.” WAMBIER, Teresa Arruda Alvim.
A vinculatividade dos precedentes e o ativismo judicial – paradoxo apenas aparente.  Precedentes. Organizadores:
DIDIER  JR.,  Fredie;  CUNHA,  Leonardo  Carneiro  da;  MACEDO,  Lucas  Buril  de;  ATAIDE  JR,  Jaldemiro
Rodrigues de. Editora JusPodivm, Salvador, 2015. p. 265

126 “Segundo Deflorian apud Gordon, a  ratio decidendi consiste no princípio do direito com base no qual o caso é
decidido. Nas palavras de Tucci, a ratio decidendi, “constituem a essência da tese jurídica suficiente para decidir o
caso  concreto”.  A  ratio  decidendi envolve  questões  levantadas  no  processo  que  foram  fundamentais  para  a
formação da decisão judicial”. SOARES, Marcos José Porto. A ratio decidendi dos precedentes judiciais. RBDPro.
Revista Brasileira de Direito Processual. Ed. Fórum. n. 85 ano 22. 2014. p. 49

127 “This statement is too concise because it does not indicate that the only part of a previous case which is binding is
the ratio decidendi. the principal object of the present chapter is to consider what is meant by the ratio decidendi of
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já as razões de decidir –  ratio decidendi – importam para a utilização128 como precedente, numa

transcendência ao próprio julgado, como uma formatação basilar para outras decisões futuras que se

identificarão com os fatos constantes na limitação feita pelas razões da decisão.

Toda e qualquer decisão cria uma norma jurídica129, a interpretação do juízo sobre a relação

fato x lei.  O resultado da decisão é  a norma jurídica almejada para a  resolução do conflito  de

interesses tutelado pela jurisdição. No entanto, há outra norma criada na decisão, com conteúdo

universal,  que  ultrapassa  os  limites  da  lide  e  que  não  está  na  parte  dispositiva,  mas  na  sua

fundamentação. Neste ponto da decisão que o juízo traça um caminho de delimitação130, com a

análise  dos  pontos  fáticos  que  estão  em  julgamento,  as  intersecções  jurídicas  afeitas  ao  caso

concreto, é ali que se encontra a ratio decidendi131.

A interpretação dos fatos e a relação com o direito existente resulta numa norma jurídica

criada  no julgamento,  não limitada  às  partes,  por  não constar  da decisão,  da parte  dispositiva,

contudo,  esta  mesma  norma  perfaz  uma  linha  de  fundamentação  para  construir  o  pensamento

jurídico que embasa o resultado final. Toda decisão tem uma norma jurídica limitada às partes e

outra norma jurídica transcendental132. O precedente judicial somente se forma na segunda norma,

a case when the phrase is used by judges and others lawyers and by what methods it may be determined. (…) the
ratio decidendi is best approached by consideration of the structure of a typical  judgment.”  Livre tradução de:
CROSS, Rupert; HARRIS, J. W. Precedent in English Law. 4.ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, p. 39

128 A  ratio decidendi é a base do precedente e, dali nasce a vinculação. O resultado não necessita ser o mesmo da
decisão anteriormente proferida no tocante ao caso em concreto, mas a construção jurídica deve ser idêntica, com o
dever de utilização da ratio anterior. Buril versa bem como sobre este ponto de aplicabilidade da utilização da ratio
decidindi: “Assim sendo, ao se falar no dever de aplicar determinado precedente, quer se dizer, mais propriamente,
o dever de aplicar  a  sua  ratio decidendi ou a norma jurídica (legal  rule)  dele decorrente.  Costuma-se definir,
portanto,  ratio decidendi como a parcela obrigatória do precedente judicial. Por isso, as questões do “quando” e
“por que” os juízes devem seguir  os precedentes  equivalem à questão da determinação de sua regra jurídica.”
BURIL,  Lucas.  Contributo  para  a  definição  de  ratio  decidendi na  teoria  brasileira  de  precedentes  judiciais.
Precedentes.  Organizadores:  DIDIER JR., Fredie;  CUNHA, Leonardo Carneiro da; MACEDO, Lucas Buril de;
ATAIDE JR, Jaldemiro Rodrigues de. Editora JusPodivm, Salvador, 2015. p. 217 

129 Interessante concepção de visão sobre o precedente e a  ratio decidendi,  não é somente a decisão que forma o
precedente que tem uma ratio decidendi. Toda e qualquer decisão tem uma ratio decidendi, um caminho de decidir,
porém somente nas argumentações vinculantes de determinadas decisões que aquela ratio tem o poder de vincular.
Ou seja, não é a  ratio decidendi por si só que realiza a vinculação, mas o seu poder enquanto precedente.  “A
autoridade  do  precedente  não  é  reduzível  à  ratio  decidendi.  Mesmo decisões  que  não  são  valorizadas  como
precedentes podem ter uma ratio. A identificação de uma ratio em um julgado anterior não é necessariamente uma
evidência de que a decisão possui força vinculante. ” Tradução livre. DUXBURY, Neil. The nature and authority
of precedent. Cambridge, Cambridge University Press, 2008. p. 91

130 “Trata-se da tese jurídica acolhida, no caso concreto, pelo julgador, sendo composta por 03 elementos: (i)indicação
dos  fatos  relevantes  da  causa  (statement  of  material  facts);  (ii)  raciocíniológico-jurídico  da  decisão  (legal
reasoning);  e  (iii)  juízo  decisório  (judgement).”  REDONDO,  Bruno  Garcia.  Precedente  judicial  no  direito
processual  civil  brasileiro.  In:  MENDES,  Aluisio  Gonçalves  de  Castro;  MARINONI,  Luiz  Guilherme;
WAMBIER,Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial: volume 2. São Paulo: RT, 2014. p. 174 

131 Utilizaremos  a  expressão  ratio  decidendi,  contudo,  em  outros  países  podem ter  outra  nomenclatura,  como  a
tradução que faremos como razões de decidir, mas, nos Estados Unidos utiliza-se como holding: “São expressões
sinônimas, sendo que a primeira (ratio decidendi) é mais utilizada entre os ingleses; a segunda (holding), entre os
norte-americanos”.  SILVA,  Celso de Albuquerque.  Do efeito  vinculante:  sua legitimação e aplicação. Rio de
janeiro: Lumen ]uris, 2005. p. 182 

132 Mas, a dimensão transcendental do precedente está na sua própria argumentação, no poder de externar e influenciar.
Marinoni versa bem sobre a matéria quando determina que o precedente não é necessariamente a primeira decisão
sobre a matéria, mas a primeira decisão com aptidão para balizar as demais. “Nesta dimensão fica claro que um
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com a sua utilização para outros casos futuros. Essas razões de decidir importam como precedente

judicial. E, para ser considerada ratio decidendi de um precedente, a questão deve ser efetivamente

discutida na formação da fundamentação daquela decisão. Em modo contrário, sem uma arguição e

discussão, ou, ainda, decisão sobre a matéria, esta não há como ser parte da ratio decidendi.

No  entanto,  diante  de  uma  cultura  de  precedentes,  não  é  fácil  identificar  uma  ratio

decidendi, seja pelo fato de que a decisão surge para o caso em concreto, não necessariamente para

formar a própria  ratio  ou por depender da interpretação posterior  do que realmente se decidiu.

Sobre essa preocupação, Bustamante versa sobre a dificuldade133 de se identificar a ratio decidendi,

o que dificulta o próprio entendimento da utilização de um precedente. 

Outro ponto fundamental da formação de precedente é o obiter dictum. Se o precedente tem

identificação  na  ratio  decidendi encontrada  na  decisão  judicial,  muitos  pontos  discutidos,

fundamentados e rejeitados na demanda não serão dispostos como parte do precedente, apesar de

insertos no conteúdo da decisão. Ou seja, mesmo diante de uma fundamentação de uma decisão,

existem pontos que são precedentes e outros que não. Estes pontos alheios134 serão conceituados

como obiter dictum. 

Desse modo, o obiter dictum é fundamentação acessória da interpretação jurídica realizada

na decisão.  Nem todos  os  pensamentos  jurídicos  insertos  na  decisão  servem como precedente.

Muitas vezes numa decisão, para construir um caminho de argumentação jurídica, o juízo passa por

diversos fundamentos, considerações ou comentários, seja para comparação, contraposição ou para

imaginar hipóteses para o caso em concreto. Essa fundamentação acessória é parte da decisão, ajuda

na formação  da  ratio  decidendi,  entretanto,  não é  parte  destas  razões  e,  consequentemente,  do

precedente,  contendo  serventia  apenas  suplementar135.  No  obiter  dictum há  uma  característica

precedente não é somente uma decisão que tratou de dada questão jurídica com determinada aptidão, mas também
uma decisão que tem qualidades externas que escapam ao seu conteúdo Em suma, é possível dizer que o precedente
é a primeira decisão que elabora a tese jurídica ou é a decisão que definitivamente a delineia, deixando-a cristalina.”
MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 216

133 “Precedentes  judiciais  são,  como  enunciados  legislativos,  textos  dotados  de  autoridade  que  carecem  de
interpretação. É trabalho do aplicador do Direito extrair a ratio decidendi – o elemento vinculante – do caso a ser
utilizado como paradigma. Mas a noção de  ratio decidendi e os critérios para sua determinação constituem algo
ainda  fortemente  controvertido.  Talvez  este  seja  o  ponto  mais  polêmico  da  teoria  e  de  toda  a  teoria  jurídica
produzida no common Law.” BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: a justificação e
a aplicação de regras jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012. p. 259

134 A expressão em sua tradução literal tem o significado de algo para morrer, ou seja, é uma fundamentação que foi
realizada, discutida,  considerada e descartada,  mas está ali,  foi um ponto enfrentado e deve constar na decisão
judicial,  contudo não é parte  do precedente,  mas ajudou a formar  o próprio precedente:  “Outra expressão que
merece destaque é a obiter dictum ou dicta que se traduz literalmente por “dito para morrer”, o que não elucida o
real alcance e significado do que se quer dizer. Quando se pega um dicionário qualquer de tradução jurídica a
explicação do que vem a ser obiter dictum começa a clarear, pois vincula-se então a tradução literal de “dito para
morrer”.” JOBIM, Marco Felix. Entendendo a nomenclatura dos precedentes. http://www.reajdd.com.br/html/ed4-
6.pdf Acesso dia 02 de janeiro de 2017. 

135 “O obiter dictum engloba as matérias argumentadas e decididas no curso do processo de maneira periférica. Nele
não se instala o que foi decidido para a solução da questão posta em juízo. O obiter dictum é considerado quando
muito elemento persuasivo e confirmador da decisão proferida,  mas não o ponto que a faz existir.” SOARES,

http://www.reajdd.com.br/html/ed4-6.pdf
http://www.reajdd.com.br/html/ed4-6.pdf
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periférica,  uma  argumentação  acessória,  por  vezes  até  inútil  ou  irrelevante  para  o  julgamento

daquele caso e para a formação da ratio decidendi, mas que sinaliza importantes posicionamentos,

discussões jurídicas e debates futuros136.

Buril coloca a separação137, na interpretação da decisão para utilização como precedente,

entre o que é ratio decidendi e o que é obiter dictum como fundamental para a própria visualização

do  conteúdo  do  próprio  precedente.  O  julgador  futuro  que  utilizará  aquela  decisão  como

paradigmática  deve  entender  o  que  dali  pode  se  extrair  como  norma  jurídica  e  o  que  foi

fundamentação de passagem e, talvez, seja uma das tarefas mais difíceis da implementação de uma

teoria de precedentes no direito brasileiro.  

2.2.2 O elemento posterior do precedente: stare decisis

O direito brasileiro já considerava um sistema de precedentes vinculantes, ainda que não seja

um sistema cultural de respeito aos precedentes, mas atuando em casos específicos e pontuais, de

certo modo, aproxima138 o civil law de técnicas de precedentes do common law, mas não do próprio

direito baseado nesta forma de visão. Uma das bases da teoria dos precedentes passa não somente

pela  preocupação  com  a  própria  formação  deste,  mas  com  a  estabilização,  ou  seja,  com  a

manutenção  no  tempo  da  aplicabilidade  daquilo  que  se  formou  –  independente  do  modo  de

formação – como precedente. 

Marcos José Porto. A ratio decidendi dos precedentes judiciais. RBDPro. Revista Brasileira de Direito Processual.
Ed. Fórum. n. 85 ano 22. 2014. p. 49 

136 O voto vencido é a expressão maior do que seria a visualização de um obiter dictum, uma vez que faz parte do
acórdão, é inserto ao processo, mas não é o próprio precedente. Didier Jr., Braga e Oliveira versam bem sobre a
característica sinalizadora do que foi levantado e rejeitado materialmente, por vezes o que se decidiu ali não tem
valor para aquela demanda, mas pode sinalizar para outros ou para um próprio aperfeiçoamento do precedente.:
“Dessa  forma,  o  obiter  dictum,  embora  não  sirva  como precedente,  não  é  desprezível.  O  obiter  dictum pode
sinalizar uma futura orientação do tribunal, por exemplo. Além disso, o voto vencido em um julgamento colegiado
(exemplo  de  obiter  dictum,  como dito)  tem a  sua  relevância  para  que se  aplique  a  técnica  de  julgamento  da
apelação, do agravo de instrumento co ntra decisão de mérito e da ação rescisória, cujo resultado não seja unânime,
na forma do art.  942 do CPC, bem como tem eficácia  persuasiva  para  uma tentativa futura  de  superação  do
precedente.”  DIDIER Jr. Fredie;  BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael  Alexandria de.  Direito probatório,
decisão judicial, cumprimento e liquidação da sentença e coisa julgada.  10a  ed. Salvador. JusPodivm. 2015. p.
445/446

137 “A diferença entre ratio decidendi e obiter dictum está pautada justamente em separar, respectivamente, a parcela
obrigatória de um precedente da não obrigatória. Essa separação é de extrema relevância, pois serve como forma de
regular a produção de direito pelos tribunais de acordo com o devido processo legal e com as “virtudes passivas”
dos tribunais.” BURIL, Lucas. Contributo para a definição de ratio decidendi na teoria brasileira dos precedentes
judiciais. Revista de Processo | vol. 234 | Ago / 2014. p. 303

138 “Ora,  é exatamente a cegueira para a aproximação das jurisdições destes sistemas que não permite enxergar  a
relevância de um sistema de precedentes no  civil law.” MARINONI, Luiz Guilherme.  Precedentes obrigatórios.
São Paulo: RT, 2010. p.72 
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Essa estabilização e  respeito  ao precedente  no decorrer  do tempo,  com a  aplicabilidade

futura, coerente e íntegra foram a teoria do stare decisis139. No entanto, qual a definição de stare

decisis então140? O termo vem do latim do brocardo “stare decisis  et  non quieta  movere”  que

significa, numa tradução livre,141 respeitar o que se decidiu e manter quieto o que está estável. Seria,

então, manter estável o que já se decidiu142. Uma expressão para explicar toda a base principiológica

do sistema de precedentes, respeitar o que se decidiu no sentido de que o passado e a interpretação

jurídica realizada devem influenciar o julgamento de casos idênticos, simplesmente por não ter o

estado uma discricionariedade judicante,  mas uma necessidade de julgar de forma isonômica as

situações análogas. 

Evidente que o  stare decisis tem uma conjunção de que o precedente nasce da atividade

judicante, numa visualização entre o fato julgado e a lei utilizada, criando ali uma norma jurídica

estabelecida para aquele caso. Uma vez julgado o caso e servindo como base precedente a outros

casos, o juízo futuro, ao se deparar com a mesma situação, deve julgar novamente com técnicas

aquela situação ou simplesmente utilizar-se de um julgamento preconcebido? Essa vinculação da

decisão futura com o precedente criado perfaz a teoria do stare decisis. 

Marinoni defende que manter a estabilidade do que se decidiu, proporcionando como intuito

os julgamentos perseguirem uma isonomia, previsibilidade e segurança jurídica, proporcionando a

atuação  de  um autêntico  Estado  Constitucional,  no  sentido  de  que  tenham o mesmo resultado

quando forem apresentados fatos idênticos e análogos, o que perfaz a necessidade de uma simetria

entre os julgamentos.143 Dessa forma, se há um precedente anterior, num posicionamento definido,

139 “O  stare decisis constitui apenas um elemento do moderno  common law,  que também não se confunde com o
common  law dos  tempos  imemoriais  ou  com  os  costumes  gerais,  de  natureza  secular,  que  dirigiam  o
comportamento do Englishmen.” MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: RT, 2010. p.
32

140 “De regra, o termo stare decisis significa tanto a vinculação, por meio do precedente, em ordem vertical (ou seja,
como representação  da necessidade  de uma Corte inferior  respeitar  decisão pretérita  de Corte superior),  como
horizontal (a Corte respeitar decisão anterior proferida no seu interior, ainda que a constituição dos juízes seja
alterada). Esta é a posição adotada, entre outros, por Neil Duxbury e Melvin Aron Eisenberg. Em outra senda, há
aqueles  que  optam  por  distinguir  o  termo  stare decisis  de  precedente,  como  Frederik  Schauer,  para  quem,
"tecnicamente, a obrigação de uma corte de seguir decisões prévias da mesma corte é dita como sendo stare decisis
(...), e o termo mais abrangente precedente é usado para se referir tanto à stare decisis, quanto à obrigação de uma
corte inferior de seguir decisões de uma superior.” MARINONI, Luiz Guilherme.  Precedentes obrigatórios. São
Paulo: RT, 2010. p. 27. 

141 “A expressão  stare decisis pode ser assim traduzida: mantenham-se a decisão e não altera o que está quieto”.
NOGUEIRA,  Gustavo  Santana.  Jurisprudência  vinculante  no  direito  norte-americano  e  no  direito  brasileiro.
Revista do Processo. São Paulo. Vol. 33. n. 161. 2008. p. 101 

142 “A  obrigação  de  recorrer  às  regras  de  que  foram  estabelecidas  pelos  juízes  (stare  decisis),  de  respeitar  os
precedentes judiciários, é o correlato lógico de um sistema de direito jurisprudencial.” DAVID, René. Os grandes
sistemas do direito contemporâneo. Trad. Hermínio A. Carvalho. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 428

143 “A advertência de que a lei é igual para todos, que sempre se viu escrita sobre a cabeça dos juízes nas salas do Civil
Law, além de não mais bastar, constitui piada de mal gosto àqueles que, perante uma das turmas do Tribunal e sob a
inscrição, recebe decisão distinta a proferida – em caso idêntico – pela Turma cuja sala se localiza metros adiante,
no mesmo longo corredor do prédio que, antes de tudo, deveria abrigar a igualdade de tratamento perante a lei”
MARINONI, Luiz Guilherme. Transformação do Civil Law e a oportunidade de um sistema precedencialista para o
Brasil. in Cadernos Jurídicos OAB - junho 2009. 
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segui-lo, além de ser o óbvio jurídico, seja pela justiça que se faz para aquela situação, o julgamento

correto e a correlação que se tem com o decidido anteriormente, é seguir a teoria do stare decisis. 

Se as condições sociais, políticas, econômicas e jurídicas continuam de igual maneira àquela

época em que o precedente se formou, não há motivos para ter um julgamento diferente. Essa é a

condição base do stare decisis, a manutenção da mesma linha decisória enquanto a sociedade tiver

os mesmos parâmetros de alicerce. Não há motivos para outros rumos jurídicos e decisórios se as

condições sociais são idênticas àquelas anteriores. Manter o rumo decisório é manter a estabilidade

jurídica. A atividade jurisdicional não é um campo para emoções, para jogos de azar em que uma

mesma matéria se ganha ou se perde, mas sim, uma área para pensamentos e decisões estabelecidas

dentro  de  um  razoável  e  um  campo  de  certezas.  Não  se  intenta  uma  ação  para  uma

discricionariedade do juízo ou qualquer outra liberdade judicante. Se tem um caminho jurisdicional

já percorrido anteriormente sobre a matéria e fatos com similitude, deve o Estado, representado pelo

juízo,  tomar  a  mesma  decisão,  respeitando  seu  próprio  precedente,  seja  inferior  ou  superior  e,

principalmente, concedendo confiabilidade no próprio julgamento, bem como no sistema judicial. 

Atentar contra o stare decisis passa por não se respeitar o que se decidiu e instituiu-se como

parâmetro para aquela situação. A sociedade merece julgamentos idênticos para situações idênticas,

similitude  de  julgamento  para  similitude  fática144.Dessa  maneira,  uma  vez  estabelecida  a  ratio

decidendi daquele precedente que vinculará aos demais forma ali uma norma jurídica com o sentido

de que será seguido pelos juízos posteriores que encontrarem a mesma situação jurídica. Quando

qualquer  juízo  se deparar  com a  mesma situação,  simplesmente  realiza  a  comparação  entre  as

razões existentes naquela demanda e na ratio decidendi vinculante, aplicando a stare decisis, pela

vinculação normativa  e  isonômica das situações,  não há de se entender  que o juízo145 deve ter

144 “Também merece referência manifestação semelhante partida do Chanceler KENT: "Uma decisão formal a respeito
de  uma  questão  de  direito  suscitada  em  qualquer  processo  torna-se  paradigma  para  caso  semelhante,  porque
constitui-se na maior evidência que podemos ter do direito aplicável à hipótese e os juízes devem acompanhar tal
decisão enquanto ela não for superada, a menos que possa ser demonstrado que a lei foi mal compreendida ou mal
aplicada  naquele  caso  específico."”  RE,  Edward  D.  Stare  decisis
http://amdjus.com.br/doutrina/constitucional/43.htm Acesso dia 02 de janeiro de 2017. 

145 O juiz é livre para julgar? De certa forma, na base fática sim, mas no campo do direito deve ater-se ao que já foi
decidido anteriormente e, ainda, dentro de uma gama de decisões e vinculações, desde a subserviência às instâncias
superiores até a vinculação de seu próprio conjunto de decisões. Manter o que se decide não é uma norma, mas a
manutenção do próprio sistema jurídico. Theodoro Jr., Nunes e Bahia falam sobre essa impossibilidade de visão
libertária dos juízes, inclusive dos tribunais superiores: “Em face da pressuposição brasileira de que os Ministros (e
juízes) devem possuir liberdade decisória, cria-se um quadro de ‘anarquia interpretativa’ na qual nem mesmo se
consegue respeitar a história institucional da solução de um caso dentro de um mesmo tribunal. Cada juiz e órgão
do tribunal julgam a partir de um ‘marco zero’ interpretativo, sem respeito à integridade e ao passado de análise
daquele caso; permitindo a geração de tantos entendimentos quantos sejam os juízes”. THEODORO JR., Humberto.
NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre. Breves considerações da politização do judiciário e do panorama de aplicação
no direito brasileiro: análise da convergência entre o civil law e o common law e dos problemas da padronização
decisória. Revista de Processo. n.189. São Paulo: RT, 2010. p. 43 

http://amdjus.com.br/doutrina/constitucional/43.htm
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liberdade total para julgamento, se anteriormente já se definiu tal solução jurídica e, esta, ainda

encontra validade no campo jurídica, social e político.  

A stare decisis tem duas possibilidades de vinculação visíveis: a realizada e necessária pelo

próprio tribunal  que firmou o precedente quando julgarem a mesma matéria  e aquela realizada

quando os tribunais inferiores ou os juízos de primeiro grau. 

A primeira hipótese é a chamada stare decisis horizontal, aquela em que a ratio decidendi

formada pelo tribunal deve ser seguida em casos posteriores de igual similitude quando deparada a

matéria pelo mesmo tribunal. Imputa-se aqui o dever de autorreferência.  O tribunal,  geralmente

superior, que chegou ao precedente, delimitando-o como norma jurídica – a aplicação da lei para

aqueles  determinados fatos – deve,  de igual  forma aos demais,  seguir aquilo que definiu como

pertinente para aquela matéria. Não pode o próprio tribunal que estabeleceu o precedente entender-

se como acima do próprio entendimento firmado, afinal o intuito de um julgamento paradigma para

os demais casos é que seja utilizado e aplicado para tais fins. Deve, então, o tribunal superior seguir

os  mesmos  parâmetros  da  stare  decisis,  mantendo-a  como  uma  teoria  pertinente  para  sua

aplicabilidade. Assim, de forma horizontal, enquanto não sobrevier uma lei, uma revogação, uma

alteração contundente na sociedade, não há motivos para o próprio tribunal renegar o que decidiu,

ainda que a composição seja diversa. 

A outra espécie existente de stare decisis é a vertical, com a necessidade de que os tribunais

inferiores e os juízos de primeiro grau mantenham-se, enquanto não houver alteração social, fiéis na

aplicabilidade do precedente firmado, com utilização da ratio decidendi para os casos que a ela se

emoldura. O dever deixa ser de autorreferência146, mas somente de referir e ater-se ao decidido pelos

tribunais superiores sobre a questão. Se já houve um julgamento vinculante em tribunal superior, os

que estão abaixo não devem inovar ou tergiversar sobre a matéria, simplesmente identificando a

materialidade da questão e a comparação necessária entre a ratio decidendi do precedente e daquela

situação a ser julgada, com a total aplicabilidade se houver similitude. 

O intuito  é  manter  os  casos idênticos  com similaridade  de resultados  finais,  guardando,

assim, a isonomia e a segurança jurídica. A necessidade de observar a  stare decisis, mantendo o

status  quo  material  sobre  aquela  questão  nasce  desde  o  juízo  de  primeiro  grau,  passando pelo

tribunal de apelação, estabelecendo essa vinculação vertical. 

146 “A prática jurídica precisa se preocupar com o que foi feito anteriormente. (...) torna a prática mais comprometida
com a coerência no discurso jurisdicional, por meio da criação de uma espécie de linha sequencial de decisões”
BURIL, Lucas. Precedentes judiciais e o direito processual civil. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 271
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2.3  UM  MICROSSISTEMA  DE FORMAÇÃO  DE PRECEDENTES  COMO  A APOSTA DE

SOLUÇÃO PROCESSUAL E SUAS ESPÉCIES NO NOVO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO 

Por toda a conjuntura jurídica e organizacional inerente à atuação do judiciário brasileiro,

uma série  de  medidas  legislativas  para proporcionar  uma melhoria  na prestação jurisdicional  e

aplacar tanto a litigiosidade quanto a falta de previsibilidade é salutar. Por obviedade que o direito

não há de nascer para mudar totalmente a cultura de uma sociedade, o que seria leviano pensar que

mudanças legislativas possuem tal condão, contudo, ao proporcionar uma série de medidas para

solucionar  a  crise  numérica  e  a  jurisprudência  lotérica  dos  tribunais  é,  no  mínimo,  salutar  e

esperançosa. 

A norma processual, nos últimos anos147, busca soluções tanto para o excesso de demandas,

principalmente  em  direitos  individuais  homogêneos,  quanto  para  a  instabilidade  jurídica  e,

consequentemente, isso resulta em inovações criativas de institutos que visam analisar menos casos,

com uma ênfase e impacto nos demais, seja para julgar em massa ou conceder repercussão geral ou

para dar efetividade a isonomia jurídica, utilizando como base o brocardo “treat like cases alike148”,

utilizado por Cross e Harris para designar que a resolução dos conflitos deve ser igual para casos

isonômicos. 

O intuito  a  longo prazo será proporcionar  aos tribunais,  principalmente  os superiores,  a

julgar menos processos, com a utilização destes como base para as outras demandas idênticas. No

CPC/2015 foram concedidas a algumas espécies de decisões, um caráter vinculante,  geralmente

após passar por um procedimento diversificado dos demais. Não há como entender que num passe

de mágica que o ordenamento brasileiro passou para uma adoção de uma teoria de precedentes,

contudo foi um importante passo para a mudança cultural  judicante para pensar numa teoria da

estabilização das decisões judiciais.

A restauração e oxigenação de institutos  como a repercussão geral,  o rito  repetitivo  e a

arguição de inconstitucionalidade, somados com a criação do incidente de resolução de demandas

repetitivas e o incidente de assunção de competência formam um microssistema de formação de

precedentes vinculantes, muito maior do que um microssistema de casos repetitivos – que também

147 “Essa fase da reforma constitui uma tentativa de solucionar os problemas gerados pela “abertura das portas do
Judiciário”, que ocasionou um considerável aumento do número de demandas, possuindo, desta forma, o objeto
primordial de diminuir o número destes processos em trâmite nos Tribunais brasileiros, efetivando o princípio da
celeridade  de  forma  raciona  e,  consequentemente,  reduzir  substancialmente  com a  famigerada  morosidade  da
Justiça Brasileira em concretizar uma resposta final aos anseios dos litigantes processuais” RIBEIRO, Cristiana
Hamdar. A lei dos recursos repetitivos e os princípios do direito processual civil brasileiro. Revista Eletrônica de
Direito Processual – Volume V,  n. 5. 2010. p. 622 

148 Livre tradução de: CROSS, Rupert; HARRIS, J. W. Precedent in English Law. 4.ed. Oxford: Oxford University
Press, 2004. p. 3



77

foi  impulsionado legislativamente,  mas  muito  maior,  com a preocupação de pensar uma lógica

vinculante para os julgamentos dos tribunais. 

O marco divisório da análise  deste  trabalho passa por  todos estes  institutos  buscarem a

repercussão  do  julgamento  em  demais  casos,  com  vinculações  legislativas,  com  mudança  de

procedimento, com um rito diversificado e qualificado, no intuito de formar um precedente, ainda

que não seja uma construção da forma com que outros países se atem a precedentes. Diferentemente

da  forma  com  que  culturalmente  nasce  um  precedente,  com  a  construção  em  camadas

argumentativas  até  chegar-se  na  vinculação,  o  Brasil,  mediante  diversos  institutos,  os  quais

separamos os cinco que entendemos que formam um microssistema de formação de precedentes

vinculantes pela convergência de institutos internos. Para chegarmos a esta conclusão, levamos em

consideração alguns aspectos para delimitar que seria o microssistema de formação de precedentes

vinculantes:  a  decisão  de  afetação,  a  possibilidade  de  sobrestamento  das  demais  demandas

idênticas, a necessidade de um contraditório ampliado e a vinculação posterior do posicionamento

adotado neste julgamento realizado. 

Para Ataíde Jr, ao defender que os sistemas jurídicos devem se adequar à nova realidade de

julgamento destas demandas não aplacáveis ao julgamento meramente individual, devem guardar a

relação de um rito próprio e diverso com as seguintes características: 

(i) a rápida fixação da tese jurídica, a reger o julgamento de todas as causas semelhantes (ii)
maior previsibilidade na aplicação do direito; (iii) um julgamento isonômico – para que
casos análogos sejam solucionados da mesma maneira (treat like case alike); (iv) criação de
filtros  processuais,  que  possibilitem a  diminuição  do número  de  recursos  nos tribunais
superiores  e,  com isso,  a  eliminação  da  divergência  jurisprudencial  interna,  bem como
possibilitem a reprodução de maior qualidade e, sobretudo, (v) uma cultura de respeito aos
precedentes149.

Existem outros institutos que o art. 927 considera como vinculantes no novel ordenamento

processual,  no entanto,  consideramos  que não fazem parte  deste  rol microssistemático como as

súmulas – vinculantes ou não – ou as decisões em controle concentrado de constitucionalidade. O

motivo da não inserção nesse rol são as características abstratas e diversas do que este institutos, o

que não gera a opinião de que não são importantes ou não vinculem, somente não há como conceber

que as súmulas150 sejam precedentes151, uma vez que não há um caso em concreto sobre o qual se

149 ATAÍDE JR, Jaldemiro Rodrigues de. As demandas de massa e o projeto de novo código de processo civil. In
FREIRE, Alexandre at. Novas tendências do processo civil. Salvador: Jus Podivm, 2014. p. 48

150 “Na verdade, Didier anuncia uma crítica à redação de uma súmula como sendo dirigida à “redação do precedente
judicial”. Porém, súmula não é “precedente”. Um precedente é um caso anteriormente apreciado e julgado por um
juiz ou Tribunal. Por ser caso, tem nome, sobrenome e individualidade. Efetivamente, as súmulas, sejam “comuns”
ou vinculantes, não podem ser consideradas precedentes strico sensu, por várias razões.” STRECK, Lênio Luiz.
Súmulas, vaguezas e ambiguidades: necessitamos de uma “teoria geral dos precedentes”? Direitos Fundamentais &
Justiça nº 5 – out./DEZ. 2008. p. 164

151 “Por sua vez, a súmula tem por objetivo veicular o resumo editado, numerado e sintético das teses vencedoras
componentes da jurisprudência predominante de um Tribunal sobre uma matéria específica, sobre o qual existiu
considerável discussão em algum período histórico, esclarecendo a interpretação vencedora do debate.” CAMBI,
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debruça analiticamente para chegar ao precedente e, sim, a comunhão de vários casos que tendem a

um mesmo lado, com aspectos parecidos.  Tiago Asfor Rocha Lima explica bem ao dizer que “o

elemento  sumular,  vinculante  ou não,  não importa  de qual  tribunal,  não é  verdadeiramente  um

precedente judicial152.” 

O motivo pelo qual não inserimos o controle concentrado de controle de constitucionalidade

persiste em não ser um processo de caso concreto e, apesar do seu evidente caráter vinculante,

existe pelo próprio rito de verificação – seja na ADin, ADCon ou ADPF – para a análise via este

rito, o que não proporciona convergência com os outros institutos, como vimos nas hipóteses de

proximidades entre estes. 

Estas  espécies  de  precedentes  vinculantes,  cada  qual  a  seu  modo  peculiar,  passam por

técnicas  para que se julgue uma só demanda,  com o intuito  de que o resultado analítico desta,

sobrecaia ao demais processos que tenham identidade fática material com aquele outrora julgado.

Com a existência de um abarrotamento de demandas no judiciário, como vimos anteriormente, não

há  mais  como  visualizar-se  o  judiciário  como  responsável  pelos  litígios  individuais  no  modus

operandi natural do processo civil brasileiro, como pensado nos CPCs de 1939 e 1973153, com a

necessidade de uma mudança na forma de enquadramento processual à realidade dos tribunais, uma

adaptação sistêmica154, como dispõe Ataíde Jr. 

No final do século passado, Dinamarco já antevia a necessidade de ampliação dos efeitos de

uma decisão, com o impacto em outros processos, resultando em “um só procedimento e sentença

única possa o juiz resolver uma série grande de litígios individuais da mesma ordem, com economia

e sem o risco de decisões conflitantes, inerente aos julgamentos isolados155" 

Um  excesso  de  litigiosidade,  o  que  já  era  antevisto  por  Cappelletti  e  Garth156,  é  uma

consequência  mundial,  necessitando de novas técnicas  de enfrentamento  jurisdicional  sistêmico,

com o intuito de possibilitar o acesso à justiça do indivíduo em sociedade, contudo garantir, de igual

Eduardo. FOGAÇA, Mateus Vargas. Sistema dos precedentes judiciais obrigatórios no novo código de processo
civil.  Precedentes. Organizadores: DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; MACEDO, Lucas Buril
de; ATAIDE JR, Jaldemiro Rodrigues de. Editora JusPodivm, Salvador, 2015. p.343

152 LIMA, Tiago Asfor Rocha. Precedentes judiciais civis no Brasil. São Paulo, Ed. Saraiva. 2013. p. 197 
153 “Como parte do problema impõe-se reconhecer que o Código vigente (Lei 5.869/73) fora idealizado sob matizes

individualistas. Não fora concebido para solucionar e pacificar litígios coletivos, indivisíveis e transindividuais14,
tampouco  demandas  repetitivas  sobre  direitos  individuais  homogêneos.”  TEIXEIRA,  Guilherme  Puchalski.
Incidente de resolução de demandas repetitivas: projeções em torno de sua eficiência. Revista eletrônica de direito
processual – REDP. Volume 16. Julho a dezembro de 2015. p. 215 

154 “Não  há  dúvidas  de  que  as  demandas  de  massa  tem  características  próprias,  que  as  diferem  das  demandas
individuais e coletivas, exigindo dos diversos países a adaptação de seus sistemas jurídicos, a fim de tratá-las mais
adequadamente, tendo em vista a insuficiência do regime processual das demandas individuais e coletivas para com
as mesmas.” ATAÍDE JR, Jaldemiro Rodrigues de. As demandas de massa e o projeto de novo código de processo
civil. In FREIRE, Alexandre at. Novas tendências do processo civil. Salvador: Jus Podivm, 2014. p. 48

155 DINAMARCO, Cândido Rangel. Litisconsórcio. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 346/347
156 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução: NORTHFLEET, Ellen Greice. Porto Alegre.

1991 
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maneira, a efetividade do direito material ali posto ao Estado enquanto judiciário, recaindo também

na efetividade processual, como argumentam Marinoni e Mitidiero, “um dos valores centrais do

novo direito processual civil brasileiro157”.

O  pensamento  em  julgar-se  uma  demanda  para  a  definição  de  uma  tese  jurídica  para

aplicação posterior é uma solução para o que Beneti158 e Bondioli159 classificam como macrolides,

aquelas  que  tem similitude  fática  e  material,  com uma  proliferação  de  demandas  ou  matérias

idênticas. Essa concepção pode ser tanto no sentido de uma quantidade imensa de processos ou uma

matéria com alto impacto social, o que, de igual maneira, a técnica ampla formação de precedente

vinculante já resolve a matéria, com a fixação da tese jurídica. 

Notadamente,  a  doutrina  encara  estas  possibilidades  do  “treat  like  cases  alike” como

julgamento por amostragem, justamente por ter um caso base e ter ascendência de seu resultado aos

demais, enquadrando os recursos excepcionais recebidos em rito repetitivos e, agora, o incidente de

resolução de demandas repetitivas, o que colocaria, notadamente, uma relação entre esta espécie de

julgamento e a  multiplicidade  de demandas,  o que está,  de certa  maneira,  equivocado,  por não

representar a única forma de amostragem e, também, de formação de precedente vinculante com

transcendência para outros processos. Há, também, quem, acertadamente,  defenda a repercussão

geral160 como outra espécie de julgamento por amostragem, ainda que não seja em rito repetitivo em

recurso  extraordinário,  o  que  também  inserimos  dentro  do  microssistema  de  formação  de

precedentes vinculantes.  

Para a existência de um julgamento por amostragem, em qualquer de suas espécies, ainda

que com características diversas e autônomas, há de se entender, no entendimento de Cabral, como

uma conjunção de “uma ou algumas causas que, pela similitude na sua tipicidade, são escolhidas

157 MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIEIRO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. São
Paulo: RT. 2008. p. 93

158 BENETI, Sidnei Agostinho. Assunção de competência e fast-track recursal. Revista de Processo. Vol. 171 Ano 34.
São Paulo: Revista dos Tribunais, maio/2009. p. 10

159 “As macrolides se apresentam como um grande desafio para a ciência do processo. É que se espera de todo e
qualquer processo que ele não consuma mais tempo, energia e dinheiro do que o estritamente necessário para a sua
solução, seja efetivo e traga segurança e orientação para as relações econômicas e sociais. E a multiplicação de
litígios judiciais, ainda que idênticos, aumenta o volume de serviço do Poder Judiciário sem que haja incremento na
sua capacidade  de absorção  de trabalho.  Ademais,  a  proliferação  de processos similares,  até  por uma questão
estatística,  incrementa as  chances de soluções diferentes  para  uma mesma situação  da vida.  Nessas  condições,
convive-se com uma série de fatores negativos para a otimização, efetividade e previsibilidade do processo e é
preciso  neutralizá-los.”  BONDIOLI,  Luis  Guilherme  Aidar.  A  nova  técnica  de  julgamento  dos  recursos
extraordinário e especial  repetitivos.  http://www.dinamarco.com.br/wp-content/uploads/NovaTecnica.pdf Acesso
dia 02 de janeiro de 2017.

160 “O instituto da repercussão geral e o sobrestamento de recursos especiais repetitivos convergem para os mesmos
objetivos,  que  são  basicamente  a  celeridade  e  a  racionalidade  processual24,  com  a  diminuição  de  demandas
idênticas nas Cortes Superiores. Logo, assemelham-se quanto ao modo de prestação jurisdicional que será oferecido
pelas instâncias extraordinárias, na medida em que se baseiam na razoável duração do processo e na efetividade do
serviço  prestado  pela  Justiça.”  GOMES  NETO,  José  Mário  Wanderley  Gomes  Neto;  BORBA,  Ana  Luisa
Rodrigues Loyo.  Sobrestamento de recursos especiais repetitivos e aplicação do instituto no TRF – 5ª Região.
Revista 2012.1 – 24 – Professora Marília Muricy Machado Pinto. 2012. p. 96

http://www.dinamarco.com.br/wp-content/uploads/NovaTecnica.pdf
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para serem julgadas inicialmente,  e cuja solução permite  que se resolvam rapidamente todas as

demais161". 

Dessa maneira,  consideramos, além dos recursos excepcionais repetitivos,  o incidente de

resolução de demandas repetitivas (IRDR) e a repercussão geral, como julgamento por amostragem

e insertos neste microssistema de formação de precedentes vinculantes, o incidente de assunção de

competência  (IAC) e o incidente de arguição  de inconstitucionalidade,  os quais detêm diversos

aspectos comuns de julgamento e que guardam similaridade com os demais institutos.

Todos  os  institutos  que  consideramos,  para  este  trabalho,  nesta  construção  comparativa

perfazem esse caminho proposto, considerar-se um único julgamento, com o intuito de fixar uma

tese jurídica para a aplicabilidade posterior – seja em processos existentes ou futuros –, no intuito

de garantir maior previsibilidade jurídica a sociedade, com um julgamento diante de uma isonomia

na resposta estatal judicial, bem como prestar a melhor jurisdição, num tempo razoável, respeitando

os precedentes outrora criados. 

Evidente  que,  pela  peculiaridade  de  cada  qual,  existem  diferenças  pontuais  entre  os

institutos, o que não impossibilita que sejam configurados diante de uma mesma contextualização,

justamente pelas suas convergências, seja por todos aplicarem, quando suscitados, um rito diverso

daquele normal para a resolução do conflito, atuando com uma transcendência, ora qualitativa, ora

quantitativa,  no  intuito  de  resolver  aquela  demanda,  porém com aplicabilidade  para  os  demais

processos idênticos. Pontuaremos as convergências como o que classificamos todos como espécies

de  uma  mesma  proposta  de  julgamento,  não  esquecendo,  evidentemente,  de  ressaltar  as

divergências, contudo entendendo que o que os une detém maior importância do que aquilo que os

separam,  com  isso,  criando  uma  rede  de  julgamentos  por  amostragem,  um  verdadeiro

microssistema162 de formação de precedentes vinculantes163.

161 CABRAL, Antonio do Passo. O novo Procedimento-Modelo (Musterferfahren) Alemão: uma alternativa às ações
coletivas. In: DIDIER JR, Fredie. Leituras complementares de processo civil. Salvador: Juspodvm, 2008. p. 146

162 Cunha e Didier Jr. adotam a distinção entre os microssistemas, como existente um sobre precedentes vinculantes
repetitivos e um maior sobre precedentes obrigatórios, sobre os quais permeiam uma conjunção do que defendemos
neste estudo, com convergência no macro, mas divergência pelo fato de que incluímos a repercussão geral e eles  a
criação das súmulas vinculantes, as quais não entendo como precedente, apesar de vinculante: ‘Há uma unidade e
coerência sistêmicas entre o incidente de assunção de competência e o julgamento de casos repetitivos, cumprindo
lembrar que o termo "julgamento de casos repetitivos" abrange a decisão proferida em incidente de resolução de
demandas repetitivas e em recursos repetitivos (CPC, art. 928). Em outras palavras, existe um microssistema de
formação concentrada  de precedentes  obrigatórios,  formado pelo incidente de assunção de competência e  pelo
julgamento  de  casos  repetitivos.”  CUNHA,  Leonardo  Carneiro  da;  DIDIER  JR.,  Fredie.  Curso  de  direito
processual  civil.  Meios  de  impugnação  às  decisões  judiciais  e  processo  nos  tribunais.  13ª  ed.  Salvador:  Jus
Podivm, 2016. p. 658

163 O  FPPC  entendeu  que  existe  um  microssistema  de  solução  de  casos  repetitivos,  contudo,  visualizo  que  o
microssistema deve ser ampliado e visualizado como de criação de precedentes por amostragem, não desmerecendo
a qualidade do enunciado, somente adequando-o para uma utilização mais adequada: 
Enunciado n.º  345  do  FPPC:  O incidente  de  resolução  de  demandas  repetitivas  e  o  julgamento  dos  recursos
extraordinários e especiais repetitivos formam um microssistema de solução de casos repetitivos, cujas normas de
regência se complementam reciprocamente e devem ser interpretadas conjuntamente.
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2.3.1 A inserção da repercussão geral no recurso extraordinário

O recurso extraordinário é um remédio constitucional164, com existência no artigo 102, III,

que  visa  impugnar  acórdãos  proferidos  em  única  ou  última  instância,  no  caso,  os  tribunais

inferiores, seja os de justiça estadual, justiça federal, ou, ainda, dos tribunais superiores das mais

diferentes  áreas,  com o propósito  da pacificação da interpretação sobre a Constituição  Federal,

como  diria  Bermudes,  garantir  e  “resguardar  a  inteireza  positiva,  a  validade,  a  autoridade  e  a

uniformidade de interpretação da Constituição165”. 

É um recurso de fundamentação vinculada, de acordo com a disposição constitucional, com

a necessidade de impugnar estas determinadas matérias, caso existente no acórdão recorrido, se não

houver nenhuma dessas alternativas no ato decisório, não cabe o recurso extraordinário, por não ter

o caráter material especial que possibilita o cabimento e adequação recursal. De igual maneira, ao

determinar-se que somente cabe a discussão sobre as hipóteses do art.  102, III da Constituição

Federal, logo, não há possibilidade de discussão fática, pacificado na doutrina, conforme visto por

Mancuso166, apesar da difícil distinção entre o que seria a questão fática167 e a jurídica168, contudo,

não cabe a rediscussão de fatos169. 

Um acórdão sem a presença de nenhuma das hipóteses contidas nas alíneas do art. 102, III,

da  Constituição  Federal,  não  pode  ser  atacado  por  recurso  extraordinário,  por  ausência  de

cabimento  recursal,  encerrando  a  prestação  jurisdicional.  A  própria  existência  do  recurso

Enunciado n.º  460. (arts. 927, §1º, 138) O microssistema de aplicação e formação dos precedentes deverá respeitar
as técnicas de ampliação do contraditório para amadurecimento da tese, como a realização de audiências públicas
prévias e participação de amicus curiae. 
Enunciado n.º  472. (art. 985, I) Aplica-se o inciso I do art. 985 ao julgamento de recursos repetitivos e ao incidente
de assunção de competência.
Enunciado n.º 591. (arts. 927, §5º; 950, §3º; 979) O tribunal dará ampla publicidade ao acórdão que decidiu pela
instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, incidente de assunção de competência ou incidente
de resolução de demandas repetitivas, cabendo, entre outras medidas, sua publicação em seção específica no órgão
oficial e indicação clara na página do tribunal na rede mundial de computadores.

164 “modalidade excepcional impugnativa de atos decisórios proferidos em única ou última instância a propósito de
questões  constitucionais.”  SILVA,  Christine  Oliveira  Peter  da. Hermenêutica  de  Direitos  Fundamentais:  uma
proposta constitucionalmente adequada. Brasília: Brasília Jurídica, 2005. p. 260. “Sua finalidade é manter, dentro
do  sistema  federal  e  da  descentralização  do  Poder  Judiciário,  a  autoridade  e  a  unidade  da  Constituição”.
THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 39 ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2003. p. 561 

165 BERMUDES, Sérgio. Comentários ao código de processo civil. São Paulo: RT, 1975. p. 257
166 MANCUSO, Rodolfo de Camargo.  Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 10ª ed. São Paulo: Revista dos

Tribunais, 2007. p. 113
167 Súmula n. 279 do STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
168 “o âmbito de discussão aqui se limita, exclusivamente, à aplicação dos direitos sobre o fato, sem mais se discutir se

o  fato  efetivamente  existiu  ou  não.”  MARINONI,  Luiz  Guilherme;  ARENHART,  Sérgio  Cruz.  Manual  do
Processo de Conhecimento. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 

169 “Mas cumpre entender em termos essa abstenção: o Tribunal supremo não julga os fatos, não julga das provas
produzidas, aceita estas como aqueles nos termos em que os pôs o julgado recorrido.” NUNES, Castro.  Teoria e
prática do poder judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 1943. p. 357/358 
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extraordinário  possibilita  somente  a  análise  sobre  as  questões  constitucionais  suscitadas  pelos

recorrentes, para devolvê-los para julgamento pelo STF, guardião da Constituição Federal, não para

uma reanálise geral do processo170, mas para uma verificação de proteção à própria norma, com um

sentido de estabelecer um padrão de entendimento legal. 

A importância do recurso extraordinário é imensa, seja historicamente, uma vez que Buzaid

diria que “de todos os meios de impugnação das sentenças, nenhum tem maior importância político-

social do que o recurso extraordinário171,” seja nos dias atuais, com o impacto cada vez maior dos

julgados do STF na sociedade, contudo, Silva entende que, da maneira com que é utilizado hoje,

seria  “mais  um instrumento  de  protelação  e  retardamento  da  prestação  jurisdicional  em nosso

pesado sistema processual,  deixando de longe de  constituir  o  instrumento  de uniformização da

leitura  do  texto  constitucional  diante  das  questões  relevantes  para  a  sociedade.172”  Ambos  não

deixam de guardar sua dose de razão, tanto pela importância  do recurso extraordinário,  espécie

primordial do controle de constitucionalidade difuso e reflexo dos anseios da sociedade, quanto pela

real crise que o STF suporta pelo excesso de utilização do instituto, com um viés, por muitas vezes,

equivocado173 de seu real fundamento e intuito174, sobre o qual a própria repercussão geral veio a

tentar solucionar. 

O STF tem uma função da interpretação da Constituição Federal, como já vimos, contudo

até  pouco  tempo  atrás,  principalmente  antes  da  criação  do STJ,  abarcava  também as  questões

infraconstitucionais, o que, de certa maneira, moldou o costume do próprio STF em julgar grandes

170 A decisão que eventualmente não se enquadre nas hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, mas a parte
entenda como injusta, continua sem a possibilidade de impugnar-se tal decisão, já que o intuito é a proteção da
norma, não a justiça para as partes: “Tanto é assim que referido recurso não é concebido em favor da parte, mas sim
em favor da higidez do sistema de preservação do texto constitucional. É viável quando o aresto viola o direito em
tese, não quando fere apenas o direito em espécie, ou seja, tem cabimento quando a decisão impugnada estiver
teoricamente errada e não apenas injusta.” OLIVEIRA, Pedro Miranda de. Novíssimo sistema recursal conforme o
CPC/2015. 1a. Ed. Florianópolis, Conceito Editorial, 2015. p.184

171 BUZAID, Alfredo. Estudos de direito. São Paulo: Saraiva, 1972. p. 181. 
172 SILVA, Christine Oliveira Peter da. Hermenêutica de Direitos Fundamentais: uma proposta constitucionalmente

adequada. Brasília: Brasília Jurídica, 2005. p. 262.
173 O STF passa há muito tempo por uma crise número, com uma quantidade imensa de recursos extraordinários

remetidos diretamente ou via agravo, o que leva a uma utilização transversa da própria modalidade recursal. Talvez
a própria atuação da Corte Suprema de maneira individualizada em termos de análise recursal colabora para tanto,
ao julgar tantos recursos, incentivando, de maneira transversa as partes a verem este recurso excepcional como
parte do cotidiano, por isso soma-se essa visão com a defendida por Guilherme Oliveira: “Essa situação gera um
déficit constante entre o número de processos que dão entrada no Tribunal, em relação àqueles que são distribuídos
aos  seus  Ministros,  e,  por  fim,  os  efetivamente  julgados.  Os  maiores  responsáveis  por  essa  situação  são,
indubitavelmente,  o  recurso  extraordinário  e  o  respectivo  agravo  de  instrumento  dirigido  contra  decisões  dos
Tribunais de origem que lhes negam seguimento.”  OLIVEIRA, Guilherme José Braz de.  Repercussão geral das
questões  constitucionais  e  suas  conseqüências  para  o  julgamento  do  recurso  extraordinário. Dissertação  –
Mestrado em Direito Processual. USP. 2009. p. 31/32

174 “Por isso, quando um órgão judicial postado à cumeeira da organização judiciária recebe mais processos do que
pode julgar, começam as mazelas que desprestigiam a Justiça e afligem os jurisdicionados;” MANCUSO, Rodolfo
de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 81 
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quantidade  de  demandas175.  Com  o  intuito  de  aplacar  essa  grande  quantidade  de,  a  emenda

constitucional  no.  45/2004  instituiu  a  repercussão  geral  como  requisito  de  admissibilidade  do

recurso extraordinário, almejando que este fosse cada vez mais excepcional, com a possibilidade do

próprio tribunal escolher e verificar quais as matérias pertinentes a seu crivo e julgamento. Parar de

julgar casos meramente  inter partes176,  como diria Câmara, passando a portar-se realmente como

uma  corte  de  precedentes,  como  Marinoni177 assevera.  No entanto,  mesmo  com este  intuito,  o

legislador entendeu por acrescentar uma hipótese de cabimento do recurso extraordinário, o que,

apesar  de  pertinente,  como  Cunha  e  Didier  Jr  explicam178,  introduzia  ao  STF  uma  maior

abrangência em sua competência, justamente o inverso do que a emenda almejava, ainda que seja

uma hipótese pouco utilizada. 

Há quem diga que a repercussão geral substituiu a arguição de relevância, pela proximidade

em termos de requisitos do próprio recurso extraordinário, contudo o critério é o inverso, já que na

análise anterior, o que se tinha era a necessidade do recurso excepcional que versasse sobre questão

não constitucional179 arguir  uma relevância para forçar o julgamento pelo STF, o que difere da

175 “Para a solução do problema certamente não terá trazido a mínima contribuição o caráter analítico da Constituição:
quanto maior a quantidade de normas que contém, maior é naturalmente a quantidade de questões que suscita, e
maior  a  probabilidade  de  que  se  tente  submetê-las  ao  crivo  da  Suprema  Corte.  O  problema  aqui  se  agrava
substancialmente pela formidável instabilidade do texto constitucional, objeto de dezenas de emendas ao longo de
sua  vigência”  ASSUMPÇÃO,  Hélcio  Alves  de.  Recurso  extraordinário:  requisitos  constitucionais  de
admissibilidade.  in  Meios de Impugnação ao Julgado Civil  –  estudos em homenagem a José Carlos  Barbosa
Moreira. Adroaldo Fabrício (coord.), Rio de Janeiro, Forense, 2007. p. 265

176 “A criação desse requisito é,  a nosso juízo, elogiável,  já que faz com que o Supremo Tribunal Federal,  Corte
Suprema do País, só se debruce sobre causas realmente relevantes para a Nação. Não faz sentido que o Pretório
Excelso perca seu tempo (e o do País) julgando causas que não tem qualquer relevância nacional, verdadeiras brigas
de vizinhos, como fazia antes da EC 45/2004.” CÂMARA, Alexandre Freitas.  Lições de Direito Processual Civil.
Volume II. 14ª edição, Revista e atualizada. – Rio de janeiro: Editora Lúmen Júris, 2007. p. 141

177 “As Cortes Supremas definem o sentido da lei federal e da Constituição, agregando sentido à ordem jurídica, e
apenas por isso os seus precedentes devem ser obrigatoriamente respeitados pelos juízes e tribunais. Toca às raias
do absurdo elencar entre os pronunciamentos com força obrigatória as decisões proferidas em recursos repetitivos,
esquecendo-se das demais decisões, inclusive das tomadas em repercussão geral pelo STF. Isso apenas teria lógica
se a função das Cortes Supremas estivesse limitada a otimizar o trabalho do Poder Judiciário. Ora, a função da
Corte Suprema, mais do que evitar decisões diferentes para casos em que se repetem em massa, dirige-se a casos
que abrem oportunidade para a orientação da sociedade mediante a instituição de precedentes.” MARINONI, Luiz
Guilherme. A função das cortes supremas e o novo CPC. Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil. n. 65
– Mar/Abr/2015. p. 21

178 No caso desta hipótese, temos um conflito das normas sobre a mesma matéria, obrigando a solução pelo judiciário
sobre qual destas é a correta para a aplicabilidade daquela matéria. Somente uma norma é competente para tal
situação, se houver sobreposição. Ao existir um conflito, existe uma usurpação de competência por parte de alguma
das  leis.  Com  isto,  a  distribuição  de  competência  legislativa  é  matéria  constitucional:  de  forma  privativa,
concorrente  ou  residual  da  União,  Estados  e  Municípios.  No  momento  em  que  uma  das  normas  usurpa  a
competência de legislar sobre determinado ponto de outro poder, naturalmente, temos uma matéria constitucional,
não uma incidência de inconstitucionalidade explícita, mas uma incidência de forma implícita, inerente ao fato do
conflito das leis. “A mudança operada é correta. De fato, De fato, não há hierarquia entre lei local e lei federal. O
conflito que porventura houver entre elas dirá respeito tão somente à competência legislativa, que é determinada
por normas constitucionais. No bojo da discussão sobre a aplicação de lei local em detrimento de lei federal, há,
sempre, a questão constitucional da competência legislativa.”  CUNHA, Leonardo José Carneiro da; DIDIER JR.,
Fredie.  Curso de direito processual civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais . 9ª
ed. Salvador: Jus Podivm, 2009. p. 354 

179 “será relevante a questão federal quando o interesse no seu desate seja maior fora da causa do que, propriamente
dentro dela”. BAPTISTA, N. Doreste. Da arguição de relevância no recurso extraordinário. Editora Forense, Rio



84

própria repercussão geral, seja pela imposição a todos os recursos extraordinários, fato inexistente

no requisito  anterior,  quanto em necessitar  que seja na questão constitucional,  não em questão

federal. E, por último, a arguição de relevância era um pedido de julgamento de matéria que não era

competência  do STF,  mas,  que por  existir  relevância,  pleiteava-se que assim fosse,  almejando,

como  diz  Lamy180,  uma  inclusão  recursal,  diferentemente  da  repercussão  geral,  a  qual  deve

demonstrar para a Corte, que a matéria constitucional – de competência natural – deve ser julgada

por transcender181 a própria ação. 

Dessa maneira, a partir de 2004, criou-se um novo requisito de admissibilidade do recurso182

extraordinário, a repercussão geral, porém somente em 2007 que passou a ser realmente cobrado, já

que sua regulamentação ocorreu via lei infraconstitucional – no. 11.418, de 19 de dezembro de 2006

de Janeiro. 1976. p. 34
180 “Por sua vez, a repercussão geral é instituto que possui o objetivo de possibilitar o não-conhecimento do mesmo

recurso, caso possa não haver reflexo da referida decisão junto à sociedade. Logo, o antigo instituto buscava a
inclusão, enquanto o atual justifica a exclusão, de feição bastante pragmática: uma alternativa ao congestionamento
do STF.” LAMY, Eduardo de Avelar. Repercussão Geral: A volta da Arguição de Relevância?. In: Teresa Arruda
Alvim Wambier; et al. (Org.). Reforma do Judiciário. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT. 2005, v. 1, p. 166-180. p. 178 

181 “A repercussão geral acaba por se reduzir a uma argüição de ‘irrelevância’. Isso porque a relevância é presumida e
a irrelevância só será reconhecida se neste sentido se manifestarem dois terços dos Ministros.” MALTEZ, Rafael
Tocantins, Repercussão geral da questão constitucional. in Recurso Especial e Extraordinário – repercussão geral
e atualidades, Coord: MELLO, Rogério Licastro Torres de. São Paulo, Método, 2007. p. 194

182 No direito comparado, também vemos outras espécies de filtros de admissibilidade para as Cortes Supremas. Nos
EUA,  “Robert  Stern  et  al  afirmam,  com  base  em  diversos  precedentes  da  Suprema  Corte,  que  o  certiorari
usualmente é acolhido quando a corte inferior declara a inconstitucionalidade de uma lei federal ou quando é dada
interpretação  indesejável  para  evitar  a  declaração  de  inconstitucionalidade  de  uma lei  federal.  (…) Em outras
palavras, a Suprema Corte dos EUA exerce juízo altamente subjetivo no sentido de avaliar o melhor momento de se
pronunciar sobre uma determinada questão jurídica. (…) a praxe nos EUA envolve conceder o certiorari também
em casos que contenham questões estaduais ou federais com significativo impacto na política externa do país.” p.
472/473. Na Alemanha, no recurso para a Corte Federal de Justiça, existe o recurso de revisão, o qual tem também
seu filtro: “Já era da tradição alemã, mesmo antes da reforma de 2001, a existência de uma hipótese de cabimento
da revisão quando a questão jurídica em debate ostentasse “significação fundamental” (grundatzliche Bedeuutung).
Sobre  o  conteúdo  da  questão  dotada  de  significação  fundamental,  Artur  May  sustenta  que  ela  deve  ser
suficientemente  paradigmática  e  que,  julgada,  reúna  condições  de repercutir  além dos estritos  limites  da  lide.
Ademais, afirma que a questão deve ter em sua essência um ponto duvidoso de díficil solução, que não derive
claramente  de  uma  interpretação  razoável  do  texto  legal.”  p.  475.  Na  Argentina,  também  há  um  similar  à
repercussão geral para o recurso extraordinário – de mesmo nome que no Brasil – datada da década de 90: “A
instituição do filtro (…) foi implementada no direito positivo argentino por obra da lei 23.774 de 1990, que alterou,
entre outros, o art. 280 do Còdigo Procesal Civil y Comercial de la Nácion (CPCN), conforme o seguinte excerto:
Quando  a  Suprema  Corte  conhecer  mediante  recurso  extraordinário,  a  recepção  de  uma  causa  implicará  na
avocação  dos  autos.  A Corte,  segundo  sua discricionariedade  sã,  e  com a  só  invocação  dessa  norma,  poderá
rechaçar o recurso extraordinário, por falta de lesão federal suficiente ou quando as questões discutidas carecerem
de substancialidade ou de transcendência.” p. 480. A comparação é necessária para entendermos que um filtro de
constitucionalidade na atuação das Supremas Cortes é normal (os autores ainda citam com menos ênfases exemplos
na Inglaterra, Japão, Canadá e Austrália) e, em todos, há um alto grau de subjetividade sobre quais os recursos que
merecerão guarita da jurisdição constitucional suprema. A repercussão geral foi uma importação de tais institutos,
com a visão brasileira, com as condizentes adaptações e estipulação objetiva para sua concessão e votação. Mas, no
julgamento da questão de existência, continua a subjetividade que não há como fugir, sobre quais as questões que o
STF quer ou não se ater. Talvez e, este trabalho parte dessa crítica, o instituto seja pormenorizado no cotidiano
desta corte, bem como no novel ordenamento, meio que se confundindo por diversas vezes com os repetitivos. Uma
repercussão geral só é válida em sua integralidade quando realmente as questões importante que o STF tenha que
julgar que sejam escolhidas, repassando os outros estoques com importância sem transcendentalidade para as outras
instâncias.  Nada adianta  um filtro  que  não filtra.”  Para  todas  as  citações:  WAMBIER,  Teresa  Arruda Alvim;
DANTAS, Bruno.  Recurso especial, recurso extraordinário e a nova função dos tribunais superiores no direito
brasileiro. 3a. ed. São Paulo: Ed. RT. 2016. 
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– positivando procedimentalmente, a partir de então, um novo requisito de admissibilidade183. A

validade prática do requisito passou a ser o dia 03 de maio de 2007, momento da aplicabilidade da

regulamentação pelo Regimento Interno do STF. A base conceitual da repercussão geral perfaz a

necessidade da demonstração, pelo recorrente, da transcendência184 daquela causa para a sociedade,

com impacto social, jurídico, econômico ou político. Além da Constituição Federal, em seu art. 102,

§  3º  conceituar  a  própria  repercussão,  o  art.  1.035,  §  1º,  determina,  conceitualmente185,  a

necessidade de existência de “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou

jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.”

Há  total  subjetividade  no  próprio  requisito,  apesar  da  regulamentação  constitucional  e

infraconstitucional, na tentativa de pormenorizar o instituto, contudo na aferição do mesmo, é um

conceito  juridicamente  indeterminado,  como bem pontuam Medina,  Wambier  e  Wambier186.  Os

critérios são amplos187, com a necessidade de auferimento de existência pelo STF, mediante uma

sistemática de fundamentação188 e coerência, apesar de ser caso a caso, como preconiza Araújo189. 
183 A natureza jurídica da repercussão seria, então, um autêntico requisito de admissibilidade, como bem assevera

Cunha e Didier Jr.: “O recorrente, além de ter de fundamentar o seu recurso em uma das hipóteses do art. 102, III,
da CF/1988, terá, também, de demonstrar o  preenchimento desse outro requisito(art. 1.035, §2o., CPC). Para isso,
deve o recorrente, em suas razões, demonstrar a existência de repercussão geral” CUNHA, Leonardo Carneiro da;
DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos
tribunais. 13ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 363

184 “haverá repercussão em determinada causa/questão quando os reflexos da decisão a ser prolatada não se limita
apenas aos litigantes mas, também, a toda uma coletividade. Não necessariamente a toda a coletividade (país), mas
de uma forma não individual.” GOMES JR, Luiz Manoel.  A Repercussão Geral da Questão Constitucional no
Recurso Extraordinário. São Paulo. Revista Forense. 2005. p. 54

185 Marinoni critica esta conceituação, seja pelo CPC/73 ou pelo CPC/2015, do que seria a repercussão geral, insistindo
que  a  própria  constituição  já  define  o  tema  de  modo  satisfatório  e,  ademais,  o  STF  teria  competência  e
discricionariedade para fazê-lo. “Ora, a legislação processual deve passar longe do significado de repercussão geral,
uma vez que cabe apenas e unicamente ao STF dizer quando ela está presente, nos termos da norma constitucional
respectiva.” MARINONI,  Luiz  Guilherme.  A função das cortes supremas e o novo CPC.  Revista Magister de
Direito Civil e Processual Civil. n. 65 – Mar/Abr/2015. p. 21

186 Há, certamente, uma grande dose de subjetividade na análise da repercussão geral pelo STF, uma vez que pode, a
cada julgamento, auferir novas visualizações de existência dos requisitos. “Pensamos estar‐se, aqui, em hipótese
típica  de interpretação  de  conceito vago  ou indeterminado” MEDINA,  José Miguel  Garcia;  WAMBIER,  Luiz
Rodrigues;  WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Breves Comentários às Nova Sistemática Processual Civil. São
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2007. p. 242

187 “Os conceitos jurídicos indeterminados são compostos de um núcleo conceitual (certeza do que é ou não é) e por
um ralo conceitual  (dúvida do que pode ser).  No que concerne  especificamente  à  repercussão  geral,  a  dúvida
inerente à caracterização desse halo de modo nenhum pode ser dissipada partindo-se tão somente de determinado
ponto de vista individual; não há, em outras palavras, discricionariedade no preenchimento desse conceito. Há de se
empreender um esforço de objetivação nessa tarefa. E, uma vez caracterizada a relevância e a transcendência da
controvérsia, o Supremo Tribunal Federal encontra-se obrigado a conhecer do recurso extraordinário. Não há, aí,
espaço para  livre apreciação  e escolha entre  duas alternativas  igualmente  atendíveis.  Não há de se cogitar  aí,
igualmente, discricionariedade no recebimento do recurso extraordinário. Configurada a repercussão geral, tem o
Supremo  de  admitir  o  recurso  e  apreciá-lo  no  mérito.”  MARINONI,  Luiz  Guilherme;  MITIDIERO,  Daniel.
Repercussão geral no recurso extraordinário. 2. Ed. São Paulo: Editora RT, 2008. p. 34

188 “que deverá ser demonstrado pelo recorrente, cuja interpretação e conclusão acerca de sua presença são tarefas do
STF, que, por meio de decisão fundamentada, reconhecerá ou afastará o requisito” ARAÚJO, José Henrique Mouta.
A eficácia  da decisão envolvendo a repercussão geral  e  os novos poderes  dos relatores  e dos tribunais locais.
Revista de Processo. São Paulo, v. 32, n. 152, 2007. p. 185/186

189 Com a conceituação vaga, o STF tem o poder de manifestar-se caso a caso, contudo, há de manter-se a coerência
sobre as questões de repercussão geral, sempre com a devida fundamentação para a decisão que afeta a questão:
“Portanto, essa vagueza do conceito de repercussão geral deve ser interpretada caso a caso, servindo de parâmetro



86

O STF, após a inserção da repercussão geral como requisito de admissibilidade, não julga o

recurso  extraordinário  de  qualquer  processo,  mesmo  diante  do  cabimento  correto  em uma  das

alíneas  do art.  102,  III  da Constituição  Federal,  o  que reforça  de sobremaneira  a  visão  de um

tribunal constitucional realmente influenciante para a sociedade, como deve sempre apresentar-se

judicialmente. 

O recurso extraordinário perde a exclusividade de uma relevância interna para as partes190,

com a necessidade da matéria recorrida suscitar  questões relevantes, que impactam a sociedade,

ultrapassando as barreiras  inter partes, com um interesse amplificado. A repercussão geral é uma

admissibilidade específica, que serve como filtro para que o STF escolha o que lhe compete julgar,

com uma relevância maior  do que aquele próprio processo. Não importa  para o julgamento do

recurso  extraordinário,  somente  a  existência  de  uma  questão  constitucional,  mas,  ainda,  uma

relevância  daquela  matéria  para  a  sociedade,  a  propagada  transcendência  material  do  recurso

extraordinário.  Se  um  processo  tem  questão  constitucional  pertinente  ao  enquadramento  ao

cabimento  recursal,  mas  não  tem  êxito  na  demonstração  da  repercussão  geral,  o  recurso

extraordinário, mesmo com enquadramento correto da supramencionada hipótese de cabimento, o

que geraria, nos dizeres de Oliveira191, uma irrelevância constitucional. Uma questão constitucional

pertinente somente a uma parte pequena da sociedade, ao não conter uma repercussão geral, não é

julgada pelo STF.

Medina  tem  uma  visão  ímpar  sobre  a  repercussão  geral,  colocando-a  em  dois  planos:

restrição de questões constitucionais a serem apreciadas pelo STF e um veículo de transposição do

próprio  recurso  extraordinário192.  Nesta  visão,  Medina  entende  que  realmente  há  o  filtro  de

admissibilidade, seja para impor uma dificuldade para o próprio recurso extraordinário, mas para

para os recursos subsequentes que envolvem a mesma temática.” ARAÚJO, José Henrique Mouta. O julgamento
dos recursos especiais por amostragem: notas sobre o art. 543-C, do CPC. Revista Dialética de Direito Processual.
v. 65, p. 55-62, 2008. p. 57

190 Não deixa de ter essa relevância, somente não há mais este ponto específico do controle difuso como a principal
característica, podendo até imaginar que há uma mutação do próprio controle difuso, já que transcende ao que foi
ali julgado. 

191 Pode parecer estranho, mas existirão questões constitucionais que o STF se desviará de supri-las, justamente por
entendê-las como irrelevantes. “em princípio, qualquer situação envolvendo a aplicação de norma constitucional é
de interesse público. Mas, na prática, muitas questões têm repercussão limitada às partes ou a pequeno número de
casos, e há problemas reais cujas consequências são muito reduzidas, mesmo para os interessados, servindo antes
como pretexto para  manobras  processuais  protelatórias  ou que visam a  subtrair  o  mérito  do litígio do direito
aplicável”. OLIVEIRA, Pedro Miranda de. Recurso extraordinário e o requisito da repercussão geral. São Paulo:
RT, 2013. p. 293.

192 A repercussão geral, em sua própria concepção, deve ser vista como Medina visualiza, perfazendo um real filtro de
admissibilidade  recursal,  sobre  o  qual  o  STF praticamente  escolhe  o  que  tem importância  para  julgamento  e
impacto aos demais, apesar de não ser desse modo que os próprios Ministros encaram. “Temos sustentado que
repercussão  geral  opera  em  dois  planos,  em  relação  ao  recurso  extraordinário:  de  um  lado,  funciona  como
mecanismo de restrição das questões  constitucionais  que podem ser  levadas ao STF; de outro,  funciona como
veículo  de  transposição  de  recurso  extraordinário,  já  que,  uma  vez  havendo  repercussão  geral,  tende  a
jurisprudência do Supremo a abrandar a exigência de presença de outros requisitos do recurso.”  MEDINA, José
Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado. 4ª Edição. RT: São Paulo. 2015. p. 948



87

que  o  STF  decida  com  impactos  maiores  para  a  sociedade,  no  outro  ponto,  entende  que  a

repercussão geral seria  o requisito  mais  importante,  o que até flexibilizaria  outros pontos,  caso

existente a repercussão, ponto que não é pacífico na doutrina193, tampouco no STF. O entendimento

é que a repercussão geral  seja o último dos requisitos analisáveis194,  com o preenchimento dos

demais195, sejam aqueles intrínsecos ou extrínsecos de admissibilidade. 

Inegavelmente, o STF, após a inclusão do instituto da repercussão geral no ordenamento, de

certo  modo,  escolhe  o  que  entende  como  pertinente  julgar,  sendo  um  filtro  processual  de

193 No  ponto  em que  Medina  defende  que,  se  houver  repercussão,  esta  seria  mais  importante  do  que  os  outros
requisitos, com a possibilidade de gerar uma flexibilização, a pacificação é por outro entendimento. Bruno Dantas
discorre sobre a controvérsia existente no passado da seguinte maneira: “De um lado, a corrente capitaneada pelo
Prof. Arruda Alvim sustenta que, por se tratar de pressuposto especial (e de natureza política) do cabimento do
recurso, o exame da repercussão geral deveria ser prévio ao exame de admissibilidade tradicional. De outro, autores
renomados, como José Rogério Cruz e Tucci, já defenderam que a operatividade do sistema requer que repercussão
geral seja examinada juntamente com os demais requisitos de admissibilidade, sob pena de sobrecarregar o plenário
do STF com a análise de recursos que eventualmente não teriam chances sequer de ser conhecidos, como nos casos
de falta de prequestionamento ou mesmo intempestividade.” DANTAS, Bruno. Repercussão geral: perspectivas
histórica, dogmática e de direito comparado: questões processuais – São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008.
p.292/293.   Contudo, o entendimento é que a admissibilidade é bipartida, com o relator analisando as questões
anteriores e, somente colocando para o plenário virtual, o recurso extraordinário que seja admissível sobre os outros
requisitos. Conclui Dantas que: “deve ser analisada no contexto da avaliação dos requisitos de admissibilidade
desse  recurso,  sem  qualquer  precedência  sobre  os  demais  pressupostos  ou  requisitos  de  admissibilidade.”
DANTAS,  Bruno. Repercussão  geral.  Perspectivas  histórica,  dogmática  e  de  direito  comparado.  Questões
processuais. 3. ed. São Paulo: RT, 2012. p. 294

194 Houve um posicionamento divergente sobre o tema, quando a então Ministra Ellen Gracie no julgamento do AI
375011, Informativo 365, minorando a necessidade do prequestionamento quando a matéria comportar a presença
da repercussão geral, referindo-se à possibilidade da relativização deste requisito dependendo da importância da
manifestação superior sobre a matéria de fundo. Entretanto, este posicionamento foi isolado no STF, em situação
somente excepcional, como a situação do julgado analisado, não conquistando adeptos entre os demais membros do
tribunal, nem da própria ministra, que defendeu por diversas vezes posteriormente, demonstrando a impossibilidade
dessa relativização como regra, mas sim como possibilidade remota: “2. Tal circunstância não constitui óbice ao
conhecimento  e  provimento  do  recurso  extraordinário,  pois,  para  tanto,  basta  a  simples  declaração  de
constitucionalidade pelo Tribunal a quo da norma municipal em discussão, mesmo que desacompanhada do aresto
que  julgou  o  leading  case.  3.  O  RE  251.238  foi  provido  para  se  julgar  procedente  ação  direta  de
inconstitucionalidade da competência originária do Tribunal de Justiça estadual, processo que, como se sabe, tem
caráter  objetivo,  abstrato  e  efeitos  erga  omnes.  Esta  decisão,  por  força  do  art.  101  do  RISTF,  deve  ser
imediatamente aplicada aos casos análogos submetidos à Turma ou ao Plenário. Nesse sentido, o RE 323.526, 1ª
Turma, rel. Min. Sepúlveda Pertence.4. Agravo regimental provido. (AI 375011 AgR, Relator(a):  Min. ELLEN
GRACIE,  Segunda Turma,  julgado  em 05/10/2004,  DJ  28-10-2004 PP- 00043 EMENTA VOL-02170-02 PP-
00362)” 

195 “(...)  O  prequestionamento  da  questão  constitucional  é  requisito  indispensável  à  admissão  do  recurso
extraordinário.3.  As  Súmulas  282 e  356 do  STF dispõem,  respectivamente,  verbis:  “É inadmissível  o  recurso
extraordinário,  quando não ventilada,  na decisão recorrida,  a  questão federal  suscitada”  e “o ponto omisso da
decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário,
por faltar o requisito do prequestionamento”.4. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos
demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente,  se o
recurso é inadmissível  por outro motivo, não há como se pretender  seja reconhecida “a repercussão geral  das
questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF).(..) Além disso, não foram opostos embargos
de  declaração  para  sanar  eventual  omissão,  faltando,  ao  caso,  o  necessário  prequestionamento  da  questão
constitucional,  o que inviabiliza a  pretensão de exame do recurso  extraordinário.  Incide,  portanto,  o óbice das
Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada.” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios,
não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. (…)  (RE 176.626, RTJ
168/305;  v.  Súmula  211  do  STJ).”  (ROSAS,  Roberto,  in  Direito  Sumular,Malheiros).  (..)  .”  Ex  positis,
DESPROVEJO o agravo,  com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  Publique-se. Brasília,  29 de abril de
2014.Ministro LUIZ FUX Relator  (STF -  ARE: 727284 MG, Relator:  Min. LUIZ  FUX, Data de Julgamento:
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admissibilidade, com uma função de, além da própria devolutividade normal, delimitar a relevância

das  matérias  constitucionais.  Uma  forma  de  delinear-se,  o  que  deve  ser  julgado,  bem  como,

igualmente importante, do que não deve. Demonstrando, por modo antagônico, a reflexão de que o

STF debruçar-se-á, materialmente, somente em questões mais condizentes com o impacto social ao

qual  se espera de uma Corte Suprema,  inadmitindo as que não se enquadrem a esta definição.

Talamini explica isso como uma seletividade do próprio STF196 em seu modo de atuação, o que,

teoricamente,  faz  com  que  se  aprimore  as  discussões  realmente  relevantes  e  os  processos  de

competência da Corte Suprema. 

Além dessa necessidade do recurso conter um interesse maior do que simplesmente o das

partes sobre a determinada matéria, impõe-se a estas197, a argumentação sobre a existência dessa

transcendência, ou seja, o próprio recorrente que deve fundamentar que a sua matéria interessa além

de seus aspectos individuais. Se o recurso extraordinário não contiver uma argumentação sobre a

repercussão geral, o vício é formal, resultando numa inadmissibilidade por não cumprir o requisito,

contudo, Medina entende, o qual não vislumbro possibilidade, que, pela própria atuação como Corte

Suprema, “nada impede o conhecimento da existência de repercussão geral ex officio, mesmo que

ausente ou deficiente a alegação apresentada pela parte ex vi do art. 1.035, § 2.º, do CPC/2015198”. 

Não há uma flexibilização sobre a necessidade de fundamentação sobre a repercussão geral,

não vislumbrando possibilidade do STF agir de ofício199, justamente pela ausência desta previsão

legal,  tanto  na  Constituição  Federal  quanto  na  lei  infraconstitucional.  Sem a  argumentação  no

recurso extraordinário de que há repercussão geral, não há como sanar tal vício, bem como não há

possibilidade  do  STF  decidir  oficiosamente  pela  admissibilidade,  mesmo  ausente  qualquer

manifestação sobre tal requisito. 

O STF, com a inserção da repercussão geral, impõe-se, cada vez mais, como um tribunal de

julgamento de relevância, atuando, como já frisado por Marinoni, como uma Corte Suprema, não

29/04/2014) 
196 Sobre a repercussão geral e a escolha pelo STF do que julgar: “Instaura-se uma atuação seletiva. Pretende-se que a

restrição quantitativa confira ao Supremo Tribunal um incremento qualitativo na sua atuação. Em tese, a filtragem
propiciará mais tempo e recursos humanos e materiais para a Corte dedicar não só aos recursos extraordinários que
versem sobre as questões tidas por relevantes, como também para os demais processos que permanecem em sua
esfera  de  competência.”  TALAMINI,  Eduardo.  Novos  Aspectos  da  Jurisdição  Constitucional  Brasileira:
Repercussão Geral, Força Vinculante, Modulação dos Efeitos do Controle de Constitucionalidade e Alargamento
do Objeto do Controle Direto, São Paulo, Tese de Livre-Docência, USP, 2008. p. 25

197 Incumbe ao recorrente a suscitação da repercussão geral, contudo não há formalismo sobre esta alegação, somente
com a indicação  dos motivos que se entenda que  há a  manifestação  de  tal  instituto,  sem maiores  indicações.
Enunciado n.º 224 do FPPC: A existência de repercussão geral terá de ser demonstrada de forma fundamentada,
sendo dispensável sua alegação em preliminar ou em tópico específico.

198 MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado. 4ª Edição. RT: São Paulo. 2015. p.  949. 
199 Enunciado n.º 550 do FPPC: A inexistência de repercussão geral da questão constitucional discutida no recurso

extraordinário é vício insanável, não se aplicando o dever de prevenção de que trata o parágrafo único do art. 932,
sem prejuízo do disposto no art. 1.033. 
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um tribunal para julgamento de processo para mero interesse das partes200. Não há uma prestação

jurisdicional aberta para qualquer processo201, mas somente aos processos afetos a uma relevância,

diante de uma repercussão geral, neste caso, social, econômica, política ou jurídica. 

 Essa ausência de repercussão geral em um recurso com questão constitucional comprovada

é uma ausência de jurisdição? Ocasiona prejuízo aos jurisdicionados? Houve, de todo modo, uma

prestação jurisdicional, ainda que sem ter a competência reconhecida pelo STF. Sem relevância, não

há  julgamento  pela  Corte  Suprema,  mas  não  há  como  falar  em  questão  de  não  prestação

jurisdicional,  ainda  que  a  decisão  seja  injusta  ou  inconstitucional,  houve,  absolutamente,  a

prestação, ainda que insatisfatória para aquela parte que almejava o recurso extraordinário,  sem

obter êxito na demonstração da repercussão geral. 

Entretanto,  há de se imaginar  que existem matérias  que contêm relevância,  contudo não

permeiam a transcendência, o que perfazem a impossibilidade de reconhecimento da repercussão

geral, por mais relevante que sejam. A matéria ali recorrida, via extraordinário, deve conter uma

relevância em seus argumentos e uma transcendência, para alcançar outros processos ou, até, outras

pessoas na sociedade. Marinoni e Mitidiero inserem esses dois requisitos como a base do próprio

reconhecimento  da  repercussão  geral,  causando,  uma  obrigação  de  conhecimento  do  recurso,

quando  houver  essa  constatação,  obviamente  conhecível  também diante  dos  demais  requisitos.

Dessa maneira, “há de se empreender um esforço de objetivação valorativa nessa tarefa. E, uma vez

caracterizada a relevância e a transcendência da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal encontra-

se obrigado a conhecer do recurso extraordinário202”.

Quando há somente relevância,  mas não transcendência,  não há repercussão geral,  tanto

quanto  vice-versa,  há  a  necessidade  da  conjunção  de  ambas  as  hipóteses  para  alcançar  a

demonstração correta do instituto. Os critérios, para se alcançar a relevância, acabam por conter

uma  subjetividade,  algo  que  não  se  consegue  visualizar  de  maneira  clara,  mas  simplesmente

dependendo de cada situação em peculiar, como preconizado por Araújo203. 

200 Neste ponto, Araújo corrobora que a existência de questões constitucionais que não serão julgadas, por não serem,
em seus dizeres, visualizáveis de maneira macro. “Com esse novo requisito, é destacado o papel d STF para, ao
lado de primar pela correta interpretação dos preceitos constitucionais, enfrentar tão-somente as causas recursais
com aspectos macro (supra, superior, diferenciado), não sendo mais instância competente para solucionar demais
amarguras  recursais  (sem  qualquer  transcendência)  mesmo  nos  casos  de  interpretação  equivocada  da  própria
Constituição.” ARAÚJO, José Henrique Mouta. O julgamento dos recursos especiais por amostragem: notas sobre
o art. 543-C do CPC. Revista Dialética de Direito Processual. v. 65, p. 55-62, 2008. p. 58

201 “a preponderância do interesse público, bem como [que] o reflexo da solução dada ao problema extravasava o
exclusivo interesse das partes” BARBOSA, Rafael Vinheiro Monteiro. Reflexos da repercussão geral no sistema de
interposição conjunta do recurso extraordinário e do recurso especial e a sugestão para o problema.  Revista de
Processo. São Paulo. 2008. p. 167/168 

202 MARINONI,  Luiz  Guilherme;  MITIDIERO,  Daniel.  Repercussão geral no recurso extraordinário. 2.  Ed. São
Paulo: Editora RT, 2008. p. 35

203 ARAÚJO, José Henrique Mouta. O julgamento dos recursos especiais por amostragem: notas sobre o art. 543-C do
CPC. Revista Dialética de Direito Processual. v. 65, p. 55-62, 2008. p. 57
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No  caso  específico  da  transcendência,  divide-se  de  duas  formas:  a  quantitativa  e  a

qualitativa. É mais visualizável e fácil de visualizar-se uma transcendência quantitativa, um número

de  pessoas  que  possam  ser  alcançados  pelo  julgamento  daquele  processo  em  específico.

Determinada  matéria,  ao  ser  analisada  pelo  STF,  pode  configurar  sua  transcendência  pela

quantidade de processos que já existem sobre a demanda, a repetição de ações de matéria idêntica.

São diversos os casos sobre as demandas repetitivas, o que deixa a visualização da matéria como

transcendente  de  maneira  mais  fácil.  Não há,  entretanto,  uma forma numérica  de  definição  do

alcance da transcendência,  com verificação de cada matéria  e seu caso concreto.  No entanto,  é

importante entender que não há a repercussão geral somente pela repetição de demandas, já que a

transcendência é uma das bases para instituto, mas não a base única, ainda mais se esta for somente

pelo aspecto quantitativo, como Marinoni204 bem frisa, ao dizer que o precedente firmado pela Corte

Suprema deve conter mais aspectos do que simples multiplicidade, argumento que “um caso não

deve ser resolvido por uma Corte Suprema apenas por ter se multiplicado205.”

Já  a  transcendência  qualitativa  é  calcada  numa  importância  jurídica  da  análise  daquele

direito além daquelas partes206, com um impacto social maior do que aquela demanda, ainda que

seja  em indivíduos  que  nem  intentaram  demandas,  ou,  ainda,  em direito  macro,  que  não  são

facilmente visualizáveis. 

A repercussão  geral,  em sua  existência,  enseja  a  necessidade  tanto  da  transcendência  –

qualquer  das  duas,  mas,  ainda,  da  relevância.  Marinoni  e  Mitidiero  elaboram  que  “a  fim  de

caracterizar  a  existência  de repercussão  geral  e,  destarte,  viabilizar  o  conhecimento  do  recurso

extraordinário, nosso legislador alçou mão de uma fórmula que conjuga relevância e transcendência

(repercussão geral = relevância + transcendência)207.” A relevância está na caracterização de um dos

aspectos propostos pela norma – jurídico, social, político ou econômico – e a transcendência está no
204 “Imaginar que casos repetitivos, apenas por isso, possam abrir oportunidade à atuação do STF e do STJ não tem

qualquer cabimento. Isso significaria completo desvirtuamento das funções destas Cortes Supremas. Faria supor
que têm a função de definir critérios para a facilitação da resolução dos casos que se repetem. Ora, casos desse tipo
podem não ter qualquer relevância para o desenvolvimento do direito. Na verdade, ao se criar fórmula para dar
unidade à solução dos casos repetitivos corre-se o risco de esquecer da função das Cortes Supremas em nome da
otimização  do  julgamento  dos  casos  de  massa,  como se  a  razão  para  respeitar  um  precedente  estivesse  aí”.
MARINONI,  Luiz Guilherme. O “problema” do incidente de resolução de demandas repetitivas e dos recursos
extraordinário e especial repetitivos. Revista de Processo. vol. 249. ano 40. p. 399-419. São Paulo: Ed. RT, nov.
2015. p. 413

205 MARINONI,  Luiz Guilherme. O “problema” do incidente de resolução de demandas repetitivas e dos recursos
extraordinário e especial repetitivos. Revista de Processo. vol. 249. ano 40. p. 399-419. São Paulo: Ed. RT, nov.
2015. p. 413

206 “A transcendência da controvérsia constitucional levada ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal pode ser
caracterizada tanto em uma perspectiva qualitativa como quantitativa. Na primeira, sobreleva para individualização
da transcendência o importe da questão debatida para a sistematização e desenvolvimento do direito; na segunda, o
número de pessoas susceptíveis de alcance, atual ou futuro, pela decisão daquela questão pelo Supremo e, bem
assim, a natureza do direito posto em causa (notadamente, coletivo ou difuso).” MARINONI,  Luiz Guilherme;
MITIDIERO, Daniel. Repercussão geral no recurso extraordinário. 2. Ed. São Paulo: Editora RT, 2008. p. 37/38

207 MARINONI,  Luiz  Guilherme;  MITIDIERO,  Daniel.  Repercussão geral no recurso extraordinário. 2.  Ed. São
Paulo: Editora RT, 2008. p. 40
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impacto  para  além  daquela  demanda.  Se  o  recurso  extraordinário  contiver  relevância  sem  a

transcendência,  de igual  modo,  não deve ser reconhecida a repercussão geral  e vice-versa.  Não

andam em separado, somente de forma uníssona. Não presente uma destas, seja a qualitativa ou a

quantitativa,  bem como a sua relação com a relevância, não há possibilidade ou necessidade do

julgamento do recurso extraordinário. 

A repercussão geral, na sua divisão de relevância e transcendência, para visualização de sua

existência, navega por caminhos conceituais vagos e subjetivos, como já vimos, quando não se sabe

ao certo, pela lei,  qual a definição de cada um desses, ficando à mercê da análise pelo plenário

virtual.  Entretanto,  no art.  1035, § 3º tem a regulamentação de hipóteses objetivas, aquelas que

automaticamente tem repercussão geral, sobre as quais, não há uma subjetividade ou análise mais

complexa, somente enquadramento entre as possibilidades determinadas, de maneira, como dito por

Silva208,  objetiva.  Estas  possibilidades  objetivas  de  repercussão  geral  são:  contrarie  súmula  ou

jurisprudência dominante do STF ou tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei

federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.

Sai a subjetividade de análise pelo STF sobre a repercussão geral, entra a objetividade de

uma  verificação  somente  de  enquadramento,  o  que  Medina  denomina  de  repercussão  geral  in

repsa209.  Na primeira  hipótese,  quando um tribunal,  ao  julgar  um recurso  de caráter  ordinário,

profere em acórdão, um resultado com conteúdo material, que contrarie súmula ou jurisprudência210

dominante no STF, há, necessariamente, a repercussão geral, pela existência de um conflito entre o

que  a  Corte  Suprema  definiu  como  tema  sumulado  ou  dominante  e  uma  decisão  de  instância

inferior. Neste caso, há um caráter objetivo de enquadramento. O motivo pelo qual esta hipótese

tem  essa  característica  objetiva  é  o  conteúdo  decisório  de  seguir  um  caminho  transverso  do

208 O CPC/2015 instituiu hipóteses objetivas pelas quais a repercussão geral é constatada e não analisada. Desse modo,
ao se deparar com tais hipóteses, o relator e, posteriormente, o colegiado, somente deve enquadrar na hipótese,
visualizando a sua incidência,  não contendo discricionariedade para  qualquer decisão fora da objetividade: “A
repercussão geral presumida (art. 1.035, § 3º) relaciona-se com a tarefa da uniformização da jurisprudência, tarefa
intrínseca à missão do Supremo Tribunal Federal como órgão de cúpula do Poder Judiciário no regime federativo
brasileiro. Assim, não pode o Supremo Tribunal Federal  rejeitar a repercussão de tema que já é objeto de sua
jurisprudência sumulada ou vinculante, nem de tema que tiver por fundamento da decisão recorrida a declaração de
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.” SILVA, Christine Oliveira Peter da. Sistemática da Repercussão
Geral  no  Novo  Código  de  Processo  Civil.  Revista  Síntese  de  Direito  Civil  e  Processual  Civil. v.  13  n.  97,
set/out/2015, IOB. p.383 

209 “Nesse caso, não precisa o recorrente demonstrar que a questão ultrapassa “os interesses subjetivos da causa”, pois,
impugnando-se, p.ex., decisão contrária a entendimento firmado súmula ou jurisprudência do STF, estabelece a
norma que a repercussão geral  está in re ipsa. Pode-se, de todo modo, dizer que na hipótese está-se diante de
exemplificação  de repercussão  geral  jurídica,  ou presumida.  Como decidiu o STF,  que “a repercussão  geral  é
presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando
impugnar decisão contrária à súmula ou à jurisprudência dominante desta Corte” (STF, AgRg no RE 645.057/SC,
rel. Min. Luiz Fux, j. 25.10.2012).”  MEDINA, José Miguel Garcia.  Novo código de processo civil comentado. 4ª
Edição. RT: São Paulo. 2015. p. 949

210 Esse aspecto da utilização da palavra jurisprudência, com a sua concepção de dominante, demonstra que o próprio
legislador ainda claudica entre o precedente e a jurisprudência, numa complexa relação de entendimentos entre os
dois institutos que, notadamente, são diversos. 
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entendimento do STF, tornando aquela matéria  relevante para o conhecimento e julgamento do

próprio recurso extraordinário, pela parte prejudicada ter direito a uma revisão, do tribunal superior,

para  julgar  revisando  aquele  posicionamento  para:  adequar  aquele  processo/acórdão  ao

entendimento sumulado ou pacificado pelo STF ou possibilitar ao tribunal superior a rediscussão

sobre matéria ora pacificada, podendo, até modificá-la, se pertinente a superação do precedente. Já

na  segunda  hipótese,  se  o  recurso  extraordinário  impugnar  um  acórdão,  por  este  declarar

incidentalmente  inconstitucional  tratado  ou lei  federal,  não  somente  o  cabimento  deste  recurso

extraordinário tem um caráter objetivo, como, de igual forma, a repercussão geral oriunda dessa

hipótese também. Um recurso que impugna uma decisão, de qualquer tribunal anterior, que julgou

declarando a lei ou tratado como inconstitucional tem de forma objetiva a repercussão geral. Uma

inconstitucionalidade  de  uma  lei,  proferida  decisão  por  arguição  de  incidente  de

inconstitucionalidade,  não  é  passível  de  subjetividade  do  STF  quando  do  reconhecimento  da

repercussão geral e, sim, uma visualização automática de forma objetiva. A discussão se uma lei

federal  ou  um  tratado  tem,  ou  não,  uma  inconstitucionalidade  é,  evidentemente,  matéria  de

repercussão geral, merecendo análise pelo tribunal superior. 

Dessa maneira,  a repercussão geral é um requisito de admissibilidade do próprio recurso

extraordinário,  como  vimos  no  desenvolvimento,  contudo,  classificamos  como  uma  espécie  de

julgamento por amostragem, impactando outros processos (ou recursos extraordinários), firmando-

se  como  precedente  vinculante  quando  julgado  pelo  pleno,  ainda  que  todo e  qualquer  recurso

extraordinário  necessite  de  repercussão  geral,  pelo  fato  de  que  há  a  conjunção  de  fatores  que

construímos desse microssistema: a decisão de afetação, a suspensão de demandas idênticas – ainda

que  sem multiplicidade,  a  ampliação  do  contraditório  e  o  impacto  nos  recursos  sobrestados  e

futuros. 

Alguns autores inserem a repercussão geral como espécie de amostragem ou vinculatividade

somente quando for conjunta ao recurso extraordinário em rito repetitivo, o que não parece ser a

prática,  já  que  a  própria  redação  do  art.  1.030,  quando  visualiza  a  impossibilidade  de

reconhecimento de repercussão geral sobre tal matéria, todos os outros recursos que versarem sobre

a matéria, são obstados de seu seguimento, o que, por si só, caracteriza a repercussão geral, nem que

seja no plano da admissibilidade  – no plano de mérito  discutiremos mais  a frente  – como um

autêntico julgamento por amostragem e, consequentemente, guarda um rito maior ampliado. 
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2.3.2 O rito repetitivo nos recursos excepcionais nos tribunais superiores

O rito  repetitivo é uma técnica de julgamento  por amostragem,  como uma formação de

precedente  vinculante,  que  possibilita  aos  tribunais  superiores,  quando  julgarem  recursos

excepcionais – tanto o especial no STJ ou o extraordinário no STF – e, depararem-se com uma

multiplicidade de recursos com a mesma questão jurídica, afetá-los com um rito diferente, alterando

o processamento  recursal,  impondo,  àqueles recursos escolhidos  para representar  a controvérsia

múltipla,  um contraditório  ampliado,  com a possibilidade  de  manifestação de amicus  curiae  e,

ainda, de realizar audiências públicas para exaurimento material, e, quando julgar aquela questão

jurídica múltipla,  esta  conter  validade  tanto  para aqueles  recursos  que serviram de base para a

análise, bem como todos os que tiverem identidade material com estes. Julga-se alguns recursos

excepcionais com um impacto aos demais,  numa real situação transcendência repetitiva, quando

debruçam-se sobre alguns para resolver a questão num aspecto maior. 

Vimos,  no  subcapítulo  anterior  a  conceituação  do  recurso  extraordinário  e  sua  função

perante  o STF,  o que também vale para este  subcapítulo.  Já quanto ao recurso especial,  a  sua

conceituação passa por um remédio constitucional, com existência no art. 105, III, com o intuito de

impugnar acórdãos proferidos em única ou última instância, no caso, os tribunais inferiores – justiça

estadual  ou  justiça  federal,  com  o  propósito  da  pacificação  da  interpretação  sobre  as  normas

federais, aquelas infraconstitucionais211. Analisar as questões federais suscitadas pelos recorrentes

em julgados de tribunais de segundo grau, não para uma reanálise geral do processo, mas para uma

verificação  de  proteção  à  própria  norma,  com  um  sentido  de  estabelecer  um  padrão212 de

entendimento sobre a lei federal. 

O recurso especial não possibilita – de maneira idêntica ao extraordinário – a reanálise fática

ou  dos  detalhes  dos  acontecimentos  da  causa,  focando,  como  intuito  processual,  em  abrir  a

211 A concepção  de um recurso  especial  e a sua própria vinculação a um tribunal  criado somente para a matéria
infraconstitucional  já  tinha  lição  de  Moacyr  Amaral  dos  Santos:  “de  conformidade  com  a  nova  ordem
constitucional, a tutela da autoridade e da unidade da lei federal sofreu alterações, competindo ao Supremo Tribunal
Federal, pelo seu instrumento - o recurso extraordinário -, manter a autoridade e a unidade da Constituição Federal,
ao passo que  compete  ao Superior  Tribunal  de Justiça,  pelo  seu instrumento  -  o  recurso  especial  -,  manter  a
autoridade e a unidade das leis federais, de natureza infraconstitucional”. SANTOS, Moacyr Amaral.  Primeiras
linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 3. v., 8. ed.
1995. p. 171

212 “A ressalva é importante: a tarefa de uniformização a ser desempenhada pelo Superior Tribunal de Justiça é de “lei
federal em todo o território nacional” porque cabe àquele Tribunal dar a última palavra a respeito da interpretação
(e, consequentemente, da aplicação) daquelas normas jurídicas, e não de quaisquer outras. Aplicam-se, à hipótese
da letra “c”, portanto, as mesmas considerações que o n. 4.1, supra, faz com relação à letra “a”. A respeito do
assunto, a Corte Especial do STJ examinará a necessidade, ou não, de o Recurso Especial fundado no permissivo da
letra “c” indicar também o dispositivo de lei federal infraconstitucional sobre o qual se alega haver a divergência.
Trata-se do REsp 1.346.588/DF. “A hipótese de cabimento do recurso especial ora examinada, por isto mesmo, não
deixa de ser um reforço para aqueles outros casos.” BUENO, Cassio Scarpinella.  Curso sistematizado de direito
processual civil, 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das
decisões judiciais. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 235 
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possibilidade  de  uma  reanálise  das  questões  de  direito,  da  interpretação  jurídica  realizada  nos

acórdãos e sua comparação com a norma legal, especificadamente, federal. Um recurso para um

tribunal  superior,  com  as  peculiaridades  que  um  recurso  dessa  magnitude  permite,  dentro  da

excepcionalidade  de  discutir-se,  neste  caso,  a  aplicabilidade  da  norma  federal,  seja  pela  sua

validade, contrariedade ou divergência. 

O recurso foi criado diante da cisão de competência do antigo recurso extraordinário, que até

a Constituição Federal, pela própria inexistência anterior do STJ, retinha ao STF toda a competência

para o questionamento federal, a cargo também, até aquele momento, da interposição de recurso

extraordinário.  Com  a  novidade  processual  da  criação  de  um  tribunal  superior  para  tratar

especificadamente  das  questões  superiores  sobre  a  lei  federal,  criou-se,  de  igual  maneira,  um

recurso com tal excepcionalidade, o que denominou-se recurso especial. De certa maneira, o recurso

extraordinário  anterior  à  Constituição  Federal  se  dividiu  em  duas  competências,  aquelas  que

continuaram ao STF sobre as questões constitucionais foram mantidas como extraordinário e as

questões federais foram repassadas ao STJ, via recurso especial. Dessa maneira, ambas as espécies

recursais  superiores  são  denominados  por  Mancuso  como  excepcionais213,  ainda  que  com

competências diferentes, tem intuitos parecidos, a própria visualização macro do que se julga e não

somente ater-se a questão inter partes. 

Uma bipartição interessante e oportuna, a questão federal impugnada via recurso especial e

com julgamento proferido pelo STJ e o recurso extraordinário limitando-se, então, somente aos

questionamentos  de  âmbito  constitucional,  julgado  pelo  STF.  Duas  cortes  superiores,  com

competências  diferentes,  mas  com recursos  parecidos,  desde  seu  trâmite  procedimental,  até  as

especificações de excepcionalidade. 

O  recurso  especial,  apesar  de  novel  no  ordenamento  ao  extraordinário,  pela  maior

proximidade com o cotidiano, como a possibilidade recursal afeta à interpretação das leis federais,

evidencia-se uma maior utilização do que o recurso extraordinário, o que, de certa maneira, instalou

a mesma crise que assolava – e continua a assolar – o STF, com uma multiplicidade de demandas,

seja pelo ímpeto litigioso ou, ainda, pelo caminho fácil de tentar utilizar o tribunal superior como

uma terceira instância, fato notadamente equivocado.

Dessa maneira, pela existência de acúmulo de recursos, seja no âmbito do STF ou no do

STJ, houve a escolha legislativo pelo rito repetitivo no âmbito destes recursos possíveis para os

213 A alcunha de excepcionais decorre da própria excepcionalidade da jurisdição prestada pelo STF e pelo STJ, o que,
de certo modo, soa até melhor do que recursos extraordinários, como alguns autores utilizam para mencionar sobre
ambos os recursos. Mancuso versa bem sobre isso: “os recursos extraordinário e especial pertencem à classe dos
“excepcionais” reside em que seus pressupostos não são dados pela lei processual, e sim pela Constituição Federal
(…) “mais do que recursos, são meios de possibilitar ao STF o controle da constitucionalidade e ao STJ o controle
da validade, inteireza positiva, autoridade e uniformidade do direito federal .” MANCUSO, Rodolfo de Camargo.
Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 169
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tribunais superiores. Como existem milhares de demandas, com recursos sobre a mesma matéria, a

legislação processual optou pela instituição de uma técnica de julgamento por amostragem, com o

intuito de procederem julgamentos de alguns recursos, porém com um efeito em massa, impactando

demais processos. Criou-se, dessa maneira, em 2008, o rito repetitivo para os recursos excepcionais,

com a inserção à época, via a lei nº 11.672, do art. 543-B (extraordinário repetitivo) e C (especial

repetitivo) no âmbito dos recursos excepcionais, em ambas as espécies.

O intuito  da instituição  de um rito  repetitivo  passa por dois  planos,  conseguir  conceder

segurança  jurídica,  estabilidade214 e  previsibilidade  das  decisões  dos  tribunais  superiores,  com

eficácia para todos os processos que tiverem identidade material e reorganizar o judiciário em grau

superior, na tentativa de estancar a crise de multiplicidade de demandas. Araújo destaca que “o

novo dispositivo pretende, de um lado, conter a remessa de grande número de apelos reiterados e,

de outro, instituir a vinculação da decisão aos casos repetidos215.”

Desse modo,  o rito repetitivo tem uma característica urgente,  de julgar aquilo que já se

visualiza  como questão múltipla,  afetando o judiciário  com milhares  – por vezes milhões  – de

demandas com a mesma identidade material, definindo uma solução jurídica por amostragem que

tenha utilidade para todos os processos idênticos. E, após essa definição judicial superior – seja pelo

STJ ou STF – e impacto naqueles recursos excepcionais que já existiam, também, via formação de

um precedente, tem o intuito de uniformizar o entendimento e prevenir dissídios jurisprudenciais216.

Se os recursos excepcionais têm a serventia primordial de trazer a segurança jurídica, com a

consolidação  de  pensamento  –  seja  constitucional  pelo  STF ou  infraconstitucional  pelo  STJ  –

unificado  por  estas  cortes,  devem,  quando  deparados  com  casos  idênticos,  julgar  de  maneira

comum,  ainda mais  em questões que envolvam multiplicidade,  concedendo ao tribunal  superior

uma homogeneização, como dito por Wambier e Medeiros217. 
214 O rito repetitivo foi a solução alcançada pelo próprio STJ como forma de ampliar a visualização do próprio recurso

especial e sistematizar o seu julgamento. Entretanto, o intuito de sua análise e possibilidade deve decorrer do seu
intuito  precípuo,  o  jurisdicionado  receber  uma  igualdade  decisória  e  de  tratamento  judicial:  "para  que  seja
preservado  o  princípio  da  igualdade,  é  necessário  que  haja  uma  mesma  pauta  de  conduta  para  todos  os
jurisdicionados." WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil
law e common law. Revista de Processo. São Paulo, v. 34, n. 172,  jun./2009. p. 144

215 ARAÚJO, José Henrique Mouta . O julgamento dos recursos especiais por amostragem: notas sobre o art. 543-C,
do CPC. Revista Dialética de Direito Processual , v. 65, p. 55-62, 2008. p. 59

216 “o procedimento sob exame se presta a uniformizar o entendimento sobre questão de direito que seja objeto de
múltiplos recursos especiais. Os objetivos do instituto são prevenir o dissídio jurisprudencial e, em perspectiva mais
ampla, a própria disseminação de processos julgados sobre o tema debatido.” MARTINS, Samir José Caetano. O
julgamento dos recursos especiais repetitivos (Lei n. 11.672/2008). Revista dialética de Direito Processual. São
Paulo, n. 64, p. 114-121, jul. 2008. p. 114

217 O precedente, se pensarmos em homogeneização, deve ser isonômico e essa constatação é uma valorização muito
mais  do  jurisdicionado  do  que  do  próprio  precedente.  “Trata-se  de  técnica  voltada,  ao  mesmo  tempo,  à
homogeneização da jurisprudência e à aceleração e simplificação do julgamento dos recursos pelo STJ. Valorização
do precedente do STJ e racionalização do julgamento dos recursos especiais são ideias em que essa nova regra se
sustenta.” WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDEIROS, Maria Lúcia Lins Conceição de. Recursos repetitivos
realização integral da finalidade do novo sistema impõe mais do que a paralisação dos recursos especiais que estão
no 2.º grau. Revista de Processo | vol. 191 | Jan / 2011. p. 188
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As regras,  como já  dissemos,  para  o  rito  repetitivo,  servem para  ambas  as  espécies  de

recursos  excepcionais  –  especial  e  extraordinário218 –  contudo,  o  instituto  está,  doutrinária  e

pragmaticamente, interligado simbioticamente ao recurso especial, por dois motivos: pela sua maior

incidência no âmbito das questões federais e pela confusão do próprio instituto do repetitivo com os

efeitos da repercussão geral no recursos extraordinário219. O  rito  repetitivo  visa  aplacar  a  grande

quantidade de processos no Brasil, justamente pela peculiaridade de versarem, muitas vezes, sobre

matérias idênticas, possibilitando que os tribunais superiores julguem a controvérsia, debruçando-se

somente sobre alguns poucos recursos, esgotando em total exaurimento as possibilidades materiais

do tema e passem a aplicar  o decidido por amostragem em larga escala,  com alto  impacto em

processos sobrestados e nos processos vindouros. Uma busca pela celeridade processual, segurança

jurídica e da razoável duração do processo. 

O art.  1.036 estipula,  em seu  caput,  a possibilidade de um julgamento representativo da

controvérsia quando houver identidade de matéria e multiplicidade de processos, possibilitando a

atribuição  de  um rito  repetitivo  e  diverso  ao  recurso  no  tribunal  superior.  Observa-se  que  os

requisitos são amplos, primeiro pela multiplicidade220, o que não deixa de ser um requisito com

aparência de objetivo, mas com total auferimento subjetivo, já que não há definição do que seria

esta  multiplicidade,  a  partir  de  qual  quantidade  evidenciar-se-á  como  questão  múltipla.  É  uma

grande  incógnita  à  mercê  da  aplicabilidade  caso  a  caso.  Depois,  a  mesma  questão  de  direito,

contudo, insta salientar que somente há multiplicidade se houver essa identidade material, logo, se

forem  diversas  as  matérias,  por  mais  que  parecidas  as  demandas  e  os  recursos,  não  haverá

multiplicidade, o que coloca, que os requisitos devem ser auferidos conjuntamente, pela simbiose

em sua visualização. Só há multiplicidade, se houver a identidade material e vice-versa. 

218 “O sistema do julgamento por amostragem dos recursos extraordinários repetitivos é, fundamentalmente, o mesmo
adotado para os recursos especiais repetitivos.  Isso permite – porque ambos são recursos de estrito direito, de
fundamentação vinculada e têm os mesmos requisitos de admissibilidade (salvo no que se refere à repercussão
geral)  –  que  se  adote,  para  estes,  a  regra  prevista  para  os  primeiros,  no art.  328  do  RISTF (LGL\1980\17).”
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDEIROS, Maria Lúcia Lins Conceição de. Recursos repetitivos realização
integral da finalidade do novo sistema impõe mais do que a paralisação dos recursos especiais que estão no 2.º grau.
Revista de Processo | vol. 191 | Jan / 2011. p. 192

219 Apesar de serem requisitos diferentes, com a repercussão geral independendo de questão repetitiva, os reflexos são
idênticos,  com uma decisão de afetação,  suspensão dos processos de identidade material,  bem como a adoção
possível de um contraditório ampliado para exaurimento da matéria. O que muda, então? Somente a base de que, se
o extraordinário for também repetitivo, a tese jurídica ganha ainda mais força, pela aplicabilidade ex lege para os
casos  futuros,  porém  uma  decisão  do  STF,  com  repercussão  geral,  mas  sem  a  característica  repetitiva,  tem
autoridade para valer-se como precedente, de igual maneira, apesar da omissão legal. 

220 “No caso da tutela pluri-individual, a sua instauração pressupõe uma grande quantidade de casos em que a mesma
tese jurídica esteja sendo discutida, daí a legislação frequentemente utilizar a expressão “multiplicidade de casos”,
como ocorre no art. 103-A da CF, ao tratar da súmula vinculante, e nos arts. 543-B e 543-C do CPC, ao disciplinar
os  recursos  extraordinário  especial  repetitivos,  respectivamente.”  DANTAS,  Bruno. Teoria  dos  recursos
repetitivos: tutela pluri-individual nos recursos dirigidos ao STF e STJ (art. 543-B e 543-C do CPC) . São Paulo:
RT, 2015. p.77 
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O rito repetitivo é a base do julgamento por amostragem na legislação processual brasileira,

com  a  evolução  e  detalhamento  realizado  no  CPC/2015,  pormenorizando  os  procedimentos

diferenciados  sobre  os  quais  os  recursos  representativos  da  controvérsia  tramitarão.  De  certa

maneira, o rito repetitivo por ter em conjunção completa deve ser visto, sempre que possível, com a

regra  geral  do  microssistema,  preenchendo  as  possíveis  lacunas  das  outras  espécies,  seja  de

repetitivos ou de formação de precedentes vinculantes. 

O recorrente não intenta um recurso excepcional, já com o pedido do rito repetitivo, essa

possibilidade é atribuição do juízo competente – seja pelo presidente/vice-presidente do tribunal

recorrido ou o relator no tribunal superior, quando verificar, após a análise da admissibilidade deste

recurso excepcional, a necessidade da mudança do processamento normal de daquele recurso para o

julgamento repetitivo,  de acordo com a verificação da multiplicidade e a identidade da matéria.

Uma  atuação  totalmente  discricionária  do  judiciário,  sem  vínculo  ou  legitimidade  das  partes

suscitarem a matéria. 

A  atribuição  de  um  rito  repetitivo  concede  ao  recurso  excepcional,  principalmente  no

especial, um caráter transcendente ou, como diria Dantas221, pluri-individual, que não existia antes

da  afetação  e  escolha  como  representativo  da  controvérsia.  O  rito  muda,  com  procedimentos

ampliados, com a competência para o julgamento da matéria alterado para um colegiado maior, para

fins de criação de um precedente, com aplicabilidade aos processos existentes e futuros. 

2.3.3 O incidente de arguição de inconstitucionalidade em controle difuso 

No trâmite recursal – ou nas ações de competência originária de um tribunal, muitas vezes,

por causa da manifestação de algum dos atores processuais222, para se conseguir julgar o mérito

daquela demanda/recurso, deve o colegiado analisar uma possível inconstitucionalidade de uma lei,

de forma incidental, para, somente após, poder chegar ao mérito223. 

221 DANTAS, Bruno. Teoria dos recursos repetitivos: tutela pluri-individual nos recursos dirigidos ao STF e STJ (art.
543-B e 543-C do CPC). São Paulo: RT, 2015. p.77

222 Barbosa Moreira já explica isso com naturalidade quando discorria sobre a possibilidade de qualquer das partes
arguir a inconstitucionalidade e, ainda, por qualquer meio, via petição simples, por ser matéria de ordem pública,
até na sustentação  oral:  “A parte  pode arguir  a inconstitucionalidade em qualquer peça do processo,  inclusive
petição avulsa que junte aos autos durante a tramitação perante o órgão fracionário,  ou até,  se for o caso, em
sustentação oral, na sessão de julgamento. Não há preclusão em se tratando de quaestio iuris;“ MOREIRA, José
Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento.  27. ed., Ed. Forense,
2008. p. 183

223 “em  razão  da  supremacia  constitucional,[...]  todas  as  normas  jurídicas  devem  compatibilizar-se,  formal  e
materialmente, com a Constituição. Caso contrário, a norma lesiva a preceito constitucional, através do controle de
constitucionalidade, é invalidada e afastada do sistema jurídico positivado, como meio de assegurar a supremacia
do texto magno.” CUNHA JR, Dirley. Curso de direito constitucional. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2008. p. 260 
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Essa arguição que impõe este dever de análise incidental ao colegiado denomina-se, pelo art.

948,  de  incidente  de  arguição  de  inconstitucionalidade.  Madruga,  Mouzalas  e  Terceiro  Neto

conceituam como “controle difuso de constitucionalidade realizado pelos tribunais, que deve ser

realizado por incidente específico224.”

Dentro do controle  difuso,  há a  possibilidade  de ação que tenha a  inconstitucionalidade

como mérito  ou como incidente.  No mérito,  quando o indivíduo tem um prejuízo  direto,  pode

propor ação, discutindo como matéria principal a inconstitucionalidade, com efeitos somente para

este  indivíduo,  com  a  demanda  envolta,  necessariamente,  na  verificação  desta  possível

inconstitucionalidade.  A  discussão  principal  da  demanda  existe  para  a  declaração  desta

inconstitucionalidade. Este é o mérito da própria demanda, sua causa de pedir. 

Por  outro  lado,  quando  a  inconstitucionalidade  é  arguida  como  incidente225 –  o  caso

meritório da demanda versa sobre outra questão – tem um caráter como prejudicial de mérito 226. A

demanda em si e, consequentemente, o seu futuro recurso terão outros pontos e, assim, outro mérito

a ser julgado, sem ser a inconstitucionalidade. E, ainda, essa maneira incidente pode vir na inicial, o

que define o caráter incidental é a prejudicialidade dessa matéria quanto ao mérito da ação, ou seja,

desde a inicial,  o autor discorre e fundamenta  que para chegar-se ao mérito,  há de enfrentar  a

inconstitucionalidade de determinada lei. 

Desse  modo,  a  discussão  naquela  ação  nada  tem,  inicialmente,  com  alguma

inconstitucionalidade,  porém, por algum motivo ou alegação – por alguma das partes,  juízo ou

Ministério  Público,  para julgar-se o mérito,  respondendo o pedido da inicial  ou recursal,  há de

analisar-se esta matéria incidental prejudicial para, somente após a resolução desta, poder entrar no

mérito da demanda, pelo fato deste depender do resultado do incidente.  Se a lei discutida – ou

algum artigo pertinente – for declarada inconstitucional,  a demanda deve seguir este ponto para

julgamento,  bem como ao inverso, se for considerada como constitucional,  a demanda,  em seu

mérito, deve ater-se a lei e sua aptidão para a aplicabilidade.

Essa influência que a possível inconstitucionalidade tem sobre a questão principal da ação é

denominada  como  uma  influência  ao  mérito,  prejudicando  não  o  resultado  em si,  mas  com o
224 MADRUGA, Eduardo; MOUZALAS, Rinaldo; TERCEIRO NETO, João Otávio.  Processo Civil Volume Único.

8a. ed. revisada, ampliada e atualizada. Salvador, Ed. JusPodivm, 2016. p. 942
225 A questão a ser discutida deve ser incidente, causando, pela alegação de inconstitucionalidade, a prejudicialidade.

“O  incidente  de  arguição  de  inconstitucionalidade  tem  lugar  quando  se  alegar,  incidentalmente,  a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo (evidentemente, não tem lugar o incidente, em se tratando de controle
concentrado de constitucionalidade; a respeito dos controles difuso e concentrado de constitucionalidade, cf. o que
escrevemos  em Constituição  Federal  comentada  cit.,  comentário  ao  art.  102 da CF).”  MEDINA,  José  Miguel
Garcia. Novo código de processo civil comentado. 4ª Edição. RT: São Paulo. 2015. p. 843 

226 “Questão incidente é  aquela incidenter tantum;  esta forma de resolução não se presta a ficar imune pela coisa
julgada. O magistrado tem de resolver a questão como etapa necessária do seu julgamento, mas não a decidirá. São
as questões cuja solução comporá a fundamentação da decisão.” CUNHA, Leonardo José Carneiro da; DIDIER JR.,
Fredie.  Curso de direito processual civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais . 9ª
ed. Salvador: Jus Podivm, 2009. p. 560/561 
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prejuízo de sua análise imediata, necessitando de vínculo entre o incidente e a questão principal.

Não há como, no caso da prejudicialidade por possível inconstitucionalidade, julgar-se a demanda

em seu mérito, sem definir-se que a lei fundamental para a resolução daquele caso tem validade

constitucional ou está imbuída de inconstitucionalidade. A possível inconstitucionalidade, daquela

lei  que impacta  o recurso,  ocasiona o reflexo da impossibilidade  de utilização para o caso em

concreto, enquanto não houver, mediante a decisão do colegiado competente daquele tribunal, uma

definição se a norma em que a demanda se baseia, tem ou não compatibilidade com a Constituição

Federal. Enquanto o colegiado competente daquele tribunal não se manifestar sobre a matéria, é

impossível  prosseguir  com o julgamento  da demanda ou recurso principal,  pela necessidade da

análise sobre a inconstitucionalidade.

Por este incidente, a parte – ou outros legitimados – podem suscitar que uma lei que afeta

aquela matéria objeto do recurso ou demanda é eivada de inconstitucionalidade, o que impossibilita,

momentaneamente,  o  julgamento  do  mérito  recursal,  enquanto  não definir  se  há  plausibilidade

naquela alegação. Para a iniciativa da arguição incidental de inconstitucionalidade, a legitimidade

recai nos seguintes atores processuais: qualquer das partes, inclusive as assistentes; o Ministério

Público,  tanto atuando como parte  ou como fiscal  da norma jurídica;  de ofício  pelo relator  ou

qualquer outro membro do colegiado responsável pelo julgamento do feito principal no tribunal. 

O momento para a arguição da eventual inconstitucionalidade tem caráter amplo, com uma

gama das possibilidades, como na hipótese da iniciativa ser das partes, em razões ou contrarrazões

de recurso, petição avulsa, verbalmente quando da suscitação oral; se a iniciativa for do Ministério

Público, quando da apresentação do parecer ou oralmente durante a sessão de julgamento e por

qualquer dos juízes que integrem o órgão julgador, de forma ex officio, durante o julgamento. 

Uma  vez  suscitado  o  incidente,  a  turma  ou  câmera  competente  para  julgar  o  recurso

recepciona a arguição de inconstitucionalidade como um incidente recursal, com a consequência

necessária de suspender o julgamento principal, enquanto a questão incidental prejudicial não for

realizada. A análise, por este órgão fracionário, somente deve ser de plano da admissibilidade227,

227 Marinoni e Mitidiero entendem que, apesar de ser um juízo de admissibilidade, a análise pela turma ou câmara deve
ser sobre a inconstitucionalidade, somente não cabendo o seu resultado ser pela declaração desta, por total falta de
competência. “Os membros do órgão fracionário devem decidir se a norma em questão é inconstitucional, num
juízo  prévio  necessário  para  o  encaminhamento  da  questão  ao  plenário  ou  ao  órgão  especial.  (…)  Trata-se,
obviamente, de um juízo de inconstitucionalidade que não configura a declaração de inconstitucionalidade proibida
pelo. Art. 97 da Constituição Federal, mas de um juízo específico, própria ao colegiado que só deve suspender o
julgamento e remeter a questão à decisão do plenário ou do órgão especial exatamente por não poder declarar a
inconstitucionalidade.”  MARINONI,  Luiz  Guilherme;  MITIDIERO,  Daniel.  Comentários  ao  novo  código  de
processo civil: artigos 926 a 975. Coord: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO,
Daniel. 1a, Ed, RT: São Paulo: 2016. p. 278
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pela ausência de competência228 para a declaração de inconstitucionalidade, sobre a qual somente o

plenário ou o órgão especial podem declará-la, o que denomina-se reserva de plenário229. 

Dessa  maneira,  a  análise  de  admissibilidade  pela  turma  ou  câmara  recai  em  duas

possibilidades  processuais,  conforme  o  contido  no  art.  949:  no  primeiro caso,  se  essa  tese  de

inconstitucionalidade  for  julgada  como inviável,  com a  consequente  verificação  de que  a  lei  é

constitucional, o colegiado rejeita o incidente, afastando-o, desde logo, voltando a debruçar-se sobre

o julgamento  do recurso ou demanda originária  ali  em curso;  no  segundo,  quando a turma ou

câmara entender como possível a tese arguida pela inconstitucionalidade, não há viabilidade para

realização  da  resolução  do  incidente  internamente  por  este  órgão,  pela  necessária  reserva  de

plenário.

A  consequência  da  admissibilidade  positiva  da  arguição  de  inconstitucionalidade  é  a

sustação pela turma ou câmara do julgamento do recurso principal, com remessa do incidente de

arguição de inconstitucionalidade para o pleno ou o órgão especial daquele tribunal, aquele que

contiver a competência regimental para a declaração de inconstitucionalidade. 

Importante  salientar  que  o  órgão  competente  para  o  julgamento  do  recurso  não  é  o

competente para o julgamento do incidente de decretação de inconstitucionalidade. Somente deve

realizar  o juízo de admissibilidade para a instauração do incidente,  o qual podemos denominar

como análise prévia de inconstitucionalidade, sem nenhum sentido material da questão, mas como

total impacto processual, já que, a partir dali, o processo terá rumo procedimental diverso. 

Uma vez que a decisão seja por instaurar, o caminho é a remessa para o órgão competente,

com a suspensão do julgamento principal, até a deliberação sobre a inconstitucionalidade, ou não,

da lei para aquela situação. Suspenso o julgamento, com a lavratura do acórdão da sessão do órgão

fracionário do recurso até aquele momento, com a devida remessa ao colegiado maior competente,

espera-se a declaração de inconstitucionalidade. 

Evidentemente que não há uma decisão de afetação bem realizada, ou, com as características

que  veremos  nas  outras  espécies  de  julgamento  por  amostragem.  Por  qual  motivo  temos  a

construção de que o incidente de arguição de inconstitucionalidade seria uma espécie de precedente

vinculante? Por dois motivos, seja pela previsibilidade legal das decisões do pleno de um tribunal

228 Súmula Vinculante STF n 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de órgão fracionário
de  tribunal  que,  embora  não  declare  expressamente  a  inconstitucionalidade  de  lei  ou  ato  normativo do  poder
público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 

229 “Trata-se  de  regra  que  estabelece  um quorum qualificado  para  o  reconhecimento  da  inconstitucionalidade  no
âmbito dos tribunais - regra da reserva de plenário ou regra do full bench'. Estabelece-se uma regra de competência
funcional2(cujo desrespeito implica incompetência absoluta) para o reconhecimento da inconstitucionalidade de
lei.”  CUNHA, Leonardo  José  Carneiro  da;  DIDIER JR.,  Fredie.  Curso  de  direito  processual  civil.  Meios  de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 9ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2009. p. 671
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são vinculantes pelo art. 927, V, posição corroborada por Sofia Temer230, bem como, numa segunda

visão, pelo fato de que a partir da decisão positiva de admissibilidade pela turma ou câmara e a

consequente remessa ao pleno ou órgão especial, há um rito alterado, com uma evidente ganho de

amplitude231, com a possibilidade de manifestação de amicus curiae, tanto dos legitimados pelo art.

103 da CF para realizar o controle concentrado, conforme a dicção do art. 950, § 2º do CPC/15,

bem  como  de  entidades  com  representatividade  para  aquela  matéria  de  inconstitucionalidade,

conforme o § 3º do mesmo artigo. O Ministério Público, no caso que não seja o suscitante, deve,

necessariamente,  manifestar-se,  proferindo seu  parecer  sobre  a  questão,  como Nery  Jr.  e  Nery

colocam como dever de defesa do parquet232. Existe um evidente contraditório ampliado233, como

nas demais espécies precedentes vinculantes, assim como vemos a possibilidade de suspensão de

processos idênticos. 

A análise passa pela vinculação ali contida, se o julgamento desta questão pelo pleno impede

uma remessa de igual questão sobre inconstitucionalidade é pela visível desnecessidade do mesmo,

com a obrigatoriedade de aplicação nestes casos do que foi decidido pelo plenário ou órgão especial

daquele tribunal.  Logo, se há uma decisão do órgão máximo daquele tribunal,  há uma evidente

230 Temer utiliza o termo dessubjetivação para que um julgamento de um caso em concreto para que os efeitos do ali
disposto  sejam reconhecidos  sejam ampliados  para  demais  casos.  Como bem menciona,  é  uma tendência  dos
julgamentos no novo processualismo brasileiro. Outros autores utilizam o termo da objetivação, como Didier Jr.,
Marinoni e Mitidiero, principalmente quando versavam sobre a inserção da repercussão geral, já Temer utiliza o
termo dessubjetivação, o que compreende como uma melhor análise do que seria essa verificação da retirada da
subjetividade do caso em concreto para um julgamento que mistura uma concretude e uma abstração. Culminado a
isso,  a  decisão  da  arguição  de  inconstitucionalidade  tem  uma  vinculatividade  e,  consequentemente,  uma
dessubjetivação por ser uma decisão do pleno de um tribunal – regional ou estadual – com o intuito da resolução
abstrata da norma para um caso em concreto. O art. 927, V dispõe que as decisões proferidas pelo pleno de um
tribunal serão vinculativas aos órgãos que lhe forem vinculados, o que leva a uma verificação de que a decisão da
arguição de inconstitucionalidade,  ao ser  decidida pelo pleno ou órgão especial  tem vinculação,  formando um
precedente vinculante a partir da análise da possível inconstitucionalidade no texto normativo diante daquele caso
em concreto:  “A dessubjetivação e a eficácia vinculativa, ademais, não ficam adstrita às decisões proferidas pelo
STF,  alcançando também os incidentes de declaração de inconstitucionalidade perante  os tribunais estaduais  e
regionais.” TEMER, Sofia Orberg. Incidente de resolução de demandas repetitivas. 1a.  Ed. Jus Podivm, 2016. p.
86

231 “O  julgamento  do  incidente  observará  o  procedimento  previsto  no  art.  950  do  CPC/2015,  que  admite  a
manifestação dos entes responsáveis pelo ato normativo questionado, dos legitimados para a propositura de ação
direta ou declaratória de constitucionalidade e de outros órgãos ou entidades, como amici curiae (cf. §§ 1.º a 3.º do
art. 950 do CPC/2015; sobre os amici curiae, cf. comentário ao art. 138 do CPC/2015).”  MEDINA, José Miguel
Garcia. Novo código de processo civil comentado. 4ª Edição. RT: São Paulo. 2015. p. 845

232 “A matéria de controle concreto da constitucionalidade das normas no âmbito dos tribunais tem natureza de direito
difuso,  cuja  defesa  é  função  institucional  do  MP (CF 129 III)...”.  NERY JR,  Nelson;  NERY, Rosa  Maria  de
Andrade. Código de  processo civil comentado e legislação extravagante. 7ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2003. p. 824

233 Há, como nas outras técnicas de formação de precedente, um contraditório ampliado, a busca pela legitimidade
através  de  um  procedimento  com  determinação  bem  mais  ampla  e  um  colegiado  maior:  "Tais  providências
conferem um caráter pluralista também ao processo incidental de controle da constitucionalidade, permitindo que o
Tribunal  decida  com  pleno  conhecimento  dos  diversos  aspectos  envolvidos  na  questão.  A  possibilidade  de
manifestação de outros órgãos ou entidades representativas cria, outrossim, a figura do amicus curiae no processo
de  controle  de  constitucionalidade.”  MENDES,  Gilmar  Ferreira.  O  controle  incidental  de  normas  no  direito
brasileiro. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, n. 23, 2004. p. 38
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vinculação234, além da própria previsibilidade legal, como já vimos, o que leva a que todos os outros

processos  que  tenham naquele  dispositivo  de  lei  em análise  de  controle  de  constitucionalidade

poderem ser suspensos para a espera e aplicabilidade do que o pleno definir, aplicando a norma

como  positiva  e  constitucional,  se  assim  for  a  decisão  do  incidente  de  arguição  de

inconstitucionalidade que servirá de amostragem e consequente paradigma.

Numa construção de que a amostragem segue características processuais de alteração do rito

de um processo, com a afetação de material,  a opção por um contraditório ampliado, a possível

suspensão de  processos  idênticos  – com multiplicidade  ou  não – e,  ainda,  se  houver  posterior

impacto  sobre  estes  ou  futuros  processos  posteriormente.  Com  base  nessa  linha,  incluímos  o

incidente de arguição de inconstitucionalidade nas espécies de julgamento por amostragem.

2.3.4 Os novos incidentes com resultados vinculantes no CPC/2015

Uma nova codificação é um momento propício para propor respostas a problemas existentes

e, isso, o CPC/2015 fez escolhas de respostas, em relação a problemática do excesso de demandas,

bem como da insegurança jurídica por jurisprudência lotérica235. Com isso, aprimorou um incidente

esquecido no CPC/73, a assunção de competência – o qual chamaremos de IAC – que já existia, ali

no art. 555, § 1º do código revogado, contudo sem uma real aplicabilidade e utilização – tanto pelas

partes ou pelo judiciário – o que levou a remodelação do instituto, com uma melhoria e destaque

para seu cabimento, ampliando o leque de questões. 

A relação do IAC é por julgar por amostragem, porém se preocupando com uma quantidade

mínima de demandas, atendo-se à importância da matéria ali discutida e, por isso, julgar, desde

logo,  para  firmar  um  precedente  para  aquele  caso,  para  outros  que  já  existam,  vinculando  o

resultado obtido neste incidente, para os demais casos, ainda que futuros. 

Outro ponto em que o CPC/2015 trouxe inovações, com alternativas para a multiplicidade,

foi ampliar o leque de resolução de demandas repetitivas, não deixando-a somente para os tribunais

superiores  tal  encargo,  criando,  com  a  competência  inerente  aos  tribunais  de  segundo  grau  –

estaduais ou regionais – o incidente de resolução de demandas repetitivas – o qual chamaremos de

IRDR – para aplacar a multiplicidade mais cedo, prevenindo uma chegada em bloco de recursos nos

tribunais superiores, almejando a fixação de tese jurídica para essas demandas pluri-individuais já

234 Esta vinculação persiste enquanto o plenário do STF não julgar a matéria sobre esta inconstitucionalidade. Dessa
maneira, se houver uma decisão do pleno ou órgão especial  de um tribunal de segundo grau – ou até do STJ,
enquanto o STF não for instado a se manifestar – em controle difuso ou concentrado – sobre a matéria e sua
possível inconstitucionalidade, a decisão daquele tribunal, via incidente, tem total vinculação, ainda que provisória. 

235 CAMBI, Eduardo. Jurisprudência Lotérica. Revista dos Tribunais. São Paulo: RT, ano 90, v. 786, abr. 2001. p. 111 
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nos tribunais de apelação. Uma novidade imensa, soando como uma verdadeira aposta da novel

codificação. 

Um instituto novo, com inspiração notadamente alemã236, apesar de também ter influências

de  outras  experiências237,  soando como uma real  criação  jurídica  brasileira,  com peculiaridades

próprias, numa tentativa de aproximar-se da realidade brasileira. 

2.3.4.1 Incidente de resolução de demandas repetitivas

O CPC/2015  trouxe  a  novidade  do  incidente  de  resolução  de  demandas  repetitivas  ou,

simplesmente, IRDR, como uma aposta sobre como lidar com a multiplicidade de demandas desde

o  segundo  grau  de  jurisdição,  antecipando  a  discussão  macro  das  demandas  em  massa.  A

competência é dos tribunais estaduais ou regionais – TJs ou TRFs – os quais terão a novidade de

apreciar matérias com o intuito de fixar teses jurídicas vinculantes. 

O conceito,  nos dizeres de Abboud  e Cavalcanti,  passa por um “mecanismo processual

coletivo proposto para uniformização e fixação de tese jurídica repetitiva” que detém o objetivo de

“conferir um julgamento coletivo e abstrato sobre as questões unicamente de direito abordadas nas

demandas  repetitivas,  viabilizando  a  aplicação  vinculada  da  tese  jurídica  aos  respectivos  casos

concretos238”.

Mesmo com a existência de didática processual dos recursos repetitivos e da repercussão

geral, no âmbito dos tribunais superiores, a novel legislação processual, primou, sobre o IRDR, por

ampliar horizontes, incluindo os tribunais de segundo grau – chamados de apelação/revisão239 – na

sistemática de pensar e contribuir para a resolução de demandas repetitivas, aumentando o leque de

órgãos com a finalidade de alcançar processualmente soluções para os litígios que se repetem no

âmbito  territorial,  atribuindo  uma  eficácia  processual  até  então  inexistente,  primando  pela

efetividade de diversos princípios processuais constitucionais, dentre eles, o da duração razoável do

processo240. 
236 O instituto teve como inspiração um paralelo estrangeiro, o procedimento denominado de musterverfahren, oriundo

do direito germânico, um procedimento de julgamento de processo-modelo, no “qual se elege uma “causa piloto”
onde serão decididos determinados aspectos gerais e comuns a diversos casos já existentes, sendo que a solução
encontrada  será  adotada  por  todas  as  ações  pendentes  sobre  o  mesmo  tema.”  AMARAL,  Guilherme  Rizzo.
Efetividade, segurança, massificação e a proposta de um “incidente de resolução de demandas repetitivas”. Revista
do Processo. ano 36. volume 196, junho/2011. p. 255/256 

237 O Group Litigation Order – GLO do direito inglês e o agrupamento de ações do direito português.  
238 ABBOUD,  Georges;  CAVALCANTI,  Marcos  de  Araújo.  Inconstitucionalidades  do  incidente  de  resolução  de

demandas repetitivas (IRDR) e os riscos ao sistema decisório. Revista de Processo | vol. 240 | Fev / 2015. p. 222
239 Mudando de certa maneira, a própria função destas cortes, retirando a mera verificação da revisão, para passar a

formar precedentes, o que necessita uma outra visão, uma outra amplitude judicante. 
240 “O incidente de resolução de demandas repetitivas, técnica processual destinada a contingenciar litígios seriados,

assenta-se em três pilares principais, quais sejam: o princípio constitucional da isonomia, que exige tratamento
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O  intuito,  mediante  essa  nova  espécie  de  julgamento  por  amostragem  e  formação  de

precedentes241 vinculantes,  é  proteger  os  princípios  da  isonomia  e  da  segurança  jurídica242,

estancando, desde logo, decisões conflitantes em matérias que a multiplicidade já se tornou latente,

debatendo,  no  próprio  segundo  grau,  a  fixação  de  teses  jurídicas,  incutindo  a  estes,  tal

responsabilidade. Uma notória preocupação em trazer a preparação cognitiva e decisória, com um

contraditório ampliado desde o segundo grau, para uma antecipação da resolução destes casos. 

Mas, será que o termo correto seria mesmo de demandas repetitivas? O intuito é julgar a

demanda,  como uma causa para servir  de paradigma para as demais  ou resolver uma questão?

Parece que essa segunda visão seria a correta, com o nome equivocado de demanda, o que ensejaria,

na visão de Temer, de entender como questões repetitivas243. 

O art. 976 dispõe sobre o cabimento do incidente, com a sua possibilidade para suscitação

dos  legitimados,  quando  identificarem  uma  matéria/questão  de  direito,  que  contenha  efetiva

repetição de processos que versem sobre aquela mencionada controvérsia, causando um possível

risco  de  ofensa  à  isonomia  e  à  segurança  jurídica,  já  que  quanto  mais  processos,  maior  a

possibilidade  de  decisões  conflitantes  e  de  não  uniformes.  Dessa  maneira,  o  referido  artigo  já

dimensiona  os  requisitos  para  a  instauração  do  incidente,  com  a  conjunção  dos  seguintes:  a

multiplicidade, decisões divergentes e identidade de questão de direito.

uniforme dos litígios isomórficos, a segurança jurídica, estampada na previsibilidade e uniformidade das decisões
judicias  e,  por  fim,  a  prestação  jurisdicional  em tempo  razoável.  Tais  princípios,  além  de  nortearem  todo  o
ordenamento  jurídico  processual  (como  se  infere,  dentre  outros,  dos  artigos  1o a  12o  do  CPC),  são  a  base
constitucional do incidente ora analisado.” MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. TEMER, Sofia. O Incidente de
resolução de demandas repetitivas do novo código de processo civil. Coleção Novo CPC - Doutrina Selecionada -
v.6 - Processo nos Tribunais e Meios de Impugnação às Decisões Judiciais.  Organizadores: DIDIER JR., Fredie;
FREIRE, Alexandre; MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi. Editora JusPodivm, Salvador, 2015. p. 230 

241 Será que é mesmo um precedente? Marinoni defende que é uma tese vinculante. Mas, há diferenças? Marinoni ao
discorrer sobre o IRDR tece críticas sobre a sua formação e tenta, dentro da possibilidade jurídica existente do
incidente, sistematizá-lo somente como maneira de formar teses jurídicas, nunca precedentes, por, não aceitar que
os tribunais de segundo grau tenha essa incumbência. “O incidente de resolução é uma técnica processual destinada
a criar uma solução para a questão replicada nas múltiplas ações pendentes. Bem por isso, como é obvio, a decisão
proferida no incidente de resolução de demandas repetitivas apenas resolve casos idênticos. Essa a distinção básica
entre o sistema de precedentes das Cortes Supremas e o incidente destinado a dar solução a uma questão litigiosa de
que podem provir múltiplos casos.”  MARINONI,  Luiz Guilherme. O “problema” do incidente de resolução de
demandas repetitivas e dos recursos extraordinário e especial repetitivos. Revista de Processo. vol. 249. ano 40. p.
399-419. São Paulo: Ed. RT, nov. 2015 p. 401

242 “Com isso, procura-se, de uma só vez, atender aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da economia
processual.”  ABBOUD,  Georges;  CAVALCANTI,  Marcos  de  Araújo.  Inconstitucionalidades  do  incidente  de
resolução de demandas repetitivas (IRDR) e os riscos ao sistema decisório.  Revista de Processo | vol. 240 | Fev /
2015.p. 222

243 O que se julgará no incidente é uma questão específica, não a causa em si, mesmo que posteriormente o órgão
colegiado apropriado também julgue o recurso. Ou seja, primeiro a definição da tese jurídica, com um julgamento
próprio para tanto e, somente após, um julgamento da demanda. Por isso, as questões, materiais ou processuais são
repetitivas, não a própria demanda, que pode ser ou não. Corroboramos, então, com a posição afirmada por Temer
sobre esse ponto: “Adotamos a posição segundo a qual o incidente de resolução de demandas repetitivas apenas
resolve a questão de direito, fixando a tese jurídica, que será posteriormente aplicada tanto nos casos que serviram
como substrato para a formação do incidente, como nos demais casos pendentes e futuros.” TEMER, Sofia Orberg.
Incidente de resolução de demandas repetitivas. 1a. Ed. Jus Podivm, 2016. p. 68
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A base do instituto é a multiplicidade, a existência de vários –  milhares – processos com

questão de direito idêntica, oportuniza o IRDR. Não se pode pensar em potencialidade244 sobre a

questão a ser discutida, efetivamente devem existir causas em quantidade para tal. Ou seja, não há

possibilidade de um IRDR preventivo, o qual, entendemos que se pensarmos em potencialidade, há

a viabilidade da assunção de competência para tal desiderato. A multiplicidade, por mais que seja

antagônico, é um conceito complexo de se trabalhar, já que não se tem uma definição do que seria

essa  quantidade  para  delimitar  a  existência  ou  não  dela,  impondo  um  requisito  com  ares  de

objetividade, mas com possibilidade de análise subjetiva por qual dos tribunais ou aquele órgão

colegiado competente por tal admissibilidade. 

Todavia, a mera existência de multiplicidade já permite a instauração de IRDR? Outro ponto

pertinente está no risco à segurança jurídica e a isonomia,  o que permite essa pergunta,  uma é

importante descobrir se a simples multiplicidade enseja a instauração de tal incidente. Neste caso,

deve  configurar-se  uma real  possibilidade  de divergência  ou de  entendimentos  conflitos.  Se  já

houver  divergência  nas  decisões  de  primeiro  grau  e,  principalmente,  do  tribunal,  a  visão  fica,

naturalmente, mais fácil de visualizar e possibilitar a instauração do incidente, contudo se a matéria

for controversa, com multiplicidade, mas ainda sem divergência245, não vejo como impossibilitador

do IRDR. 

A opção de ater-se somente nas questões de direito foi do próprio legislador que, durante a

tramitação  do  CPC/2015,  tinha  a  possibilidade  de  permitir  a  discussão  sobre  questões  de  fato

244 “Não basta um risco potencial. Essa exigência legal derivou de candente debate durante a tramitação do novo CPC,
confrontando  autores  que  imaginavam  possível  a  instauração  de  um  incidente  “preventivo”,  isto  é,  antes  de
proferidas  decisões  conflitantes  e  passível  de  ser  deflagrado  diante  da  potencial  ocorrência  de  soluções
contraditórias entre si (CAMARGO, 2014, p. 284), e outros autores que defendiam a necessidade de existência de
sentenças já prolatadas na primeira instância, e portanto o incidente só poderia ser manejado quando já posta uma
efetiva  divergência  pretoriana,  com sentenças  antagônicas  já proferidas  (CUNHA, 2011b,  p.  334).”  CABRAL,
Antonio Passo. Comentário ao artigo 976. CABRAL, Antonio Passo, CRAMER, Ronaldo (orgs.). Comentários ao
Novo  Código  de  Processo  Civil,  2ª  edição.  Método,  06/2016.  Versão  Digital:  [Minha  Biblioteca].   Retirado
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530971441/ 

245 Talamini entende de modo diverso, ao entender que se a multiplicidade estiver em um caminho de pacificação não
necessitaria do IRDR, entretanto, vejo que não seja um limitador, ou requisito a divergência. “É preciso ainda que
exista o risco de violação da isonomia ou da segurança jurídica (art. 976, II)  – o que se terá quando a mesma
questão jurídica, nos inúmeros processos, estiver recebendo soluções distintas. Se, apesar da reiteração da questão
em muitos processos, não se estiver havendo divergência jurisprudencial, com a questão sendo resolvida de modo
uniforme na generalidade dos casos, não se justifica o IRDR.” TALAMINI, Eduardo. Incidente de resolução de
demandas  repetitivas  (IRDR):  pressupostos. http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236580,31047-
Incidente+de+resolucao+de+demandas+repetitivas+IRDR+pressupostos Acesso dia 02 de janeiro de 2017. 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236580,31047-Incidente+de+resolucao+de+demandas+repetitivas+IRDR+pressupostos
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236580,31047-Incidente+de+resolucao+de+demandas+repetitivas+IRDR+pressupostos
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múltiplas246, porém foi rechaçada essa possibilidade247. Obviamente que há uma certa dificuldade de

separar  as questões fáticas  de questões meramente jurídicas248,  mas  não se deve versar sobre o

conteúdo das provas ou a discussão que verse sobre os fatos,  somente os direitos ali questionados249

e, ainda, com a conjunção em relação a multiplicidade desta mesma questão em outras demandas. 

Dessa maneira, logicamente, o suscitante daquele incidente deve, de igual maneira, ater-se

somente a questionar matérias jurídicas que ensejam uma fixação de uma tese jurídica. Essa questão

pode ser tanto do mérito da causa, o que pode acabar por ser mais comum, mas pode ser de ponto

iminentemente  incidental,  ainda  versando  sobre  direito  material  ou  processual.  Outro  requisito

importante  é  a  conjunção  entre  a  existência  da  multiplicidade  de  demandas,  ou  questões  em

demandas, e a identidade material do que se suscitará como base do IRDR. A questão material deve

ser idêntica diante dessa multiplicidade. 

Diante dessa constatação, os legitimados para suscitar tal instauração, de acordo com o art.

977, tem algumas possibilidades:  pelo juiz, pelo relator,  pelas partes,  pelo Ministério Público e

246 Sobre a tentativa da possibilidade das questões fáticas, ainda na fase da tramitação na Câmara, verificou-se que a
inserção, apesar de bem-intencionada, era equivocada. A questão interessante para que coubesse sobre fatos era o
ponto de que um mesmo fato pudesse atingir uma coletividade, como um dano ambiental para uma determinada
cidade, um fato para uma determinada classe trabalhadora, ou seja, uma questão fática controvertida, mas não geral,
ampliada para dois ou mais fatos parecidos. Desse modo, para evitar a interpretação equivocada do instituto, melhor
foi a retirada. Cavalcanti demonstra bem essa situação e como se sucedeu, além de explicar a importância que seria
o cabimento sobre a questão com influência em múltiplas ações: “Acontece que, durante a fase revisora da Câmara
dos  Deputados,  chegou-se  a  prever  o  cabimento  do  IRDR  também  para  a  resolução  de  questão  de  fato
controvertida. (…) A redação do texto que previa esse cabimento não era apropriada e possibilitava a interpretação
de  que  a  solução  da  questão  fática  fixada  pelo  tribunal  seria  aplicada  vinculativamente  a  todos  os  casos
semelhantes, independentemente da origem da questão fática e da verificação das peculiaridades relativas a cada
caso individual.” CAVALCANTI, Marcos de Araújo. Incidente de resolução de demandas repetitivas. São Paulo:
Ed, Revista dos Tribunais. 2016. p. 220/221

247 Mesmo com a impossibilidade legal para tanto, Antônio do Passo Cabral defende que há possibilidade de se pleitear
a  instauração  do  incidente  para  tal  ponto,  como  uma  mutação  dentro  do  próprio  instituto,  posição  é  que  é
interessante,  mas que esbarrará na inaplicabilidade legal:  “Dentro da lógica do novo CPC, que reforça a força
vinculativa dos precedentes e amplia a necessidade de isonomia e coerência sistêmica, e que intenta apresentar aos
jurisdicionados  mecanismos  complementares  às  ações  coletivas,  entendemos  que  o  incidente  de  resolução  de
demandas  repetitivas  poderá  ter  seu  objeto  ampliado  jurisprudencialmente  também  para  as  questões  de  fato
comuns. Talvez para isso necessitemos desenvolver uma teorização e técnicas para a aplicação de precedentes em
matéria de fato, até porque a ratio decidendi orienta-se para a reprodução de entendimento jurídico.” CABRAL,
Antonio Passo. Comentário ao artigo 976. CABRAL, Antonio Passo, CRAMER, Ronaldo (orgs.). Comentários ao
Novo  Código  de  Processo  Civil,  2ª  edição.  Método,  06/2016.  Versão  Digital:  [Minha  Biblioteca].   Retirado
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530971441/ 

248 Wambier menciona que existem questões predominantemente de fato e questões de igual maneira jurídica, o que
corrobora a dificuldade da separação para tanto. Todavia, não é novel tal separação, ainda que os fatos e direito
estão imbricados no cotidiano, há de entender que são diversos pontos, considerando, portanto, a predominância.
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Distinção entre questão de fato e questão de direito para fins de cabimento de
recurso especial. Revista de Processo. vol. 92, págs. 52-70, out./dez. 1998. p. 53

249 Temer sistematiza isso como a utilização dos fatos insertos da ação que será a base ou das ações que serão a base do
próprio IRDR como pressupostos fáticos, ou seja, o julgamento basear-se-á naquela delimitação fática, mas sem
decidir o fato em si. “No IRDR, a resolução das questão de direito não será realizada a partir de uma completa
abstração da realidade, até porque “não há teses sem fatos.” Os fatos, porque essenciais para análise da questão de
direito, estarão presentes na resolução da controvérsia, mas não como fatos efetivamente ocorridos em uma situação
concreta  (até  porque  o  tribunal  não  julgará  nenhuma  “causa”),  e  sim  como  fatos  pressupostos,  projetados,
generalizados.” TEMER, Sofia Orberg. Incidente de resolução de demandas repetitivas. 1a.  Ed. Jus Podivm, 2016.
p. 73
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Defensoria  Pública.  O  instituto  possibilitou,  em  sua  criação,  uma  amplitude  da  legitimidade,

permitindo  tanto  de  ofício,  pelo  juiz  de  primeiro  grau  ou  o  relator  em segundo  grau,  ou  por

requerimento, pelas partes, Ministério Público e Defensoria Pública, não restringindo nenhum dos

atores processuais possíveis250. 

O incidente tem o intuito de minorar as dificuldades que o judiciário tem em resolver as

demandas em plano pluri-individual, com a possibilidade de resolução de um processo modelo para,

após, servir de base para toda a multiplicidade existente. Didier Jr. e Zaneti Jr.251  entendem que o

incidente  é  uma  técnica  de  processo  coletivo,  para  aplacar  direitos  homogêneos,  o  que  Temer

discorda252, acentuando que o IRDR tem uma matriz diversa em sua base, o que não o transforma

em um processo  coletivo,  mas  uma base  para  uma resolução de  uma demanda  ou então,  uma

questão repetitiva,  para a fixação de tese para ser multiplicada em processos idênticos  ou com

questões idênticas. 

Existem características  próprias  do  IRDR,  com inovações  processuais  intensas,  como  a

instauração  independente  de  um  processo,  formando  um  incidente  autônomo,  em  paralelo  ao

andamento  do  próprio  processo/recurso253,  o  que  já  difere  dos  demais  institutos,  inclusive  os

250 No entanto, Marinoni defende que deveria haver uma ampliação dos legitimados para aqueles que também o são
nas ações civis públicas e na defesa dos direitos homogêneos individuais. No entanto, creio que a participação
destes possa ser por meio do contraditório ampliado, na forma de amicus curiae ou nas audiências públicas. “Por
isso, a melhor alternativa é tornar presentes no incidente de resolução de demandas repetitivas os legitimados à
tutela  dos  direitos  individuais  homogêneos  –  conforme  Lei  da  Ação  Civil  Pública  e  Código  de  Defesa  do
Consumidor. Na verdade, os legitimados à tutela dos direitos dos grupos nunca deveriam ter sido afastados do
incidente de resolução de demandas. Isso porque esse incidente não pode ser pensado como artifício indiferente à
participação e ao direito de defesa.  O modo como o incidente foi desenhado pelo legislador,  frio e neutro em
relação aos direitos discutidos e, especialmente, ao direito de discutir, torna-o um instrumento ilegítimo, destinado a
viabilizar os interesses de um Estado que não tem compromisso com a adequada tutela dos direitos, fim básico de
todo e qualquer Estado constitucional.” MARINONI, Luiz Guilherme. O “problema” do incidente de resolução de
demandas repetitivas e dos recursos extraordinário e especial repetitivos. Revista de Processo. vol. 249. ano 40. p.
399-419. São Paulo: Ed. RT, nov. 2015. p.410

251 Didier Jr. e Zaneti Jr. entendem como premissa que o IRDR é uma técnica de processo coletivo, destacando que: “O
CPC/2015 (LGL\2015\1656) estruturou um complexo sistema de julgamento de casos repetitivos. A relação entre
esse sistema e o sistema das ações coletivas é um dos desafios que o novo Código impõe à doutrina e aos tribunais
brasileiros.  Partimos da premissa de que ambos são  instrumentos  de  tutela  coletiva de direitos,  são,  portanto,
processo  coletivo.  As  relações,  aproximações  e  distinções  entre  eles  devem  começar  a  ser  identificadas  e
sistematizadas.” DIDIER JR, Fredie; ZANETI JR, Hermes. Ações coletivas e o incidente de julgamento de casos
repetitivos – espécies de processo coletivo no direito brasileiro: aproximações e distinções.  Revista de Processo |
vol. 256 | Jun/2016. p. 210

252 Há evidente diferença sobre o IRDR e o processo coletivo como um todo, ou, ao menos, apesar das convergências,
as divergências são mais notórias e impedem de ser técnicas idênticas. O IRDR pode, por exemplo, versar sobre
matéria processual, o que, por si só, já traria mais próxima a uma objetivação do que uma tutela eminentemente
coletiva. “Embora seja inegável que há uma dimensão coletiva no incidente, que decorre da repetição das mesmas
questões em diversos casos (o que fundamenta o instituto) e que se observa na abrangência do âmbito de aplicação
da tese fixada, há elementos importantes que demonstram que este não é um meio processual propriamente coletivo
(…) O processo coletivo se distancia do IRDR (que, para nós, é técnica processual objetiva) porque, ao contrário
deste, não se preocupa diretamente com a tutela da ordem jurídica objetiva.” ” TEMER, Sofia Orberg. Incidente de
resolução de demandas repetitivas. 1a. Ed. Jus Podivm, 2016. p. 92

253 Tanto na Repercussão Geral, nos Recursos Repetitivos, na Arguição de Inconstitucionalidade e no IAC, a decisão é
inerente aquele processo, com o incidente processual  ali  instaurado,  o que muda sobre o IRDR, que tem uma
independência,  em termos pragmáticos processuais,  do incidente,  correndo de maneira  autônoma, em processo
próprio, em competência própria. 
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repetitivos em graus superiores. O protocolo é feito fora do processo em que se utilizará como base

para  tal  análise,  ou seja,  é  um incidente  que tem procedimento  próprio e  desvinculado do seu

processo base, ainda que a ele se interligado, com evidentes reflexos processuais. A petição de

requerimento  é  quase  que  uma petição  inicial,  com a  menção  das  partes,  o  endereçamento  ao

presidente do tribunal para a devida distribuição, a fundamentação jurídica com o preenchimento

dos  requisitos  pertinentes  ao  próprio  incidente  e  o  pedido  da  resolução  da  questão  repetitiva.

Mesmo  que  seja  realizado  de  maneira  oficiosa,  pelo  relator,  pelo  colegiado  ou  pelo  juízo  de

primeiro grau, deve haver um documento que inicie o incidente em paralelo, nem que seja um ofício

organizacional da questão e da presença de todos os requisitos. 

Há  a  necessidade  de  instrução  com  documentos  necessários  à  demonstração  do

preenchimento  dos  pressupostos  para  a  instauração  do  incidente,  para  uma  maior  e  melhor

verificação pelo órgão julgador do cumprimento dos requisitos. A necessidade de melhor instrução

do pedido tem como intuito uma comprovação dos requisitos para uma análise com base nestes

documentos pelo órgão julgador. O momento do pedido ou de ofício da instauração do incidente

tem de ser antes do julgamento do recurso, pelo seu fator incidental. Pode ser a qualquer momento

em  primeiro  grau  e,  em segundo  grau,  tem  a  limitação  do  julgamento  do  recurso,  que  torna

desnecessária a instauração do incidente.

 O procedimento, suscitado em seu órgão competente254, deve passar pela admissibilidade,

com a visualização pelo colegiado sobre a presença ou não dos requisitos impostos pelo art. 976,

sempre de maneira colegiada.  Importante salientar que o órgão originário daquela demanda não

realiza nenhuma análise sobre a admissibilidade ou a possibilidade de instauração do incidente,

sendo a prerrogativa exclusiva do órgão competente para o julgamento meritório do próprio IRDR. 

Se a resposta da admissibilidade for positiva,  com o aceite  em relação a instauração do

incidente, a tramitação inicia-se, permeando a necessidade da decisão de afetação pelo relator, bem

como a busca e o início de um contraditório ampliado e democrático, permitindo um grande número

de manifestações,  almejando,  como toda técnica de julgamento por amostragem e formação de

precedente vinculante, o exaurimento cognitivo material da questão de direito ali suscitada255. 
254 O órgão competente para julgar  o IRDR é uma grande dúvida desde a sua aplicabilidade no cotidiano, com a

necessária mudança dos regimentos internos dos tribunais. O CPC não teve como dispor sobre matéria que é afeta à
particularidade de cada tribunal, no entanto, conseguiu-se delimitar quais os pontos uníssonos sobre o órgão, como
Cabral  descreve:  “O art.  978 confere  ao regimento interno dos tribunais  a possibilidade de indicar  qual  órgão
julgará o incidente, mas estabelece uma diretriz sobre as características que esse órgão deve possuir para que possa
ver a si atribuída essa competência. Não haveria como o CPC decretar qual seria esse órgão, sob pena de interferir
na autonomia organizacional dos tribunais (art. 96 da CR/1988; nesse sentido, CUNHA, 2011a, p. 271). A lei exige
que  órgão  tenha  competência  para  uniformizar  a  jurisprudência  do  tribunal.”  CABRAL,  Antonio  Passo.
Comentário ao artigo 978. CABRAL, Antonio Passo, CRAMER, Ronaldo (orgs.). Comentários ao Novo Código
de  Processo  Civil,  2ª  edição.  Método,  06/2016.  Versão  Digital:  [Minha  Biblioteca].   Retirado
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530971441/

255 Apesar  de  entendermos  que  não  há  uma eleição  da  causa  representante,  como Nunes  entende,  já  que  há  um
requerente, um dos legitimados que utiliza o seu próprio processo para tal desiderato, há, como na citação abaixo,
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Com o julgamento do incidente, cria-se um precedente vinculante, pela própria conjunção

existente no art. 985 e seus incisos, que versam sobre a aplicabilidade do julgado nos processos

suspensos  e  nos  processos  futuros.  No  entanto,  pertinente  se  atinar  à  limitação  territorial  do

precedente, uma vez que o IRDR tem competência somente ao tribunal de segundo grau onde foi

instaurado  e  julgado,  sem incidência  vinculante  para  outros  tribunais,  ainda  que  estes  desejem

utilizar, a eficácia será meramente persuasiva. 

É um autêntico meio de formação de precedente, com a concessão aos tribunais de segundo

grau a atribuição de julgarem de maneira diversa, criando seus próprios precedentes, cabe inclusiva

a utilização da reclamação256 no caso de utilização equivocada ou ignorância sobre a decisão do

IRDR,  como  pontua  bem  Lucon.  Desse  modo,  o  instituto  é  uma  das  grandes  inovações  do

CPC/2015 e um dos pontos de dúvida sobre a atuação dos tribunais de revisão nessa nova função

judicante. 

O IRDR, de certa maneira, funciona como uma forma preparatória e célere para o tribunal

fixar questão de direito, debruçar-se sobre o tema, paralisando as ações afetadas, possibilitando uma

maior discussão jurídica sobre a matéria, em um espaço de tempo menor, com uma efetividade mais

robusta. A instauração do incidente melhora, ao menos em tese, a prestação jurisdicional em geral e,

sobretudo, do efeito posterior da vinculação da decisão.  Esta certamente,  na maioria das vezes,

sofrerá impugnação via recurso especial ou extraordinário, remetendo a questão regional para um

âmbito  nacional,  com a  possibilidade  de  um julgamento  por  amostragem  e  com formação  do

precedente no tribunal superior, com um caminho processual, teoricamente, reduzido até o tribunal

superior. 

2.3.4.2 Incidente de assunção de competência

No CPC/73 existia o incidente de uniformização de jurisprudência, com base no art. 476 da

legislação revogada, porém este, por falta de vinculação, não era bem utilizado, seja pelas partes ou

um rito diferente, uma ampliação almejando o máximo da discussão da demanda. O requerente do IRDR continua
vinculado, podendo, no entanto, haver adição de outros processos ou recursos: “1) eleição da causa representante;
2) processamento da demanda perante o tribunal, com realização de audiências,  produção de provas, e decisão
resolvendo as questões de fato e de direito envolvidas na controvérsia; 3) julgamento posterior de todas as outras
causas, sobrestadas em primeira instância, que serão decididas com base na decisão modelo prolatada pelo tribunal
estadual.”  NUNES,  Dierle.  O  IRDR  do  Novo  CPC:  este  “estranho”  que  merece  ser  compreendido.
http://justificando.com/2015/02/18/o-irdr-novo-cpc-este-estranho-quemerecesercompreendido Acesso no dia 02 de
janeiro de 2017. 

256 “tanto pela aplicação indevida da tese jurídica fixada quanto com a sua não aplicação aos casos em que a ela
correspondam.” LUCON, Paulo Henrique dos Santos. O Incidente de Demandas Repetitivas no Novo Código de
Processo Civil. Estudos em homenagem a Vicente Greco Filho. Editora LiberArs São Paulo. 2014. p. 480

http://justificando.com/2015/02/18/o-irdr-novo-cpc-este-estranho-quemerecesercompreendido
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pelo próprio judiciário, por vezes, por sua inutilidade processual para o que servia, ou seja, nada

adiantava uma uniformização que não seria, necessariamente, seguida. 

Com este reflexo, criou-se em 2001, via a Lei nº 10.352, um incidente que primava por

compartilhar com o antigo incidente de uniformização de jurisprudência a tarefa de pacificar os

entendimentos dos tribunais, principalmente os de segundo grau. O incidente, à época, não ganhou

uma denominação pelo,  então,  código vigente,  deixando a cargo de doutrina sua nomenclatura,

respaldando-se no incidente de assunção de competência257, nominado por Beneti258, contudo, outros

nomes eram possíveis, como: incidente de deslocamento para julgamento de recurso259; prevenção e

composição de divergência, afetação do julgamento260; o instituto do art. 555, parágrafo primeiro261;

uniformização de jurisprudência preventiva262; dentre outros nomes. 

A própria norma, no CPC/73, já falava que aconteceria a assunção de competência, o que

significa a transferência da competência para outro órgão, o que seria este o nome mais apropriado.

No entanto, não houve, na época, grande impacto dessa inclusão de incidente no ordenamento, pela

sua própria inaplicabilidade, ou pouca regulamentação, por ser somente um parágrafo incluído na

lei, no caso o art. 555 do código revogado.

O  CPC/2015  primou  pela  manutenção  do  incidente  de  assunção  de  competência,  ou

reformulação  como  dizem  Cunha  e  Didier  Jr.263,  seja  na  sua  concepção  precípua,  quanto  na

definição do nome para o instituto, reeditando-o no art. 947, com a ampliação do incidente e uma

certa fusão ao antigo incidente de uniformização de jurisprudência. Como conceito264, o incidente de

257 Sobre o incidente constante no ordenamento revogado,  Barbosa Moreira já  tinha esclarecia  a sua importância,
apesar  de  sua  limitação  em  termos  práticos:  “Trata-se  de  mais  um expediente  ordenado  à  uniformização  da
jurisprudência,  que  naturalmente  se espera  seja mais  eficiente  do que  o regulado  nos arts.  476 e ss.  do CPC
(LGL\1973\5). Pode-se até supor que ele venha a ser preferido na prática judicial, subtraindo ao outro instituto
parcela de sua importância já diminuta. Uma vantagem prática decerto se manifesta aqui. O órgão a que se remete a
matéria não se limita a enunciar a solução da  quaestio juris, mas procede ao julgamento que competia ao outro.
Com a ressalva que oportunamente se fará, não há a devolução ao órgão de origem: tudo se resolve naquele que
recebe o recurso. Evita-se assim o vaivém, causa de maior demora.” MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários
ao Código de Processo Civil. 16 ª Rio de Janeiro: Forense 2011. p. 653 

258 BENETI, Sidnei Agostinho. Assunção de competência e fast-track recursal. Revista de Processo. Vol. 171 Ano 34.
São Paulo: Revista dos Tribunais, maio/2009. p. 14 

259 CUNHA, Leonardo José Carneiro da; DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Meios de impugnação
às decisões judiciais e processo nos tribunais. 9ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2009. p. 568 

260 ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 2 ed. São Paulo: RT, 2007. p. 332 
261 MOREIRA, José Carlos Barbosa.  Comentários ao Código de Processo Civil.  16 ª Ed. Rio de Janeiro: Forense

2011. p. 653
262 BUENO, Cassio Scarpinella. Processo Civil Interpretado. 3 ed. v. 5, São Paulo: Saraiva, 2008.  p. 413
263 “O incidente de assunção de competência, previsto no art. 947 do CPC, é uma reformulação do incidente previsto

no § 1o.   do art.  555 do CPC-1973”.  CUNHA, Leonardo  Carneiro  da;  DIDIER JR.,  Fredie.  Curso de direito
processual civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13ª ed. Salvador: JusPodivm,
2016. p. 655

264 “Instrumento de uniformização de jurisprudência que (…) busca prevenir a divergência jurisprudencial interna (de
qualquer tribunal), mediante transferência da competência, a um órgão de maior composição, com a finalidade de
julgar  o recurso,  a remessa necessária  ou a ação  originária  no tribunal,  cujas  respectivas  decisões  terão efeito
vinculante.”  MADRUGA,  Eduardo;  MOUZALAS,  Rinaldo;  TERCEIRO  NETO,  João  Otávio.  Processo  Civil
Volume Único. 8a. ed. revisada, ampliada e atualizada. Salvador, Ed. JusPodivm, 2016. p. 929
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assunção de competência continua como uma forma de uniformização de jurisprudência, baseada na

transferência da competência recursal para um colegiado maior do que a câmara ou turma, para o

julgamento de recurso em que a matéria contém relevante questão265 de direito com repercussão

social266 com o intuito de prevenir ou compor divergência, sem a existência de multiplicidade de

demandas sobre esta questão,  porém, como uma importância  e amplitude267 muito maior,  como

salienta Medina. 

Pela própria conceituação do instituto,  os requisitos para a suscitação do incidente já se

tornam notórios: questão de direito, repercussão social, prevenir ou compor divergência e ausência

de multiplicidade268. A opção pela questão de direito como um dos requisitos é pela inviabilidade

visualizada pelo legislador por discutir-se questões fáticas, optando somente por questões em que se

firmarão teses jurídicas. Essa escolha passa pela dificuldade de pensar-se a criação de uma tese

fática para se criar um precedente, segue a viabilidade somente de questões de direito, o que ocorre,

de igual maneira, na assunção de competência.

O art. 947 insere também como requisito a repercussão social desta questão de direito, ou

seja, por mais que não exista uma grande quantidade269 de demandas sobre aquela questão jurídica,

265 “destina-se  a  permitir  que  determinado órgão  do tribunal  assuma a  competência  para  julgar  caso  que  contém
questão  relevante,  ou  melhor,  quest4ão  de  grande  repercussão  social;  (…)   Questão  de  direito  com  grande
repercussão social é aquela que, além de não ter relevo apenas para a solução do caso sob julgamento, tem valor
para a sociedade.” MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Comentários ao novo código de processo
civil: artigos 926 a 975. Coord: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
1a, Ed, RT: São Paulo: 2016. p. 248/249

266 Cristiano Reis Jiuliani, ao explicar a necessidade de interesse público, cita as hipóteses que Dinamarco enumera
como “cinco hipóteses,  não taxativas, de verificação do interesse público: a) quantidade significativa de causas
pendentes  no tribunal versando a mesma tese jurídica;  b)  direitos ou interesses  transindividuais “de  particular
relevância  ou de pertinência a  grupos bastante numerosos”;  c)  direito ou preceito  fundamental;  d) repercussão
macroeconômica; e) “tema processual bastante repetitivo”. Entretanto, na nova codificação, não há mais o interesse
público, substituído pela repercussão social. É uma forma diferente, um impacto social, não um interesse público
em si. JIULIANI, Cristiano Reis. A nova redação do art. 555 do CPC e a uniformização de jurisprudência. Revista
de Processo |  vol. 111 | Jul/2003. p. 146. DINAMARCO, Candido Rangel.  A reforma da reforma. São Paulo:
Malheiros, 2002. p. 137

267 “O incidente de assunção de competência, no contexto do Código de Processo Civil de 2015 (art. 947), tem maior
amplitude, se comparado com o modo como era disposto, no Código de Processo Civil de 1973 (art. 555, § 1.º),
embora  também à  luz  da  lei  revogada  a  figura  servisse  “para  obviar  julgamentos  contraditórios”  (STJ,  REsp
38.772/GO, j. 13.12.1995, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1.ª T.). A decisão em assunção de competência
acaba desempenhando papel semelhante ao do julgamento de casos repetitivos (ambas as figuras são habitualmente
referidas concomitantemente pela lei processual, para servir a fins similares, cf. arts. 332, III, 496, § 4.º, III, 927,
III,  932, IV, c, V, c, 942, § 4.º, I,  955, parágrafo único, II,  988, IV, 1.022, parágrafo único, I,  do CPC/2015).”
MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado. 4ª Edição. RT: São Paulo. 2015. p. 842

268 Enunciado n.º 334 do FPPC: Por força da expressão 'sem repetição em múltiplos processos', não cabe o incidente de
assunção de competência quando couber julgamento de casos repetitivos. 

269 Neves entende que este incidente deve ser para processos raros ou únicos. Discordo neste ponto, creio que não
possa haver multiplicidade, mas isso levaria a ser processos únicos? Penso que é importante determinar o que é
multiplicidade para que se entender o que, de maneira antagônica, não é, o que leva ao preenchimento do requisito
da “ausência de multiplicidade”. Nesse sentido, ausência de multiplicidade não é processo único:  “A  par disso, o
objetivo do legislador parece claro: criar um incidente em processos únicos ou raros de alta relevância social, até
porque,  se houver  a  multiplicidade  de processos  com a mesma matéria  jurídica,  existirão outros  instrumentos
processuais  para  se  atingir  o  objetivo  do  incidente  de  assunção  de  competência.”  NEVES,  Daniel  Amorim
Assumpção. Manual de Processo Civil. Volume único. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 1.850 
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deve esta impactar a sociedade, tendo, ao mesmo tempo, relevância270 e repercussão social271, ambos

expressos  no referido  artigo.  Evidente  que são pontos  de grande subjetividade,  com necessária

sensibilidade do julgador na análise para entender a existência dessa conjunção entre a relevância

quanto a questão de direito e a repercussão na sociedade. A argumentação do suscitante sobre a

presença  desta  conjunção  é,  não  somente,  importante,  mas  essencial,  para  a  instauração  do

incidente. 

De certa maneira, existe uma simbiose entre a relevância da questão do direito e a grande

repercussão  social,  requisitos,  de  certa  forma,  interligados  e  dependentes.  Para  uma  grande

repercussão social não necessita somente de multiplicidade, porém de um impacto na sociedade,

uma  repercussão  sobre  aquele  assunto.  Marinoni  e  Mitidiero  tem  uma  definição  que  essa

repercussão deva ser sobre a vida social, aquela que impacta a sociedade como um todo272. Mas,

será que essa repercussão terá essa limitação e alcance? Creio que a relevância deva ser igual à

repercussão  geral,  com característica  até  sobre  as  técnicas  processuais,  uma  vez  que  guardam

grande impacto no cotidiano forense. 

Outro requisito é a percepção pelo suscitante e, posteriormente, pelo órgão julgador, sobre a

amplitude  da  matéria,  com  a  existência  ou  não  de  divergência  e,  diante  dessa  análise,  as

possibilidades  jurídicas,  sobre  o  impacto  no  julgamento  e  como  prevenção273 para  posterior

julgamentos, seja para definir,  desde já, a tese jurídica ou, até, prevenir a ulterior existência de

múltiplas  demandas.  O incidente  almeja,  em sua razão de ser,  que a  matéria  ali  suscitada  seja

270 Enunciado n.º 469 do FPPC: A 'grande repercussão social', pressuposto para a instauração do incidente de assunção
de competência, abrange, dentre outras, repercussão jurídica, econômica ou política. 

271 Neves tem um posicionamento de que a repercussão  social  seria  uma simbiose de enunciado com o interesse
público. “Afinal, é preciso ter repercussão social ou interesse público para ser cabível o incidente de assunção de
competência? O mais provável é que as expressões sejam consideradas como sinônimas – ainda que não o sejam –,
sendo admissível o incidente sempre que interessar a quantidade razoável de sujeitos.”  NEVES, Daniel Amorim
Assumpção. Manual de Processo Civil. Volume único. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 1.851

272 Marinoni e Mitidiero definem essa repercussão social de maneria bem maior do que o repercussão geral e, também,
de matérias que possam parecer de repercussão, por exemplo, no mundo técnico-processual. A afetação, para eles,
deve ser na vida social, de maneira intensa. Não creio que seja essa a visão do instituto: “Porém, não basta que a
questão de direito apenas diga respeito à política, à religião, à cultura ou à economia de uma região. É preciso que a
resolução afete diretamente, e com relevante impacto, tais aspectos da vida social para que possa ser considerada de
“grande repercussão social”.” MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Comentários ao novo código de
processo civil: artigos 926 a 975. Coord: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO,
Daniel. 1a, Ed, RT: São Paulo: 2016. p. 249

273 A assunção de competência pode ser uma prevenção para que não haja, posteriormente, uma multiplicidade. Mas, a
dúvida inicial recai na quantidade de processos que permitem a assunção e a quantidade mínimo para repetitivos –
recursais ou o IRDR. “Surge outra função prevalecente, qual seja, o seu caráter preventivo, na medida em que há
cláusula limitativa de cabimento do incidente. Diz a lei que o incidente não se instaura quando houver “repetição
em múltiplos processos”, pois, para uma tal situação, o novo sistema prevê o incidente de recursos repetitivas. Em
outras palavras, procurar-se obter para a jurisdição sob égide de um terminado Tribunal a definição de tese sobre
questão de direito para vincular órgãos fracionários [juízes e câmaras} pela simples razão de que a definição dessa
tese exsurge de uma colegialidade mais ampla e representativa sobre “questões relevantes com grande repercussão
na sociedade de uma forma mais prudente e diferenciada de questões corriqueiras e ordinárias.” [Paixão Cortês,
ob.cit., p. 2.112]” RODRIGUES, Walter Piva. Breves anotações sobre o incidente de assunção de competência no
Novo CPC/2015. Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil. v. 13 n. 97,  IOB,  set/ out/2015. p.17
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uniformizada  e  estabilizada,  até  para  impossibilitar  uma  futura  instabilidade  jurídica  ou  uma

multiplicidade. 

Dessa forma, não há necessidade de uma divergência existente, podendo, para tanto, servir

de caráter preventivo274 para a definição daquela tese jurídica, com um viés pacificador logo no

início da apreciação da matéria por aquele tribunal. 

Para  a  configuração  da  possibilidade  processual  do  incidente,  não  há  necessidade  de

demandas repetitivas, diferenciando a assunção de competência dos demais meios do microssistema

de resolução de demandas repetitivas.  Se houver a multiplicidade de demandas ou de recursos,

outros meios de uniformização são possíveis, como recursos repetitivos nos tribunais superiores ou

incidente de resolução de demandas repetitivas  nos tribunais de segundo grau. Entretanto,  há a

dificuldade  de  estabelecer-se  o  que  seria  a  multiplicidade.  Uma  demanda  em  assunção  de

competência  pode  ter  uma  certa  quantidade  de  processos,  não  muitos,  mas  uma  diminuta

quantidade, cabível, ainda, a assunção de competência.

Suscitado o incidente, como qualquer outro, há a suspensão do julgamento normal daquele

recurso ou demanda, para que se faça a admissibilidade, pela turma ou câmara. A análise por este

órgão passa pela verificação de existência dos requisitos dispostos no art. 947, com a possibilidade

de negativa, com a rejeição do incidente e prosseguimento do julgamento principal ou, admissão do

incidente,  com  a  suspensão  do  julgamento  e  transferência  deste  para  o  colegiado  maior275

competente  para tal  desiderato.  A competência  deste  próximo colegiado276,  no entendimento  de

Marinoni, Mitidiero e Arenhart, não será somente do ponto em que se pretende definir como um

precedente, com um rito amplificado, mas do processo ou recurso como um todo. 

Com tal  distribuição,  ao chegar  no colegiado maior,  que deve ter  a  legitimidade277 para

formar precedente, este deve realizar nova análise sobre a admissibilidade do incidente, por ter a

competência definitiva para tal feito, o que leva a uma nova decisão sobre a admissibilidade, com,

de  igual  maneira,  duas  possibilidades  de  julgamento:  rejeição  do  incidente,  por  não  conter  os

274 É prudente que se a suscitação for preventiva, que o contraditório seja ainda mais democrático e ampliado possível,
com uma tramitação intensa na busca do exaurimento da matéria,  já que seria  uma fixação de tese anterior  a
existência de julgamentos pelo tribunal, fixando, desde já, uma tese vinculativa. 

275 OLIVEIRA, Fernanda Alvim Ribeiro. Do Incidente de Assunção de Competência. In:  Primeiras Lições sobre o
Novo Direito Processual Brasileiro. Coord: THEODORO Jr.; OLIVERA; REZENDE. Rio de Janeiro: Forense,
2015. p. 695 

276 A assunção de competência leva toda a competência para o outro órgão, é realmente uma elevação da competência
ali descrita. Um real transferência de competência para um órgão hierarquicamente maior: “Vale observar que o
presente instituto não tem por objetivo apenas submeter a questão jurídica da interpretação controvertida a um outro
colegiado. Isso porque vai além, para atribuir o julgamento de todo o recurso, de todo reexame necessário ou de
toda causa a esse outro órgão.” MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Novo Curso  de  Processo  Civil:  Tutela  dos  Direitos  Mediante  Procedimento  Comum.  São Paulo:  Revista  dos
Tribunais, 2015.  p. 566

277 Enunciado n.º 202 do FPPC: O órgão a que se refere o § 1° do art.  947 deve atender aos mesmos requisitos
previstos pelo art. 978. 
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requisitos  e,  consequentemente,  devolução para  o colegiado anterior  ou admissão  do incidente,

tramitação perante o colegiado maior e ulterior julgamento do incidente e do mérito, o que, nas

palavras de Medina, este órgão “assumirá o julgamento278.”

Ultrapassada  essa  fase,  há  a  decisão  de  afetação,  com a  delimitação  pormenorizada  da

matéria que será julgada pelo incidente para a diferenciação das outras questões que também serão

julgadas, mas que não serão precedentes vinculantes ou teses jurídicas a serem seguidas. Deve-se,

também, instaurar-se uma tramitação maior, com um contraditório ampliado, para instaurar-se uma

tramitação  democrática,  até  pelo  fato  de  que  a  tese  jurídica  firmada  vinculará  os  processos

existentes e,  de igual maneira,  servirá como precedente vinculante para os posteriores.  Abre-se,

então, a necessidade de tramitação ampla279, com a possibilidade de admissão e manifestação de

amicus curiae280, a remessa ao Ministério Público e, também, de audiência pública sobre a matéria,

assim como vemos  a  possibilidade  de  suspensão dos  poucos  processos  idênticos.  Tudo com o

intuito de democratizar a discussão e exaurir cognitivamente a matéria ali a ser definida como tese

jurídica  vinculante.  A  própria  existência  do  instituto  de  assunção  de  competência  ressalta  a

importância da segurança jurídica e a estabilidade das decisões. Com isso, o julgamento realizado, o

conteúdo  específico  sobre  o  incidente  no  acórdão,  serve  de  base  de  aplicabilidade  nos  outros

processos nesta matéria delimitada, conforme disposto no art. 947, §3º. Este dispositivo claramente

utiliza a palavra vinculação, o que denota a importância que o próprio ordenamento concede ao

precedente formado neste incidente. 

Importante  a  consideração  pelo  colegiado  maior  de  que  o  julgamento  do  recurso,  ou

qualquer outra causa que possibilidade o IAC, deve definir de maneira clara a diferença da questão

de direito que ensejou o incidente, com a necessidade de que o juízo individualize a resolução da

questão formada como precedente, nos dizeres de Marinoni e Mitidiero, até pelo motivo de que

somente  esta  parte  contém  a  vinculação,  o  que  enseja  um  destaque  no  julgamento,  até  pela

cooperação do colegiado para a utilização posterior daquela decisão incidental como precedente281.

278 MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado. 4ª Edição. RT: São Paulo. 2015. p. 842. 
279 Marinoni e Mitidiero entendem de maneira diversa, de que não há necessidade de contraditório ampliado por não

resolver a causa e somente a questão. Discordamos desse ponto, já que há vinculatividade para os julgamentos
posteriores:  “julga-se um caso específico que detém a questão de grande repercussão social. Mas não há solução de
caso,  nem  de  questão  de  terceiros.  Por  isso,  não  há  motivos  para  reclamar  a  participação  de  representantes
adequados das partes que foram excluídas – como ocorre no incidente de resolução de demandas. (…) A decisão
proferida no incidente de assunção de competência, por não julgar questão de terceiros, não produz coisa julgada
erga omnes.” MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Comentários ao novo código de processo civil:
artigos 926 a 975. Coord: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. 1a, Ed,
RT: São Paulo: 2016. p. 250/251

280 CUNHA, Leonardo Carneiro da; DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Meios de impugnação às
decisões judiciais e processo nos tribunais. 13ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 659. 

281 A questão incidental forma precedente vinculante, a questão de fundo, na assunção de competência, não. Esse ponto
enseja uma modificação na colheita de votos no colegiado, com a necessidade de que tenha votação apartada sobre
este ponto. “deve discutir e decidir, de forma individualizada, a questão de direito. (…) A assunção de competência
requer não só a discussão individualizada da questão de direito que a justifica, mas a sua decisão, que só pode ser
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Por todas essas características, incluo o IAC como inserto no microssistema de formação de

precedentes  vinculantes,  numa conceituação,  como anteriormente  disposto,  sobre a alteração da

tramitação  e  a  da  confluência  do  rito  adotado  com  as  demais  espécies  também  explicadas  e

conceituadas neste capítulo. 

particularizada. Ou seja, todos os membros do colegiado devem votar não apenas para dar ou negar provimento ao
recurso, mas também para decidir a questão de direito envolvida no recurso. Significa que a questão de direito
relevante pode ser decidida em favor do recorrido e o recurso ser provido, em virtude de outros fundamentos que
podem  ser  acolhidos  pelos  membros  do  colegiado.”  MARINONI,  Luiz  Guilherme;  MITIDIERO,  Daniel.
Comentários  ao  novo  código  de  processo  civil:  artigos  926  a  975. Coord:  MARINONI,  Luiz  Guilherme;
ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. 1a, Ed, RT: São Paulo: 2016. p. 250
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3. O PROCEDIMENTO: DA ADMISSIBILIDADE AO JULGAMENTO

O  microssistema  de  formação  de  precedentes  vinculantes,  diante  dos  institutos  que

enquadramos em tal classificação, tem um rito procedimental diferenciado, para conceder maior

atenção ao caso em que se decidirá com objetivação e transcendência àquelas partes, vinculando a

decisão para outros casos. 

Antes  de  tudo,  é  importante  delimitar  o  que  seria  um sistema  jurídico,  o  qual,  Soares,

citando Ferraz Jr. dispõe como “um conjunto de normas (...) que delimita o campo da experiência,

um sistema de normas que condiciona a experiência jurídica de tal modo que então vou dizer que

experiência jurídica é aquilo que cai dentro desse conjunto de normas. Será antijurídico se estiver

fora dela. Trata-se de um sistema que fecha, estabelece um limite282”.

De certo modo, um sistema jurídico estabelece os limites, as formalidades, as positivações.

Para Bobbio, este sistema jurídico é uma ordenação conjuntiva, ou seja, um grupo de normas sobre

as quais existe uma ordem, de maneira que “não estejam somente em relacionamento com o todo,

mas que exista coerência entre si.” Seria uma maneira de estabelecer critérios, pontos de pertinência

para que se delimite a própria ordem jurídica, os limites de convívio e aceitação dos pares sociais.,

estabelecendo as maneiras de “relações entre seus membros, ou seja, a estrutura do conjunto, pelo

estabelecimento de sua pertinência ao sistema283”.

Para  qualquer  demanda,  há  um  procedimento  delineado  pelas  regras  processuais,

preconizadas  e  contidas  de  maneira  ordenada,  almejando  o  estabelecimento  de  marcos

garantidores284 de uma melhor atividade judicante para as partes, um controle da própria atividade

do  juízo,  sem  poderes  absolutos  e  com  limitação  procedimental,  justamente  para  garantir  um

resultado justo por um caminho igualmente legítimo para tal. Não haverá justiça, enquanto oriunda

de uma decisão judicial, se o procedimento assim não o for justo, igualmente não se conseguirá a

melhor análise dos fatos, o que também resultaria numa decisão injusta. Vemos assim, o processo

como garantia e o procedimento como o caminho ordenado para conseguir a decisão adequada para

aquele caso posto a juízo. 

282 SOARES, Marcos Antônio Striquer. Sistema Jurídico e Teoria Geral dos Sistemas – Aulas do professor Tercio
Sampaio Ferraz Júnior.  Revista Jurídica da UniFil, Ano I - nº 1. 2011. p. 215

283 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Tradução de Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. 5. ed.
Brasília: Universidade de Brasília, 1994. p. 184

284 O processo, qualquer deles, deve ser visto como garantia. Esse é o ponto crucial da democracia: “Já o garantismo
processual  –  ao  qual  somos  integralmente  adeptos  – vê  o  processo  jurisdicional  como um método de  debate
republicano e democrático, onde o poder do juiz não pode subjugar ou ir além das garantias das partes litigantes.
Vale dizer, opera-se com o processo jurisdicional dentro daquilo que está previsto no plano das garantias voltadas
contra o Poder Estatal, estabelecidas na Constituição e pelo legislador democrático.” RAMOS, Glauco Gumerato.
Garantismo processual e poderes do juiz no projeto de CPC  in novas tendências do processo civil: estudos sobre o
projeto do novo código de processo civil, vol. III. Editora JusPodvim, 2014. p. 642
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E,  mesmo  diante  de  uma  norma  processual  geral  estabelecida  pela  novel  codificação,

existem especificadamente microssistemas que perfazem matérias determinadas, criando, pelas suas

particularidades  e similitudes,  uma minicodificação conjuntiva a parte materialmente,  ainda que

todas insertas de um mesmo código macro.  Com esta visão,  ao constatarmos que o CPC/2015,

mediante  os  seus  arts.  926  e  927,  concede  ênfase  a  uma  teoria  de  precedentes,  criando  uma

vinculatividade  normativa  que  anteriormente  não  existia.  Contudo,  para  a  existência  dessa

vinculação, alguns institutos necessitam de um procedimento diverso daquele preconizado para o

processo  individual,  justamente  pelo  caráter  transcendental  que  o  julgamento  concederá,  numa

objetivação do próprio processo civil.

A decisão oriunda de qualquer destes institutos citados no art. 927 terá uma eficácia que o

antigo ordenamento não concedia, e, agora, para os institutos estudados e delineados no capítulo 3,

haverá este procedimento diverso, o qual citamos como microssistema de formação de precedentes

vinculantes.  Obviamente  que  cada  procedimento  inerente  a  cada  instituto  conterá  diferenças  e

peculiaridades, mas, pelo fato de suas decisões conterem um caráter maior do que daquele próprio

processo, há a necessidade de maior grau de zelo na condução daquele procedimento, por isso, na

visão de Cunha e Didier  Jr.,  a necessidade da visualização de um “microssistema (…) contém

normas que determinam a ampliação da cognição e da participação, qualificando o debate para a

formação do precedente, a fundamentação reforçada e a ampla publicidade285”.

Se há uma alteração do rito procedimental para que se proceda o julgamento que forma um

precedente  vinculante,  há,  consequentemente,  uma cognição ainda mais  específica,  almejando a

qualificação do debate com a transferência para um colegiado maior, possibilidade de manifestação

de terceiros para um contraditório ampliado, a busca pelo exaurimento material e um maior cuidado

na  fundamentação,  seja  na  própria  concepção  de  necessidade  de  instauração  de  qualquer  dos

incidentes, bem como no julgamento que define a matéria e forma o precedente vinculante. 

Os  institutos  que  elencamos  no  capítulo  anterior,  como  já  sustento,  formam  um

microssistema de formação de precedentes vinculantes e, um dos motivos para tal definição, passa

pela convergência em que, quando iniciado o rito, passarão por um procedimento diverso do usual,

com  a  verificação  do  preenchimento  dos  requisitos  inerentes  a  cada  instituto,  bem  como  a

necessidade da real instauração do procedimento que culminará em uma decisão paradigmática.

Esse procedimento diverso é inerente a todos os institutos que delineamos no capítulo anterior como

insertos ao microssistema, contudo, perante estes existem confluências e similitudes que permitem

traçarmos um paralelo comum a todos, iniciando com a admissibilidade e desencadeando uma série

de atos que formarão um precedente. 

285 CUNHA, Leonardo José Carneiro da; DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Meios de impugnação
às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 592
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O intuito, neste capítulo, é delinear cada ponto de confluência, os institutos têm as mesmas

características, bem como expor as eventuais divergências de cada institutos e como que, apesar

destas, ainda assim tem muito mais em comum do que de disparidades, perfazendo um autêntico

microssistema. E, ainda, como existem lacunas processuais e procedimentos em diversos momentos

em alguns institutos, demonstramos a possibilidade de diálogo entre os institutos286, utilizando o que

há de melhor no outro para proporcionar uma melhor tramitação de um instituto que detenha uma

lacuna legislativa. 

3.1 O REQUERIMENTO PARA A INSTAURAÇÃO DOS INSTITUTOS DO MICROSSISTEMA

E O SEU DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 

Qualquer  processo  tem  um  procedimento  pré-determinado  pelo  próprio  ordenamento

processual,  com uma série  de  atos  ordenados  para  a  melhor  condução processual.  No entanto,

quando determinado recurso – ou demanda em algumas hipóteses – está com a possibilidade da

inserção  de  uma  das  técnicas  insertas  do  microssistema,  há  ter  a  modificação  do  rito,  com a

possibilidade de julgamento para a formação de um precedente vinculante, com um procedimento

diverso dos demais.

Para a alteração do seguimento normal da demanda para a transferência procedimental para

o rito  do microssistema,  cada  instituto  tem o seu próprio método,  a  sua  própria  tipificação  de

requerimento ou de início, com a estipulação legal dos legitimados e o trâmite devido para proceder

tal alteração, dando início, para aquela demanda, do rito para a formação do precedente vinculante. 

Na  repercussão  geral,  o  início  depende  do  requerimento  do  recorrente,  uma  vez  que  o

próprio instituto é um requisito de admissibilidade, sobre o qual parte, quando for interpor o recurso

extraordinário,  deve  realizar  a  demonstração287 de  que a  sua causa  tem questão  transcendental,

286 Câmara  dispõe  sobre  a  existência  do  microssistema  e,  ainda,  sobre  a  utilização  de  regras  de  um para  outros
instituto: “Pois a admissao da existencia desse microssistema implica a necessidade de que as disposiçoes relativas
aos institutos que o compoem sejam invocadas para complementar a regulamentaçao dos demais institutos que o
integram.”  CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro, 2ª edição. Atlas, 03/2016.  Retirado
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597005967/ 

287 Não  há  mais  a  necessidade  de  que  a  repercussão  geral  seja  inserida  em  tópico  específico  diante  do  novo
ordenamento,  apesar  de  haver  jurisprudência  do  STF em sentido  contrário.  Entretanto,  não  quer  dizer  que  o
recorrente possa interpor o extraordinário sem a devida comprovação, somente não há necessidade de que esteja em
um tópico  em separado,  mera  formalidade:  “No  regime  original  do  CPC/73,  era  necessario  que  o  recorrente
demonstrasse a existencia de repercussao geral em preliminar destacada. Agora, ao contrario, o § 2.o apenas exige
que  fique  clara  e  fundamentada  a  existencia  de  repercussao,  nao  sendo  mais  necessario  o  destaque  em
tópico/preliminar especifico. Isso nao quer dizer, no entanto, que esse destaque nao possa ser feito. NUNES, Dierle;
BAHIA,  Alexandre;  PEDRON,  Flavio  Quinaud.  Comentarios  ao  art.  1.030.  STRECK,  Lenio. Comentários  ao
código  de  Processo  Civil,  11ª  edição..  Saraiva,  3/2016.  [Minha  Biblioteca].  Retirado
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502635609/ 
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ensejando, portanto, a análise deste recurso pelo STF. Não há como um recurso extraordinário ser

analisado sem o cumprimento deste ponto, o que impõe que a demonstração da repercussão geral é

ato da parte, inerente à própria existência da repercussão geral e, consequentemente, do recurso

extraordinário. 

A consequência dessa imposição da inserção no bojo do próprio recurso extraordinário da

demonstração  da  repercussão  geral  atinge  também a  análise  do  próprio  instituto  pelo  juízo  ao

receber o recurso, devendo analisar a sua admissibilidade – outros requisitos288 – e, se ultrapassar

essa fase de maneira positiva, já passa à verificação da própria repercussão geral, inicialmente pelo

relator, com a inserção de seu voto no plenário virtual, com início do prazo para que os demais

também o façam, no prazo de 20 dias. Evidente que somente se analisará a repercussão geral se a

matéria  for  inédita  ou  pedido  de  revisão  de  tese  sobre  a  repercussão  geral  antes  negada.  A

legitimidade, então, é do recorrente sobre a demonstração, sem poder o juízo recursal analisar uma

repercussão geral oficiosamente, se houver ausência desta no recurso. 

O relator do recurso sobre o qual se analisa a repercussão geral insere o seu voto sobre a

concessão ou não neste plenário virtual289 do STF, neste momento, abre-se o prazo de 20 dias para

cada ministro votar sobre a repercussão geral. Na hipótese da abstenção de um ministro nestes 20

dias,  é  computado  como  um voto  pela  repercussão.  Normalmente,  se  a  matéria  for  de  turma,

primeiro estes votam, já que para a concessão da repercussão geral, há a necessidade de somente

quatro votos, o que já pode-se alcançar internamente dentro da turma. Quando não se consegue a

repercussão dentro da votação da turma, os outros ministros também proferem o voto. Para a recusa

da  repercussão  geral  são  necessários,  no  mínimo,  oito  votos.  Na  repercussão  geral,  a

admissibilidade desta se confunde com a admissibilidade do próprio recurso extraordinário. 

288 Apesar da repercussão geral ser um requisito de admissibilidade, deve somente ser analisada se presente os outros
requisitos: Regimento Interno – STF – Artigo. 323. Quando não for caso de inadmissibilidade do recurso por outra
razão, o(a) Relator(a) submeterá, por meio eletrônico, aos demais ministros, cópia de sua manifestação sobre a
existência, ou não, de repercussão geral. §1º Tal procedimento não terá lugar, quando o recurso versar questão cuja
repercussão  já  houver  sido  reconhecida  pelo  Tribunal,  ou  quando  impugnar  decisão  contrária  a  súmula  ou  a
jurisprudência  dominante,  casos  em que  se  presume a  existência  de  repercussão  geral.  §2º  Mediante  decisão
irrecorrível,  poderá o(a) Relator(a) admitir de ofício ou a requerimento, em prazo que fixar, a manifestação de
terceiros, subscrita por procurador habilitado, sobre a questão da repercussão geral. 

289 “Há um sistema eletrônico que substitui o julgamento no plenário ou na turma, sem a necessidade de reunião física
dos ministros do Tribunal. “Criado em 2007, o Plenário Virtual é um sistema que permite aos ministros do Supremo
Tribunal Federal deliberarem se determinada matéria apresenta ou não repercussão geral, pré-requisito introduzido
pela Emenda Constitucional 45/2004 para admissão de Recurso Extraordinário. Um dos objetivos da reforma foi o
de reduzir a  quantidade de causas  remetidas  à  última instância do Judiciário,  permitindo ao STF se dedicar  a
questões mais relevantes.”  http://www.conjur.com.br/2014-jul-27/750-temas-passaram-plenario-virtual-stf Acesso
dia 02 de janeiro de 2017.  

http://www.conjur.com.br/2014-jul-27/750-temas-passaram-plenario-virtual-stf


120

No caso dos recursos repetitivos, não há requerimento do requerente290 para que o rito seja

alterado  do julgamento  comum para  o repetitivo,  a  legitimidade  é  oficiosa,  ocorrendo de  duas

maneiras:  pelo  presidente  ou  vice-presidente  do  tribunal  recorrido  ou  pelo  relator  no  tribunal

superior. 

Desse  modo,  a  atribuição  de  um  rito  repetitivo  ao  recurso  excepcional  independe  de

requerimento, estando a cargo somente da análise judicial. A análise dos critérios da multiplicidade,

do impacto processual e da necessidade da transformação daqueles recursos excepcionais em um

rito repetitivo continua sem um diálogo processual, somente com a menção do próprio judiciário, o

que acaba por parecer ser um instituto mais de conveniência à atividade jurisdicional do que para a

formação adequada de um precedente vinculante. 

Dificilmente um presidente ou vice-presidente de um tribunal recorrido realiza essa análise,

interferindo no trabalho do STJ ou STF, apesar de ser, pelo próprio texto legal, a primeira e maior

aposta das formas, com o recurso chegando ao tribunal superior já imbuído de uma visão repetitiva,

para somente a confirmação pelo relator. O normal, dentro do cotidiano, da utilização do instituto

recai na análise do próprio tribunal sobre a iniciativa de tal atribuição, com o encargo ao relator. No

entanto, no STJ, recentemente, houve a alteração regimental para que o relator somente proponha a

análise  e  que  não  mais  a  própria  competência  para  a  mudança  procedimental,  apesar  de  a  lei

permitir expressamente. De fato, um acerto do regimento, com uma cautela maior e, ainda, com

uma análise minuciosa e sem a corrida dos relatores para ser o protagonista do precedente. 

Mesmo sem a previsão legal, creio ser pertinente a possibilidade do recorrente, seja no bojo

da peça recursal ou em petição avulsa, requerer que seja analisada a possibilidade do mesmo ser

encarado como repetitivo, elencando os motivos de tal desiderato, afinal, o que o juízo pode realizar

oficiosamente, as partes podem requerer a fazê-lo. Todavia, não haveria necessidade de resposta ou

análise pelo relator sobre a questão. 

No recurso repetitivo imaginarmos uma admissibilidade é um tanto complexo, seja pelo fato

de que o presidente  ou vice-presidente  do tribunal  já sugerem – ou afetam regionalmente  – e,

posterior  ou  independentemente,  o  relator  ou  o  colegiado  afetam  os  recursos  excepcionais,

290 Não há requerimento das partes, tampouco essa previsão, contudo Cunha e Didier Jr. entendem que os repetitivos –
excepcionais e o IRDR – perfazerem um microssistema próprio, a parte deste que visualizamos, o que, de certo
modo, poder-se-ia entender que a parte pode requerer ao relator que a questão seja analisada como repetitiva. No
entanto, não vejo vinculação de análise pelo relator, que pode desconsiderar tal ato. Sobre a conjunção de normas
entre  os  institutos  do  microssistema:  “A  percepção  de  que  há  um  microssistema,  com  natureza  híbrida,  é
importante. Os instrumentos que formam o microssistema de gestão e julgamento de casos repetitivos são regidos
por normas  comuns,  que se intercomunicam,  garantindo,  assim,  unidade  e  coerência.  Para a  gestão  dos casos
repetitivos  e  a  formação  de  precedentes  obrigatórios,  devem  ser  aplicadas  as  normas  que  compõem  esses
microssistemas, como normas que se complementam e se interpretam conjuntamente.”  CUNHA, Leonardo José
Carneiro da; DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e
processo nos tribunais. 13ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016. 592
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transformando-os, desde já, em repetitivos. Não há uma análise de admissibilidade propriamente

dita. 

No  incidente  de  arguição  de  inconstitucionalidade  a  legitimidade  é  ampla291,  com  a

possibilidade pelas partes, pelo Ministério Público e de maneira oficiosa, no entanto, esta alegação

da inconstitucionalidade em determinada lei que fundamenta o objeto recursal deve ser sempre de

maneira incidental na demanda. Em todos os casos, o momento para o pedido ou a manifestação –

no caso do juízo – deve ater-se a ser até o julgamento do recurso ou processo292. Se a arguição for

pelas partes, pode ser no próprio bojo recursal ou, ainda, em petição avulsa ou durante a sustentação

oral.  No caso  do  Ministério  Público  é  apropriado  ser  no  momento  do  seu  parecer  ministerial,

contudo não há nenhum óbice que seja em apartado ou, ainda, na própria manifestação oral durante

a sessão de julgamento.

Realizada a arguição  de inconstitucionalidade – por qualquer  dos legitimados – o órgão

fracionário suspenderá o julgamento da demanda ou nem iniciará, passando à análise do incidente,

em  juízo  prévio,  com  a  visualização  preliminar  sobre  a  possível  inconstitucionalidade,  o  que

podemos enquadrar como um juízo de admissibilidade daquela suscitação. Marinoni e Mitidiero

dispõem que não seria uma admissibilidade e, sim, que os membros desse colegiado menor devem

proferir  o  seu voto  sobre  a  inconstitucionalidade,  contudo não podem declarar  pela  reserva  de

plenário293. 

De  todo  modo,  há  essa  análise,  a  qual  definirá  sobre  a  instauração  do  incidente.  Se  o

resultado for pela constitucionalidade, o incidente é rejeitado, com o afastamento da questão e o

prosseguimento do julgamento daquele recurso ou processo originário. Por outro lado, se resultar

pela  incidência  da  inconstitucionalidade294,  ocorrerá  a  suspensão  daquele  julgamento,  com  a

remessa  do  feito  para  o  pleno  ou  órgão  especial.  Nesse  órgão,  não  há  mais  necessidade  de
291 A legitimidade para a arguição de inconstitucionalidade deve ser vista neste prisma: “Logo, se o ato normativo que

sustenta determinado direito no bojo de uma causa for inconstitucional, as partes ou o Ministério Publico poderao
argui-la perante o juiz ou o órgao fracionario (Turma ou Camara, respectiva). Até mesmo o juizo da causa, seja ele
singular  ou  colegiado,  podera,  de  oficio,  pronunciar-se  sobre  a  inconstitucionalidade  que  esteja  a  inquinar
disposiçao nor- mativa que tenha reflexo sobre a demanda.” FREIRE, Alexandre; SCHMITZ, Leonard Ziesemer;
STRECK, Lenio Luiz.  Comentários ao art. 948. STRECK, Lenio. Comentários ao código de Processo Civil, 11ª
edição.  Saraiva,  3/2016.  [Minha  Biblioteca].  Retirado
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502635609/ 

292 Não há momento correto para que se possa arguir determinada inconstitucionalidade, somente há o momento limite,
que será  o próprio  julgamento  do recurso:  “A parte  pode arguir  a  inconstitucionalidade  em qualquer  peça  do
processo, inclusive petição avulsa que junte aos autos durante a tramitação perante o órgão fracionário, ou até, se
for o caso, em sustentação oral, na sessão de julgamento.  Não há preclusão em se tratando de  quaestio iuris”
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. 27. ed,
Ed. Forense, 2008. p. 183 

293 Conceituando a regra do  Full Bench ou cláusula de reserva de plenário:  “Trata-se de regra que estabelece um
quorum qualificado para o reconhecimento da inconstitucionalidade no âmbito dos tribunais – regra da reserva de
plenário ou regra  do ‘full  bench'. Estabelece-se uma regra  de competência funcional  (cujo desrespeito  implica
incompetência absoluta) para o reconhecimento da inconstitucionalidade de lei.” CUNHA, Leonardo José Carneiro
da; DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e processo
nos tribunais. 13ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016.  p. 671
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admissibilidade, uma vez que neste momento, todos os membros deste colegiado competente para a

análise sobre a declaração de inconstitucionalidade votará sobre a sua posição sobre este ponto. 

No  IRDR,  a  legitimidade  para  o  pedido  de  instauração,  nos  moldes  do  art.  977,  está

delineada  da  seguinte  maneira:  pelo  juiz,  pelo  relator,  pelas  partes,  pelo  Ministério  Público  e

Defensoria Pública.  O instituto possibilitou uma amplitude da legitimidade,  permitindo tanto de

ofício,  pelo juiz  de primeiro  grau295 ou o relator,  ou por  requerimento,  pelas  partes,  Ministério

Público e Defensoria Pública. No entanto,  há uma diferença sobre a forma do pedido quanto aos

demais296, pelo fato de ser em um procedimento autônomo, com a distribuição como se fosse uma

inicial,  ensejando  a  necessidade  de  instrução  com documentos  necessários  à  demonstração  do

preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente, bem como daqueles para a melhor

exposição  fática  para  a  delimitação  do  que  seria  ratio  decidendi,  possibilitando  uma  melhor

verificação pelo órgão julgador do cumprimento dos requisitos. 

O pedido tem endereçamento  ao presidente do tribunal  de segundo grau,  que remete ao

órgão297 responsável pela pacificação da jurisprudência naquele tribunal, ou seja, o órgão anterior –

câmara ou turma – não influenciará a admissibilidade, tampouco realiza alguma ingerência sobre o

instituto. Por esta visão, o IRDR nasce já autônomo298 em relação ao processo que enseja a sua

294 Neste mesmo sentido: “Se acolher o incidente, o órgão fracionário lavrará o acórdão, onde reconhecerá, mesmo que
em juízo prévio, a inconstitucionalidade da lei ou do ato do Poder Público, a fim de que a questão relacionada seja
submetida  ao  Plenário  ou  ao  Órgão  Especial,  onde  houver.”  MADRUGA,  Eduardo;  MOUZALAS,  Rinaldo;
TERCEIRO NETO, João Otávio. Processo Civil Volume Único. 8a. ed. revisada, ampliada e atualizada. Salvador,
Ed. JusPodivm, 2016. p. 945

295 O juiz  é  figura  importante  para  a  suscitação  do  IRDR,  podendo  este  identificar  que  há  uma  multiplicidade.
Entretanto,  há  necessidade  de  uma causa  existente  no tribunal?  Não vejo essa necessidade,  mas a  maioria  da
doutrina, sim. “A referência ao juiz sinaliza o caso em que o IRDR se inicia em primeiro grau – conquanto seja
dirigido ao tribunal.”  MANCUSO, Rodolfo de Camargo.  Incidente de resolução de demandas repetitivas: a luta
contra a dispersão jurisprudencial excessiva.1a. ed. São Paulo: Ed. RT. 2016. p. 219

296 Ponto  relevante  levantado  por  Nery  Jr.  e  Nery  passa  pela  necessidade  de  que  os  legitimados  comprovem  a
existência dos requisitos pertinentes ao próprio IRDR, mas, sobretudo, deve comprovar a vinculação com a causa:
“São o relator ou o órgão colegiado para o qual o processo foi distribuído, mediante ofício, bem como as partes, o
MP e a Defensoria Pública, mediante petição fundamentada. Em qualquer caso, o ofício ou a petição não podem
deixar de conter a documentação que demonstre ser necessário e útil o incidente.” NERY JR, Nelson; NERY, Rosa
Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16a. Ed. São Paulo. RT. 2016.  p. 2.115

297 A nova codificação processual não determinou os órgãos internos dos tribunais, justamente pela composição de
cada instituição, uma vez que são díspares em suas quantidades de membros: “A legislação infraconstitucional pode
indicar o tribunal competente, seguindo as regras já traçadas pela Constituição Federal. O legislador deve apontar
qual o tribunal competente,  não estabelecendo qual o órgão interno do tribunal que deva realizar determinado
julgamento. Se o órgão julgador, num determinado tribunal, é uma câmara cível, um grupo de câmaras, a corte
especial ou o plenário, isso há de ser definido pelo seu respectivo regimento interno. O que importa é que o tribunal
seja aquele previsto na Constituição Federal.” CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Anotações sobre o incidente de
resolução de demandas repetitivas previsto no projeto do novo Código de Processo Civil. Revista de Processo. São
Paulo: Editora RT, março 2011, p. 271-272 

298 O IRDR não é um incidente que acompanha o processo, mas, autônomo, com protocolo e distribuição apartada
daquele originário, inclusive com novo relator para o feito. Há, ainda, quem entenda que nem precisa ser vinculado
a um processo, podendo ser uma conjunção de vários processos: “De outra parte, o endereçamento do IRDR ao
“presidente do tribunal” deve ser entendido no sentido de caber a essa autoridade recepcionar o procedimento e, ato
contínuo,  distribuí-lo  ao  órgão  a  quem  cabe  proceder  o  juízo  de  admissibilidade.”  MANCUSO,  Rodolfo  de
Camargo. Incidente de resolução de demandas repetitivas: a luta contra a dispersão jurisprudencial excessiva .1a.
ed. São Paulo: Ed. RT. 2016. p. 217. 
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própria existência, transcorrendo de maneira apartada, com uma petição ou ofício inaugurando o

procedimento próprio, apesar de basear-se em um processo existente, não está interligado a este,

sendo realmente um incidente autônomo. Creio, no entanto, que o relator, caso entenda pertinente,

pode colocar  em pauta  no seu órgão originária  a  possibilidade  de suscitar  o  IRDR, ou seja,  a

transformação da decisão de realizar o ato oficioso de maneira unipessoal pelo relator, para uma

decisão  colegiada,  visualizando  que  possam  decidir  se  mandarão  ofício  ou  não,  ainda  que,

posteriormente, este ficará a cargo do relator para o pedido e sua distribuição.  

Uma  vez  distribuído  o  IRDR para  este  órgão,  com  o  sorteio  de  um  relator  dentre  os

membros deste colegiado, o pedido de instauração deve ser colocado em pauta para o julgamento da

admissibilidade – sempre de maneira colegiada, baseando na presença ou não dos requisitos do art.

976,  I  e  II.  Sem a verificação da presença dos  requisitos  do instituto  – multiplicidade,  risco à

segurança  jurídica  e  isonomia,  questão de direito  – deve haver  a  rejeição,  sem a possibilidade

recursal de tal ato. Por outro lado, com o cumprimento destes requisitos, o incidente é instaurado,

permitindo ao relator proferir, posteriormente, a decisão de afetação.

O pedido independe do pagamento de custas processuais e o momento para tal feito – via

pedido ou ofício – deve ser antes  do julgamento  do recurso ou da sentença se for por juiz de

primeiro grau299, pelo seu fator incidental. Pode ser a qualquer momento em primeiro grau e, em

segundo grau, tem a limitação do julgamento do recurso, que torna desnecessária a instauração do

incidente. 

No IAC,  o  instituto  deve  ser  suscitado  pelos  seus  legitimados  –  do  juízo,  da  parte,  do

Ministério Público ou da Defensoria Pública300, até o julgamento do recurso, remessa necessária ou

299 O juiz de primeiro grau pode suscitar o IRDR, por ter legitimidade para tanto. Uma dúvida surge, então: um juiz de
juizado pode propor o IRDR? A meu ver,  sim. Não pode ter um IRDR no âmbito dos juizados,  mas eles são
subordinados ao que se decidiu no incidente, o que leva aos juízes de sua competência poderem propor, ainda que
não possam julgar. Em sentido contrário, inadmitindo a aplicabilidade de vinculação ao juizado, Scheleder pontua:
“É por esse,  e  por todos os  demais  argumentos  apresentados,  que o novo incidente,  em relação  aos juizados
especiais, revela-se inconstitucional e incompatível. No entanto, longe de desmerecer a finalidade e o progresso do
direito conquistado com o novo Código de Processo Civil, tecido com o ânimo de um processo democrático. Ao
contrário.  O  que  se  quer  demonstrar  é  apenas  a  inconstitucionalidade  da  previsão  de  vinculatividade  da  tese
construída a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas, como previsto no CPC/2015, ao sistema dos
juizados  e,  portanto,  a  aplicação  deste  instrumento  aos  juizados  especiais  deve  ser  cautelosa  e  remediada.”
SCHELEDER, Adriana Fasolo Pilati. A inconstitucionalidade da aplicação do incidente de resolução de demandas
repetitivas nos juizados especiais.  Florianópolis,  SC, 2015. 410 p.  Tese (doutorado).   Universidade Federal  de
Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas. Programa de Pós-Graduação em Direito. p. 371

300 Bueno coloca que o Ministério Público e a Defensoria Pública teriam função, mesmo quando não são partes da
demanda, em suscitar o IAC, no primeiro caso, não vejo óbice, mas, no segundo sim, uma vez que o IRDR, como
utiliza como base uma demanda específica,  tem uma tramitação diferente.  “Sobre a legitimidade do Ministério
Público e da Defensoria Pública, cabe frisar, fazendo eco ao que dispõe o art. 977, III, a propósito do incidente de
resolução de demandas repetitivas, que a regra merece ser interpretada amplamente para admitir que a legitimidade
daqueles órgãos dê-se tanto quando atuam como parte (em processos coletivos, portanto) como também quando o
Ministério  Público  atuar  na  qualidade  de  fiscal  da  ordem judicial  e  a  Defensoria  estiver  na  representação  de
hipossuficiente ou, de forma mais ampla, desempenhando seu papel institucional em processos individuais, como
amicus curiae.” BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. 2a. Ed. São Paulo: Saraiva,
2016. p. 594
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competência originária, perante a turma ou colegiado competente para este julgamento. O pedido

pode ser na própria peça – recursal ou inicial, em petição avulsa ou na sustentação oral pelas partes,

no caso do Ministério Público na sua manifestação oral durante a sessão. 

Com o requerimento do IAC, há a suspensão do julgamento principal,  para realizar-se a

análise  da  admissibilidade,  pelo  próprio  colegiado  menor301.  Nesta  análise  preliminar,  há  a

verificação  do  preenchimento  dos  requisitos  impostos  pelo  art.  947,  com  duas  possibilidades

decisórias  incidentais:  rejeitar  o  incidente,  ultrapassando a  questão,  voltando  ao julgamento  do

recurso em si ou admitir o incidente, não julgar o recurso e remeter ao colegiado competente para o

julgamento da assunção de competência. 

No caso da análise preliminar positiva302, o processo, com o recurso/remessa/competência

originária e o incidente, deve ser remetido ao órgão competente – mais amplo – para o julgamento,

tanto da parte  principal  do processo, bem como do incidente,  o qual deve analisar,  de maneira

definitiva, o juízo de admissibilidade da instauração do incidente, com a verificação dos requisitos

diante dos argumentos apresentados, seja de ofício ou por requerimento dos legitimados. 

O  resultado  desta  análise  pode  ser  a  rejeição  da  instauração  do  incidente  ou  a

admissibilidade  positiva,  com  a  instauração  do  incidente.  No  caso  de  inadmissibilidade,  há  a

devolução para o colegiado originário, para que este julgue o pedido principal, sem mencionar o

incidente, já que restou inadmitido. 

3.2 A DECISÃO DE AFETAÇÃO

Qualquer que seja o instituto dentro do microssistema, há um momento primordial para o

início procedimental diverso, que resolve por diferenciar o rito daquela demanda ou recurso para

301 A admissibilidade deve ser realizada pelo órgão menor e, posteriormente, pelo órgão maior. No entanto, Theodoro
Jr. entende que seria somente pelo relator do primeiro órgão, o qual já remeteria ou negaria a matéria, discordamos
dessa visão: “O incidente se desdobra em duas fases, cabendo ao relator, na primeira, deliberar, de ofício ou a
requerimento, sobre o cabimento e a conveniência da submissão da causa ao julgamento do órgão regimentalmente
encarregado da uniformização da jurisprudência do tribunal (art. 947, § 1º).” THEODORO JR., Humberto. Regime
das demandas repetitivas no novo código de processo civil.  Coleção Novo CPC - Doutrina Selecionada - v.6 -
Processo  nos  Tribunais  e  Meios  de  Impugnação  às  Decisões  Judiciais.  Organizadores:  DIDIER  JR.,  Fredie;
FREIRE, Alexandre; MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi. 2a. Ed. JusPodivm, Salvador, 2016. p. 443

302 E, apesar da omissão do ordenamento sobre o procedimento do IAC, a sua admissibilidade é realizada de maneira
bifásica, pelo órgão competente originariamente para o recurso e, posteriormente, pelo órgão para onde se remeteu
o IAC: “Vale ressaltar, que essa decisão é tomada em duas instâncias sucessivamente: em primeiro lugar,  pelo
órgão que seria naturalmente competente para julgar o recurso e em seguida pelo órgão designado pelo regimento
interno como responsável  pelo exame do julgamento por assunção de competência.  Apenas quando for  obtida
decisão  positiva em ambos os órgãos  é que o deslocamento  poderá  ocorrer,  outorgando-se ao novo colegiado
competência para julgar o recurso.” MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio cruz; MITIEIRO, Daniel.
Novo Curso  de  Processo  Civil:  Tutela  dos  Direitos  Mediante  Procedimento  Comum.  São  Paulo:  Revista  dos
Tribunais, v.2. 2015. p.56 
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atribuir-lhe um trâmite diverso, com o intuito de transformar o julgamento daquele processo – ou

mais de um se for o caso – num julgamento que servirá de paradigma para os casos idênticos

existentes ou futuros. 

Esse momento primordial é a decisão de afetação303, o momento decisório que, geralmente, o

relator define aquele processo e, principalmente, aquele objeto material como afetado por um rito

diferente, com um contraditório ampliado, na busca do exaurimento material sobre aquela matéria,

no anseio de definir-se a matéria como ponto influenciante material para outras demandas de igual

matéria.  Sem  afetação  não  há  formação  do  precedente  dentro  destes  institutos  insertos  do

microssistema, por mais que esta seja mais limitada ou mais visível, há um momento em que se

define qual a matéria que será julgada, o limite dentro daquele processo que servirá futuramente

como paradigma para os processos idênticos. 

Na decisão de afetação, há, pelo juízo, a delimitação fática material do que será sujeito à

controvérsia,  com  a  ampliação  do  contraditório  para  exaurir-se  as  discussões  e  possibilidades

jurídicas interpretativas sobre a questão. Quanto melhor e mais clara for a decisão de afetação, de

igual  modo,  melhor  será a decisão  que sairá  daquele  julgamento  diferenciado.  Muitas  vezes,  o

processo ou os processos escolhidos como representativos da controvérsia tem uma multiplicidade

material  específica,  contudo não serão,  necessariamente,  todas  as  matérias  que serão objeto do

julgamento  que  formará  o  precedente,  sendo  a  decisão  de  afetação  o  momento  em que  há  a

delimitação de qual daquelas matérias que terá o rito diferenciado. Sem uma decisão que delimite a

matéria,  não  há  como  saber  qual  é  o  precedente  posterior  que  vinculará  os  processos  futuros

idênticos a este. Consequentemente, a decisão de afetação tem caráter importante para a própria

formação do precedente oriundo daquele rito procedimental304. 

Neste ponto, a decisão de afetação tem total interligação com os limites do futuro precedente

a ser criado naqueles institutos insertos ao microssistema, motivo pelo qual a importância tamanha

303 A conceituação por Nery Jr. e Nery é da decisão de afetação sobre os recursos excepcionais repetitivos, contudo,
vemos como ampliativa a todos os outros mecanismos do microssistema: ‘Decisão de afetação. É aquela por meio
da qual o STJ ou STF reconhecem a existência de multiplicidade de recursos com idêntico fundamento de direito.
Por  meio da decisão de afetação,  fica delimitada  a  questão  que  permeia  todos os  recursos  extraordinários  ou
especiais tidos como repetitivos.”  NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil
Comentado. 16a. Ed. São Paulo. RT. 2016. p. 2.382. 

304 A decisão de afetação é a base para a criação do precedente repetitivo ou, ampliativamente, em qualquer outro
instituto. No entanto, foi revogado o dispositivo que determinava a congruência entre a decisão de afetação e a
decisão  que  culminará  do  procedimento,  podendo,  então,  vir  com mais  matérias  ou  com menos  matérias.  O
complicado, como dispõe Nery Jr. e Nery, é a vinculatividade dessa decisão e o procedimento, que todos já têm
ciência  de seu  conteúdo pela  decisão  de afetação,  mas com a possibilidade  de ampliar,  pode surgir  surpresas
materiais na decisão, o que pode gerar complicações na prática:“Estrita correspondência. Na redação original do
CPC, a decisão de afetação era o norte para a disseminação do impacto da decisão tomada a respeito dos recursos
repetitivos, uma vez que nela fica delimitada a questão que será levada a julgamento. Não se poderia incluir no
julgamento questão não incluída na decisão de afetação, portanto. Porém, isso se justificava não apenas pela letra da
lei, mas pelo fato de que todos os atos que precederam o julgamento visaram à solução de uma questão específica,
que é justamente aquela que permeia os recursos tido como vinculados.” NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de
Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16a. Ed. São Paulo. RT. 2016. p. 2.382
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na  atenção  a  ser  dada  pela  doutrina  e  pelo  judiciário  a  este  momento  processual,  pelo  seu

entrelaçamento material com a formação do próprio precedente. 

A decisão de afetação é o embrião dos limites da ratio decidendi futura305 do precedente. A

afetação  deve  ser  feita  em todas  as  espécies306 dos  instituto  que  integram o  microssistema  de

formação de precedentes vinculantes.

Na repercussão geral em recurso extraordinário, a afetação é realizada depois da votação do

plenário virtual pela admissibilidade do próprio recurso pelo interesse social, econômico, jurídico

ou político.  Reconhecida a repercussão geral307 sobre a matéria recursal, pelo colegiado, a decisão

de afetação é de competência do relator, momento o qual define os limites materiais alcançados pela

referida  decisão,  abrindo,  neste  momento,  o  contraditório  ampliado.  Realizada  a  decisão  de

afetação, há a suspensão dos processos de matérias idênticas em todo o território, mediante o grau

processual que o relator determinar, podendo ser desde o primeiro grau ou somente em algum ponto

recursal. 

A  diferença  da  repercussão  geral  dos  demais  institutos  é  que,  por  ser  requisito  de

admissibilidade do próprio recurso extraordinário, ao menos em tese, todos estes recursos, de certa

forma, tem um rito por amostragem, justamente por entender-se que o STF seria um tribunal de

precedentes, nunca um tribunal somente de revisão. Se nos outros institutos, a decisão de afetação

marca o início de procedimentos diversos e excepcional, na repercussão geral é regra no recurso

extraordinário. 

305 A ratio decidendi, como vimos no capítulo anterior, é o que extraímos da decisão para fundamentar a próxima, o
precedente propriamente dito. Nesta sistemática em que se tem uma afetação material para criar um precedente, a
importância desta é enorme, com a delimitação fática do que se julgará para que se possa debater-se sobre a matéria
devidamente: “Melhor explicando: para Goodhart é necessário determinar todos os fatos do caso como vistos pelo
juiz e, após, identificar quais destes fatos o juiz admitiu como materiais ou fundamentais para decidir. Mas, para a
ratio,  além dos  fatos  que  o  juiz  considerou  materiais,  também é  importante  a  decisão  que  neles  se  fundou.”
MARINONI, Luiz Guilherme. Uma nova realidade diante do projeto de CPC: a ratio decidendi ou os fundamentos
determinantes  da  decisão. www.marinoni.adv.br/files_/ARTIGO%20-%20RT%202012.docx Acesso  dia  02  de
janeiro de 2017.  

306 Defendemos neste estudo que todos os institutos insertos ao microssistema tem decisões de afetação. 
307 Barioni, citando a repercussão geral  antes mesmo de sua inserção na antiga codificação, a colocava como uma

opção política, visão sobre a qual concordamos. Salienta, ainda, que o julgamento da repercussão geral reflete nos
processos idênticos. Esse ponto é sempre tergiversado e confundido com os repetitivos. Antes mesmo da existência
destes, a repercussão geral, em sua diretriz inicial, já busca ser um norte para a objetivação dos julgamentos do STF
para  além  da  eficácia  interpartes,  uma  vez  que  julga  sempre  questões  constitucionais.  Como julgar  questões
constitucionais de maneiras diferentes? Essa pergunta é pertinente:  “opção política do constituinte derivado, no
sentido de limitar a atividade jurisdicional da Suprema Corte, reservando-a aos casos de repercussão geral, de modo
que a interpretação constitucional realizada no recurso extraordinário forme precedente que refletirá  em outros
casos idênticos. A repercussão geral significa o transbordamento dos limites subjetivos do caso submetido ao STF
por força do recurso extraordinário, que encontrará eco em outras demandas similares, para as quais a Suprema
Corte necessita de jurisprudência.” BARIONI, Rodrigo. O recurso extraordinário e as questões constitucionais de
repercussão  geral.  Reforma  do  Judiciário  –  primeiras  reflexões  sobre  a  Emenda  Constitucional  n°  45/2004.
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al (org.). São Paulo: RT, 2005. p. 277

http://www.marinoni.adv.br/files_/ARTIGO%20-%20RT%202012.docx
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Já  no  rito  repetitivo  dos  recursos  excepcionais,  pode  ser  feita  provisoriamente308 pelo

presidente/vice-presidente  do  tribunal  recorrido  e,  depois,  confirmada  pelo  eventual  relator  ou,

ainda,  diretamente por este,  caso não chegue nenhum recurso com afetação pela  repetitividade.

Desse modo, existem dois modos de afetação no rito repetitivo em recursos excepcionais, primeiro

com a competência atribuída ao presidente/vice-presidente do tribunal recorrido, na dicção do art.

1.036, § 1º, quando vislumbrada a multiplicidade de recursos excepcionais sobre a mesma questão

de direito,  quando escolhe-se dois  ou mais  destes  e  profere a  decisão  provisória  e  regional  de

afetação,  indicando  ao  tribunal  superior  que  existe  uma  quantidade  exponencial  de  recursos

idênticos – ou sobre a mesma questão material – e, consequentemente, devem ser recebidos com um

rito diverso dos demais. 

Neste mesmo momento, o presidente/vice-presidente suspende todos os processos sobre a

mesma questão de direito,  o que, ao nosso entender,  imputa a este momento a uma decisão de

afetação  provisória,  com os  mesmos  moldes  materiais  e  com os  requisitos  necessários  para  a

afetação definitiva, somente com a impossibilidade de alcançar a suspensão além da territorialidade

daquele tribunal. 

Com  a  remessa  destes  recursos  representativos  da  controvérsia  ao  respectivo  tribunal

superior a qual se destinam, com a distribuição realizada, incumbe-se ao relator309, ou ao colegiado

como recentemente decidido pelo STJ310, a prerrogativa da análise da manutenção ou não da decisão
308 Há quem entenda que o presidente/vice-presidente somente escolhe recursos para remessa ao tribunal superior com

a sugestão pela afetação e, não uma afetação provisória: “serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao
Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme for o caso.”  MADRUGA,
Eduardo; MOUZALAS, Rinaldo; TERCEIRO NETO, João Otávio. Processo Civil Volume Único. 8a. ed. revisada,
ampliada e atualizada. Salvador, Ed. JusPodivm, 2016; p. 1.212

309 A afetação é incumbência do relator, uma vez que este tem a competência para a análise inicial daquele recurso, o
que leva a entender o que ali está delineado diante da questão fático-jurídica. Assim, entende a doutrina, como logo
colacionado. No entanto, o STJ alterou o seu regimento para prever uma afetação em grupo, a qual explicaremos na
próxima  nota:  “caberá  ao  relator  no  Tribunal  Superior  proferir  decisão  de  afetação,  na  qual  identificará  com
precisão a questão a ser submetida a julgamento e determinará a suspensão do processamento de todos os recursos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Aqui, se tem uma
importante etapa, eis que caberá ao relator determinar os limites do que será julgado, sendo ainda importante que
indique  sob  quais  fundamentos  o  julgamento  será  discutido,  para  demonstração  da  amplitude  do  debate  que
auxiliará a aplicação do padrão decisório (art. 1.035, § 5º), a posteriori, e garantir a impossibilidade de ocorrência
de decisão surpresa (vedada pelo art. 10).” THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo
Franco; PEDRON, Flávio Quinaud. Novo CPC – Fundamentos e sistematização. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p.
326

310 Decidiu-se no STJ que a afetação não será por mera decisão do relator, ainda que este seja o mais importante para
esta decisão, uma vez que a nova sistemática criou uma afetação eletrônica, no qual o relator insere a sua visão pela
afetação – o qual sempre será positiva – e, com os demais ministros tendo o prazo de 7 dias para manifestar-se. A
ausência será considerada com seguindo o relator:  ”Por meio da Emenda 24, o STJ também regulamenta a afetação
de processos à sistemática dos recursos repetitivos e a admissão de incidente de assunção de competência em meio
eletrônico. A mudança foi inspirada no sistema que já é adotado pelo STF para reconhecimento da repercussão
geral  no  Plenário  Virtual  (artigo  257).  A  proposta  de  afetação  do  recurso  ou  de  admissão  do  incidente  será
submetida, em meio eletrônico, a todos os ministros que compõem o órgão julgador competente, os quais terão o
prazo de sete dias corridos para se manifestar. A ausência de manifestação do ministro, sem justificativa, acarreta
adesão  à  posição  apresentada  pelo  relator.”
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-regulamenta-novos-

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/STJ-regulamenta-novos-procedimentos-relacionados-aos-recursos-repetitivos
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de  afetação  proferida  pelo  presidente/vice-presidente  do  tribunal  recorrido,  com duas  hipóteses

específicas: acatar a decisão provisória de afetação realizada anteriormente, transformando-a, desde

já, em federal,  com uma amplitude maior  ou, revogar tal  decisão,  devolvendo aqueles  recursos

excepcionais ao rito normal de seu processamento, já que não há vinculo da decisão proferida pelo

presidente/vice-presidente com o que o relator decidirá, baseando-se no art. 1.036, § 4º.

Evidente que se nenhum presidente/vice-presidente de tribunal de segundo grau realizar a

escolha e remessa de recursos representativos da controvérsia sobre aquela questão de direito, o

relator, ao vislumbrar um recurso excepcional que tenha as características de multiplicidade, pode,

como bem asseveram Theodoro Jr.,  Nunes, Bahia e Pedron311,  selecionar  dois ou mais recursos

afetá-los como repetitivo, independentemente da iniciativa do presidente ou do vice-presidente do

tribunal de origem, ou no caso do novo regimento do STJ, remetê-lo ao colegiado para que este

possa decidir sobre a afetação. Há, dessa forma, total autonomia do relator em grau superior para a

decisão de afetação para atribuição do rito repetitivo. Caso o relator, ao analisar os processos que já

vieram afetados  pelo  presidente  ou  vice-presidente  do  tribunal  entender  que  além daqueles  há

outros recursos que versam melhor sobre a matéria, não há óbice de incluir mais recursos como

representativos  da  controvérsia312,  podendo,  ainda,  descartar313 algum dos  recursos  que  outrora

estavam escolhidos como representantes da controvérsia. 

procedimentos-relacionados-aos-recursos-repetitivos Acesso dia 02 de janeiro de 2017.
311 A afetação tem duas competências nos repetitivos, uma inicial pelos presidentes ou vice-presidentes dos tribunais e

a posterior,  pelo relator,  já  no tribunal  superior.  No entanto,  caso  não se proceda a primeira,  não se exclui  a
segunda, como Theodoro Jr., Nunes, Bahia e Pedron preconizam acertadamente:“Vê-se, ainda, que de forma similar
ao que já dispõe o art.  543-C do atual  CPC, o § 5.º  do art.  1.033 deixa claro que o uso dos mecanismos do
pinçamento e do sobrestamento é competência não apenas dos Tribunais recorridos, mas que também o STF e o
STJ dele podem se valer, quando isso não tiver sido feito por aqueles.” THEODORO JR., Humberto; NUNES,
Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flávio Quinaud. Novo CPC – Fundamentos e sistematização.
Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 326

312 No repetitivo que julgou sobre a possibilidade de cobrança de taxa de corretagem, o ministro Sanseverino afetou
quatro recursos e, depois ampliou para mais um: “O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, da 3ª Turma do Superior
Tribunal de Justiça, encaminhou à 2ª Seção o julgamento de mais um recurso repetitivo que discute a prescrição da
pretensão de restituição das parcelas pagas a título de comissão de corretagem e de assessoria imobiliária, sob o
fundamento da abusividade da transferência desses encargos ao consumidor. Anteriormente, o ministro Sanseverino
já havia  determinado a afetação  de outros  quatro recursos  semelhantes  para  julgamento  sob a sistemática dos
repetitivos.”  http://www.conjur.com.br/2016-jun-20/stj-afeta-recurso-comissao-venda-imovel Acesso  dia  02  de
janeiro de 2017.

313 Sobre  o  descarte  de  recursos,  nos  repetitivos  em recurso  excepcionais,  não  vislumbro  nenhum problema.  No
entanto, no IRDR, Didier Jr. e Temer entendem que uma vez admitido o repetitivo deve se escolher os sujeitos
condutores  do  incidente  e  as  demandas  que  servirão  como representativas  da  controvérsia,  o  que  poderia  até
descartar o proponente do incidente. Não vislumbro que tenha essa possibilidade de descarte do proponente, apesar
de  entender  conjuntamente  com os  autores  de  que  não  há  problema  de  juntarem  mais  demandas,  como nos
repetitivos em recursos excepcionais: “Primeiramente, é preciso destacar que o relator não fica vinculado (i) ao
processo de onde surja o pedido ou ofício para instauração do IRDR; (ii) à escolha realizada pela presidência do
tribunal (em se admitindo que haverá tal escolha),  o que decorre também da aplicação do art.  1.036, § 4.º  do
CPC/2015  (LGL\2015\1656)  ao  IRDR,  havendo,  portanto,  ampla  margem  de  atuação  do  relator,  que  poderá
selecionar os processos representativos.” DIDIER Jr. Fredie; TEMER, Sofia Orberg. A decisão de organização do
incidente de resolução de demandas repetitivas: importância, conteúdo e o papel do regimento interno do tribunal.
Revista de Processo | vol. 258/2016 | p. 257 - 278 | Ago / 2016. p. 266

http://www.conjur.com.br/2016-jun-20/stj-afeta-recurso-comissao-venda-imovel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/STJ-regulamenta-novos-procedimentos-relacionados-aos-recursos-repetitivos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/STJ-regulamenta-novos-procedimentos-relacionados-aos-recursos-repetitivos
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O CPC/2015 foi eficiente ao delimitar de maneira bem clara, no art. 1.037 e seus incisos, o

que seria  essa decisão de afetação,  delineando,  desde logo, que deve conter:  identificação com

precisão a questão a ser submetida a julgamento; determinação da suspensão do processamento de

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no

território  nacional;  possível  requisição  aos  presidentes  ou aos  vice-presidentes  dos  tribunais  de

justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia.

Dessa  maneira,  quando  outro  instituto  desse  microssistema  não  delinear  de  maneira

pormenorizada a sua decisão de afetação, totalmente possível a utilização do art. 1.037 como regra

base  do  que  seria  esta  espécie  decisória  e  seus  requisitos  mínimos,  com total  possibilidade  da

transcendência de utilização para outros institutos. 

No incidente  de arguição  de inconstitucionalidade  há também uma decisão  de afetação,

como desenvolveremos diante do raciocínio acima exposto de utilização das técnicas comuns a todo

o microssistema. Com a competência do pleno ou órgão especial de um tribunal para a questão

constitucional,  há  uma  evidente  cisão  de  julgamento314,  com  o  pleno  analisando  este  ponto,

deixando  o mérito  posterior  de  volta  à  turma  ou câmara.  O pleno ou órgão especial  analisará

somente a questão constitucional, o qual o presidente, ao recepcionar o incidente, remete cópia do

acórdão da turma ou câmara que acolheu a possível inconstitucionalidade, bem como possibilita que

o contraditório ampliado seja formado, com a manifestação de amicus curiae, do Ministério Público

e de todos os legitimados para o intento de uma eventual Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

Essa recepção do incidente instaurado pelo presidente pode ser considerada uma decisão de

afetação? Não vejo nenhum óbice, pelo fato de, neste momento, se definir o trâmite procedimental

com  os  respectivos  prazos  para  as  manifestações  de  terceiros  interessados,  como  já  vimos,

ampliando  o  contraditório.  Somente  há  a  diferença  de  que  não  tem  a  especificação  sobre  a

suspensão dos processos, todavia seria possível? Se o presidente entender que como pertinente, com

a devida análise do impacto no ordenamento e em outras demandas, não vislumbro óbice para tal

desiderato, podendo suspender os processos idênticos. 

No entanto, não há, nesta decisão de afetação, a delimitação material, pelo fato da matéria

inconstitucional suscitada no incidente,  ser a própria delimitação sobre a qual o pleno ou órgão

314 No incidente de arguição de inconstitucionalidade há uma cisão de julgamento, uma vez que o Pleno – ou órgão
especial – analisa a questão constitucional e, após, devolve a matéria para que o órgão fracionário aplique essa
decisão no julgamento meritório recursal: “Daí se vê que a decisão do Pleno oferece duplo efeito em decorrência da
cisão do julgamento da causa em dois momentos, um pelo órgão fracionário e outro pelo Pleno. O órgão fracionário
fica vinculado ao que resolveu o Pleno, se este conheceu da argüição e resolveu a questão de constitucionalidade ou
inconstitucionalidade, como questão preliminar ou prejudicial para o julgamento da causa. Ainda que o Pleno não
tenha conhecido da argüição, o órgão fracionário também fica vinculado à decisão que rejeitou o incidente, pois o
conhecer, ou não, do tema inclui-se na competência funcional do Pleno.” SLAIBI FILHO, Nagib.  A argüição de
inconstitucionalidade  e  a  Súmula  vinculante  nº  10  como  instrumentos  da  Hermenêutica  constitucional.
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=75396fd9-94c4-4821-8a16-
503da3477b50&groupId=10136 Acesso dia 02 de janeiro de 2017.

http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=75396fd9-94c4-4821-8a16-503da3477b50&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=75396fd9-94c4-4821-8a16-503da3477b50&groupId=10136
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especial  delibera  sobre  a  possível  inconstitucionalidade.  Se  houver  uma  dúvida  sobre  quais

dispositivos estão a serem julgados, há essa possibilidade, mas a própria arguição geralmente é bem

clara no tocante aos pontos suscitados de inconstitucionalidade. 

No IRDR,  a  afetação  é  realizada  somente  pelo  relator315,  após  a  votação  proferida  pela

admissibilidade positiva daquele incidente no órgão colegiado. Essa decisão, nos moldes do art.

982, deve ser realizada com os seguintes termos: suspenderá os processos pendentes, individuais ou

coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; poderá requisitar informações a

órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no

prazo de 15 (quinze) dias; intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de

15 (quinze) dias. 

A decisão de afetação no IRDR tem uma notória diferença na comparação com as demais, já

que não se insere como necessária, neste ato decisório, a delimitação da questão de direito, diferente

daquelas  anteriores.  Há um pedido de  instauração  por  um dos  legitimados  – nem que seja  de

maneira  oficiosa – com o requisito,  neste  ato postulatório,  de especificar  e delimitar  a questão

jurídica sobre a qual se suscita o IRDR. Dessa maneira, a delimitação material está a cargo de quem

pleitear a instauração do IRDR. Na resposta concedida ao requerimento de instauração, o colegiado

já analisa  a  questão de direito  ali  suscitada  como repetitiva,  com o pleito  do julgamento  neste

procedimento.  Não  pode  o  colegiado  delimitar  de  maneira  diversa  as  questões  ali  colocadas,

ampliando-as, por guardar, de igual modo, o princípio da congruência neste pedido de instauração

do IRDR. Contudo, pertinente entender que o colegiado pode delimitar de forma menor a questão

ali  invocada,  deferindo  o  incidente  em parte  do  que  se  propôs,  o  que  leva  a  possibilidade  de

delimitação da questão jurídica, mas não seria pelo relator e, sim, pelo colegiado, no momento da

verificação analítica dos requisitos do art.  976. A decisão de afetação no IRDR316 não guarda a
315 No IRDR, há uma singularidade  interessante,  existe  a  decisão de admissibilidade,  pelo colegiado,  e  a  decisão

posterior  de afetação  pelo relator,  as quais não se confundem. No entanto,  alguns tribunais estão confundindo
ambas e proferindo a decisão de afetação pelo colegiado,  o que não seria ruim, mas torna-se incompleta,  pelo
momento ainda não ser o adequado para determinar-se a tramitação do instituto: “Admitido o incidente, o relator
poderá requisitar informações ao juízo em que tramitar(em) o(s)processo(s) de onde se originou o procedimento-
modelo (art.  982, II),  bem como deverá intimar o Ministério Público para que o órgão se manifeste acerca da
matéria  jurídica  controvertida  (art.  982,III).Ainda,  a  decisão  que admite o incidente  gera  outras  consequências
importantes, dentre as quais as mais relevantes são: (i) a ampla divulgação e publicidade acerca da afetação da
matéria  para julgamento mediante este instrumento processual diferenciado (art. 979);  (ii) a suspensão dos
processos  repetitivos  que  veiculem  a  mesma matéria  (art.  982,  I).”  MENDES,  Aluisio  Gonçalves  de  Castro;
TEMER, Sofia.  O incidente de resolução de demandas repetitivas do novo Código de Processo Civil. Revista
de Processo | vol. 243 | p. 283 - 331 | Mai / 2015. p. 293

316 Temer e Didier Jr. chamam de decisão de organização, o que chamamos de decisão de afetação, as quais delimitam
com as seguintes necessidades: “A decisão de organização do incidente deverá identificar, de modo claro e preciso,
a questão que será submetida a julgamento, ou seja, a controvérsia de direito material ou processual cuja resolução
se buscará uniformizar. Trata-se, portanto, de identificar qual a questão jurídica em análise, respeitando-se o que foi
decidido  pelo  órgão  colegiado  no  momento  da  admissão.  Essa  precisa  identificação,  embora  não  conste
expressamente da disciplina relativa ao IRDR, está clara no art. 1.037, I, do CPC (LGL\2015\1656), aplicável ao
incidente  por  força  da  interpretação  conjunta  das  normas  relativas  ao  microssistema  de  julgamento  de  casos
repetitivos.19 Não bastará,  contudo, identificar  a questão jurídica,  sem delimitar  a  situação fática que lhe está
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delimitação da questão jurídica em seu bojo, apesar da pequena margem do colegiado em poder

diminuir a questão suscitada, deferindo a instauração em questão menor do que aquela suscitada. 

A suspensão dos processos, no caso do IRDR, será em plano regional ou estadual, diferindo

do rito repetitivo em recurso excepcional, já que o alcance deste julgamento tem uma limitação

territorial, pelo fato da competência ser para os tribunais de segundo grau. 

A dúvida sobre a decisão de afetação que se torna pertinente no IRDR é a possibilidade de

ampliação dos processos representativos  da controvérsia.  Há quem defenda que o processo que

serviu  de  base  para  suscitar  não  será  necessariamente  aquele  que  será  afetado,  podendo  ser

descartado se o colegiado entender que não seria completo ou pertinente para tanto. Não entendo

com plausível tal posição, seja pela falta previsão para isso e, ainda,  a posição de requerente é

mantida por aquele que assim o suscitou, aqui há um procedimento a parte, com um pedido e com o

interesse de que seja aquele processo, não vejo como problema que se agregue mais demandas

como repetitivas daquelas questões, mas não vislumbre o descarte da demanda requerente317.  

Ultrapassado este  ponto,  com a evidente  opção pela  manutenção  do processo suscitante

como  representativo  da  controvérsia,  pode-se  afetar  outros  processos,  incluindo-os  como

representativos da controvérsia, de igual maneira, ampliando, para tal fim, a possibilidade das partes

destes processos também aderirem como requerentes ou parte do próprio incidente. De outra forma

seria impossível se prever, pelo fato de que seria imputar uma responsabilidade imensa ao processo

afetado, que, talvez, nem queria ser o alvo da discussão. 

No IAC, é difícil se imaginar uma decisão de afetação propriamente dita, pelo fato de que

um dos requisitos deste incidente passa pela ausência de multiplicidade de demandas sobre aquela

questão de direito. O principal motivo de suscitação do IAC recai na repercussão social, contida no

texto do art. 947, contudo, o fato de não ser repetitivo não implica que o IAC deixe de ser um

instituto inserto ao microssistema e, consequentemente,  um instituto de formação de precedente

vinculante, mesmo com o fato de que não há ali uma multiplicidade imensa, mas há uma vinculação

todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese, àquele julgamento proferido

neste incidente. 

Por outro lado, com a admissibilidade positiva, o incidente é instaurado para a instrução

processual  perante  este  colegiado  maior318,  o  qual,  entendo  como  pertinente  admitir  que  este

subjacente, ou seja, as circunstâncias fáticas que ensejam a controvérsia,20 ou, ainda, a categoria fática para a qual
a  tese  será  aplicada.”  DIDIER  Jr.  Fredie;  TEMER,  Sofia  Orberg.  A  decisão  de  organização  do  incidente  de
resolução de demandas repetitivas: importância, conteúdo e o papel do regimento interno do tribunal.  Revista de
Processo | vol. 258/2016 | p. 257 - 278 | Ago / 2016. p. 263

317 No sentido de entender que possa descartar o processo que suscitou o IRDR: DIDIER Jr. Fredie; TEMER, Sofia
Orberg.  A decisão de organização do incidente de resolução de demandas repetitivas: importância, conteúdo e o
papel do regimento interno do tribunal. Revista de Processo | vol. 258/2016 | p. 257 - 278 | Ago / 2016. p. 263

318 Medina bem delineia, sinteticamente, o procedimento de transferência de competência: “Verificadas as condições
referidas no caput do art. 947 do CPC/2015 e admitido o incidente, outro órgão colegiado do tribunal, de maior
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momento  decisório  da  admissibilidade  positiva,  realizado  de  maneira  colegiada,  seja  a  própria

decisão de afetação319, com a necessidade da estipulação dos parâmetros iniciais procedimentais

sobre os quais o IAC será tramitado, principalmente sobre a intimação de que poderá participar do

contraditório ampliado. Não há necessidade de total delimitação da questão jurídica na decisão de

afetação,  pelo mesmo motivo do IRDR, pelo princípio  da congruência do que foi  pleiteado no

incidente e da decisão que o admitiu, possibilitando somente que haja uma diminuição do ponto

daquela questão jurídica pleiteada. 

A dúvida  nessa  decisão  de  afetação  do IAC passa  pela  possibilidade  da  suspensão dos

processos de identidade material. O IAC foi pensado como uma forma de prevenir320 ou compor

divergência de matéria com repercussão social,  contudo sem multiplicidade,  o que, por si só, já

rejeitaria  a  necessidade  de  suspensão  dos  processos.  Todavia,  importante  imaginar  que  essa

ausência de multiplicidade não condiz como inexistência de diversos processos321, somente que não

amplitude,  assumirá  o  julgamento  (daí  se  falar  em assunção  de  competência).  O  julgamento  proferido  nesse
contexto, de acordo com o § 3.º do art. 947, “vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver
revisão de tese”, cabendo reclamação contra a decisão que o desrespeitar (cf. inc. IV do art. 988 do CPC/2015).”
MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado. 4ª Edição. RT: São Paulo. 2015. p. 842

319 Também  entende  que  no  IAC  tem  uma  decisão  de  afetação:  CORTÊS,  Osmar  Mendes  Paixão  in:  Breves
Comentários ao Código de Processo Civil. Coordenação Teresa Arruda Alvim, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini
e Bruno Dantas. São Paulo: Ed. RT, 2015. p. 2.111 

320 O IAC tem função preventiva? Evidentemente, Medina alcança essa visão, o que concordamos, mas, também tem a
visão  de  composição  de  divergência,  o  que  já  se  espreita  na  possibilidade  de  existir  o  instituto  com alguns
processos,  ainda que não seja uma clara multiplicidade: “A assunção de competência,  por sua vez, é admitida
quando, a despeito de ter grande relevância social, a questão de direito não se repetir em múltiplos processos (cf.
art. 947, caput, in fine, do CPC/2015). Compreende-se, assim, que, sob esse prisma, a assunção de competência
tenha também função preventiva (cf. § 4.º do art. 947 do CPC/2015), algo que não deve ocorrer em relação a casos
repetitivos (já que, nessa hipótese, deve ter havido a repetição de casos).”  MEDINA, José Miguel Garcia.  Novo
código de processo civil comentado. 4ª Edição. RT: São Paulo. 2015. p. 842

321 E, como saber a diferença para a aplicação do IRDR para o IAC? Quantos processos são necessários para um ou
para outro? A quantidade não foi definida por lei, nem poderia ser pela diversidade dos tribunais, o que para um
estado pode ser muito para o outro, não. Por isso, depende do subjetivismo. Diante desta situação, Theodoro Jr.
entende que o tribunal, sempre que possível, mesmo com processos existentes, deve priorizar o IAC, não o IRDR.
Cunha e Didier Jr. colocam, em seu exemplo, o IAC para pouquíssimos processos, dando exemplo de 5 ou 10, o
que acho pouco. Acho a visão do Theodoro Jr. mais acertada e, com isso, o estudo o IAC está sendo totalmente
desconsiderado em detrimento do IRDR: “Para preservar a economia processual e assegurar a duração razoável do
processo,  sempre  que  a  divergência  interpretativa  se  resumir  ao  âmbito  interno  do  tribunal  e  não  houver
necessidade  de  suspensão  de  numerosos  processos  em  andamento  for  a  do  tribunal,  a  preferência  deve,
naturalmente, inclinar-se para o incidente de assunção de competência, que tem condições, de uma só vez, não só
de resolver a questão pertinente à tese de direito controvertida, como de solucionar os próprios processos em curso
no tribunal.”  THEODORO JR., Humberto. Regime das demandas repetitivas no novo código de processo civil.
Coleção Novo CPC - Doutrina Selecionada - v.6 - Processo nos Tribunais e Meios de Impugnação às Decisões
Judiciais. Organizadores: DIDIER JR., Fredie; FREIRE, Alexandre; MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi.
2a. Ed. JusPodivm, Salvador, 2016. p. 445. Há casos em que pode surgir a dúvida sobre o cabimento do IRDR ou do
incidente de assunção de competência. Imagine-se, por exemplo, que haja cinco ou dez processos que versem sobre
a mesma questão de direito, tendo todos sido julgados no mesmo sentido. Há ai casos repetitivos, mas não há a
existência de "múltiplos processos".  Por terem sido todos julgados no mesmo sentido, também não há risco de
ofensa à isonomia, nem à segurança jurídica, mas a questão pode ser relevante, de grande repercussão social. Nesse
caso, não caberá o incidente de resolução de demandas repetitivas (por não haver risco à isonomia, nem à segurança
jurídica), mas é possível que se instaure a assunção de competência, por ser conveniente prevenir qualquer possível
divergência futura (art. 947, § 40, CPC).”  CUNHA, Leonardo José Carneiro da; DIDIER JR., Fredie.  Curso de
direito processual civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais . 13ª ed. Salvador:
JusPodivm, 2016. p. 630 
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há uma quantidade exacerbada de demandas sobre aquela matéria, quase que impossível imaginar a

ausência  de  multiplicidade  com  a  necessidade  de  somente  um  processo.  Seria,  no  mínimo,

incongruente. Madruga, Mouzalas e Terceiro Neto concordam com a possibilidade de suspensão, já

“julgado  o  incidente,  será  vinculante  o  precedente,  inclusive  para  os  processos  que  ficaram

sobrestados e também para os futuros, que venham a ser formados322.”

Nesta  visão,  pertinente  imaginar  que há uma decisão de afetação também no IAC, pela

necessidade de ampliação do contraditório, com a possibilidade de manifestação ampla, como nos

demais  procedimentos,  bem  como,  em  hipótese  excepcional,  suspender  os  demais  processos

idênticos, delimitando a parte vinculante do que se julgará, uma autêntica decisão de afetação. 

3.2.1 A alteração da competência como resultado da decisão de afetação e a responsabilidade

do judiciário na escolha do microssistema de formação de precedentes vinculantes

Como  vimos,  todas  os  têm  decisões  de  afetação,  alterando  o  rito  processual  anterior,

almejando a maior manifestação do contraditório possível, permitindo manifestações com o intuito

de alcançar-se o exaurimento material, com a possibilidade de enfrentamento da maior quantidade

de teses jurídicas possíveis sobre a matéria delimitada. Por outro lado, a decisão de afetação tem a

função da delimitação material do que julgar-se-á e firmar-se-á como um precedente, seja somente

corroborando com a delimitação realizada por quem suscitou ou concedendo de ofício a delimitação

material para o procedimento. Com essa delimitação material que, futuramente, há como comparar-

se e aplicar-se o precedente firmado, com o devido impacto nos demais casos, sejam os sobrestados

à espera da definição do precedente ou os futuros, que ainda se formarão. 

Importante salientar que em todos os institutos insertos do microssistema, com a decisão de

afetação, há a alteração do julgamento para um colegiado maior, com a necessidade de que seja o

órgão que o regimento do tribunal estipulou para a formação do precedente. O incidente de arguição

de inconstitucionalidade tem, de igual maneira, essa remessa a um colegiado maior, contudo esta

será para o plenário ou o órgão especial, pela cláusula de reserva de plenário para a possibilidade de

um resultado pela inconstitucionalidade. Nos recursos excepcionais repetitivos, em regra, vão para a

seção daquela matéria, porém, se for de interesse processual, com o impacto na outra seção, pode ir

para o órgão especial do STJ, já no STF sempre irá para o pleno. No IAC temos uma conjunção de

colegiados, dependendo do tribunal em que ele será suscitado323, se em segundo grau ou tribunais

322 MADRUGA, Eduardo; MOUZALAS, Rinaldo; TERCEIRO NETO, João Otávio.  Processo Civil Volume Único.
8a. ed. revisada, ampliada e atualizada. Salvador, Ed. JusPodivm, 2016. p. 935

323 Enunciado n.º 468 do FPPC: O incidente de assunção de competência aplica-se a qualquer tribunal.  
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superiores, mas de qualquer modo será um órgão qualificado324 e apto para formar o precedente. No

IRDR,  o  regimento  deve  prever  um órgão  específico  para  tal  desiderato,  conforme  o  art.  978

estipula. 

A única exceção está na repercussão geral, uma vez que é requisito de admissibilidade do

próprio  recurso  extraordinário  e  pode  ser  remetido  tanto  para  a  turma  quanto  para  o  pleno,

dependendo da matéria e de sua competência.  É uma prática complexa, com desvirtuamento do

próprio instituto, com a banalização do mesmo, sem a atenuação recursal que se esperava com o

poder de escolha do STF ao que se julgar. 

O  intuito  do  colegiado  qualificado  passa  pela  melhor  discussão  sobre  as  matérias  que

formarão precedentes vinculantes, permitindo total exaurimento e uma qualificação judicante com

autoridade para representar de maneira adequada o que o tribunal representa. De certa forma, o

judiciário,  em qualquer  dos institutos,  é o responsável pela  definição  da alteração do rito e do

colegiado, seja provocando de ofício, o que pode fazer em todas as espécies – exceto a repercussão

geral – ou, ainda, respondendo a requerimento e argumentação das partes ou terceiros (Ministério

Público ou Defensoria Pública). Nessa visão, é notória a importância das atribuições judicantes em

definir-se  que  aquele  julgamento  será  por  um rito  diverso,  com procedimentos  específicos,  no

intuito  de  ampliar  a  análise  do  feito,  com  a  sapiência  judicante  de  que  aquela  tramitação  e,

consequentemente, o julgamento terá um impacto não só para aquela demanda, mas para outras que

já existem ou que existirão.

Há de se imaginar uma sensibilidade judicante necessária, seja para atribuir o julgamento

para  formação  do precedente,  concedendo  uma  importância  maior  àquele  processo  e,  também,

àquela  matéria,  corroborando  processualmente  que  a  resposta  do  judiciário  deve  passar  pela

segurança jurídica, com a total ciência, por parte do órgão julgador que dali sairá um precedente

vinculante, impactando as demandas e questões idênticas, no intuito que sejam julgadas da mesma

forma, possibilitando a toda a sociedade uma isonomia de tratamento judicial, proporcionando uma

segurança  jurídica325.  Ainda que não seja  forma  de um precedente  que nasce da  estabilidade  e

maturação paulatina de crescimento diante do julgamento desde primeiro grau, é um momento em

324 Neste sentido, chamando de colegiado maior: OLIVEIRA, Fernanda Alvim Ribeiro. Do Incidente de Assunção de
Competência. In: Primeiras Lições sobre o Novo Direito Processual Brasileiro. Coord. THEODORO JR, et al. Rio
de Janeiro: Forense, 2015. p. 695 

325 “A  segurança  jurídica  é  um meio  de  promoção  da  liberdade  e  da  igualdade.  A  segurança  jurídica  pode  ser
decomposta analiticamente em cognoscibilidade, estabilidade, confiabilidade e efetividade da ordem jurídica. (…)
Nesse  quadro  conceitual,  a  conexão  existente  entre  segurança  jurídica,  liberdade  e  igualdade  é  evidente.  O
tratamento isonômico depende antes de qualquer coisa de prévio conhecimento de qual é o Direito aplicável.”
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Comentários ao novo código de processo civil: artigos 926 a
975. Coord:  MARINONI,  Luiz  Guilherme;  ARENHART,  Sérgio  Cruz;  MITIDIERO,  Daniel.  1a,  Ed,  RT:  São
Paulo: 2016. p. 38/39
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que aquele colegiado decide por iniciar um procedimento que culminará em um precedente que

vinculará a todos os processos idênticos, existentes ou futuros. 

A emenda constitucional no. 45/2004 vislumbrou que o STF não poderia julgar a quantidade

de demandas, com a necessidade de que escolhesse, dentro de tantas matérias a serem julgadas,

aquelas que devem ser atribuídas uma repercussão geral, uma chancela judicial  do STF de que

analisará aquela matéria. Ou seja, há uma responsabilidade tamanha para o judiciário, no caso o

STF, definir quais as matérias constitucionais que merecem atenção e descartar aquelas que não.

Uma  responsabilidade  imensa  que  pode  ocasionar  a  existência  de  uma  questão  legitimamente

constitucional,  mas  que  não  seja  relevante  para  o  STF,  o  que  Tucci  define  como  “forçoso  é

reconhecer  que,  paradoxalmente,  haverá  também  questões  de  índole  constitucional  “menos

importantes” para os fins do recurso extraordinário, porque despidas de repercussão geral326”.

O  dever  do  judiciário  em  responder  se  julgará  ou  não  uma  demanda  por  falta  de

transcendência é uma escolha política, que vislumbra a importância do STF em atuar coletivamente,

no que tem um impacto transcendental. Até o presidente do tribunal recorrido, na explanação de

Silva, deve analisar se aquele recurso pleiteou a repercussão geral, bem como se a matéria já teve

análise desta ou é inédita em relação a própria repercussão geral327.. Uma acertada escolha, mas que

coloca uma carga imensa de responsabilidade no próprio STF, quando da definição se tal matéria

detém ou não a repercussão geral,  se será julgado ou não. Nas palavras  de Wambier,  as quais

corroboro, o STF deve ater-se “à sua verdadeira função, que é zelar pelo direito objetivo – sua

eficácia, sua inteireza e a uniformidade de sua interpretação –, na medida em que os temas trazidos

à discussão tenham relevância para a Nação328”. 

De certo modo, a repercussão geral, na visão de Mancuso, a qual se mostra acertada, seria

uma espécie de filtro de irrelevância, sobre o qual, se 8 ministros entenderem que não há motivos

para julgar aquela questão constitucional,  assim,  esta,  mesmo com um eventual  enquadramento

correto de cabimento não será julgado, justamente pelo fato de que a questão “nele veiculada não

326 TUCCI,  José  Rogério  Cruz  e.  Anotações  sobre  a repercussão geral  como pressuposto  de  admissibilidade do
recurso  extraordinário  (Lei  11.418/2006).
http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1211289535174218181901.pdf.  Acesso  dia  02  de  janeiro  de
2017.

327 Sobre a interposição do recurso extraordinário, este impõe que o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido
tenha obrigações de análise sobre o seu pedido formal,  o ineditismo, negativa  ou julgamento  no STF sobre a
matéria, para que se possa, nos moldes do art. 1.030, proceder a admissibilidade ou não: “Isso quer dizer que, ao
receber o recurso extraordinário, o órgão judiciário originário deve verificar se aquele recurso versa sobre tema cuja
repercussão geral já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, o que, em caso positivo, obriga a que lhe dê o
tratamento previsto nos §§ 5º a 8º do art. 1.035, bem como dos arts. 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo
Civil.” SILVA, Christine Oliveira Peter da. Sistemática da repercussão geral  no novo código de processo civil.
Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil. v. 13 n. 97, set/out/2015, IOB. p. 381. 

328 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória. 2. Ed. São Paulo:
Ed. RT, 2008. p. 292

http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1211289535174218181901.pdf
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apresenta  repercussão  geral,  ou seja,  é  irrelevante329.”  Num modo  pragmático  escolhido para  a

repercussão geral, há, na visão de Lamy, “o objetivo de possibilitar o não-conhecimento do mesmo

recurso, caso possa não haver reflexo da referida decisão junto à sociedade330.” O que nos leva a

entender que a escolha está atrelada como saída político-social para a resolução da otimização da

própria justiça. Talvez por isso que o STF alcance diversas matérias como importantes, lidando de

maneira um tanto equivocada com o instituto. 

Em outras  espécies,  os  quais  elenco  como  o  IRDR,  IAC e  o  incidente  de  arguição  de

inconstitucionalidade,  o  judiciário,  apesar  de  legítimo  para  suscitar  cada  um destes,  divide  tal

responsabilidade  com as  partes,  o que,  na maioria  das vezes,  possibilita  que a  sua função seja

somente de responder,  ou seja,  meramente  reativa.  Acaba que esta possibilidade  democratiza  o

próprio microssistema. Quando o judiciário atua de modo reativo, há uma responsabilidade menor

do que na atribuição oficiosa, pelo fato evidente de que há somente a análise de resposta ao pleito,

teoricamente  fundamento  das  partes  ou  terceiros.  Contudo,  não  retira-se  do  judiciário,  a

representatividade de sua resposta, de sua importância na alteração do rito, estabelecendo, desde o

início, que aquele julgado a ser proferido ao final do procedimento será um precedente vinculante. 

Nestas espécies supracitadas, há a diferença sobre a repercussão geral pelo fato de que eles

são alternativas dentro de um procedimento diverso, já no caso do recurso extraordinário, não resta

alternativa,  deve  conter  a  repercussão  geral,  sob  pena  de  não  conhecimento  do  recurso.  Uma

diferença  processual  gritante,  por  mais  que todos possam ser  incluídos  como pertinentes  a  um

mesmo microssistema.

Diferentemente  das demais  espécies,  o rito  repetitivo  em recursos excepcionais  somente

ocorre por atribuição do judiciário, sem a possibilidade de suscitação das partes. Cunha e Didier Jr.,

já apontavam que, quando da existência do rito repetitivo no CPC/73, iniciava-se por provocação

oficial331 com a visualização da necessidade de transformação daquele recurso em um repetitivo

pelo  relator  ou  pelo  presidente/vice-presidente  do  tribunal  recorrido.  Ou  seja,  as  partes,

principalmente o recorrente, não detinham e não detêm a ingerência sobre o rito do recurso que

interpõe,  não opinando ou manifestando-se sobre a  transmutação  procedimental  de  seu recurso

329 MANCUSO, Rodolfo de Camargo.  Recurso Extraordinário e Recurso Especial.  10ª ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2007. p. 202

330 LAMY, Eduardo de Avelar. Repercussão Geral: A volta da Arguição de Relevância?. In: Teresa Arruda Alvim
Wambier; et al. (Org.). Reforma do Judiciário. 1ªed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, v. 1, p. 166-
180.  p. 178 

331 Sobre a instauração dos repetitivos no código anterior, Cunha e Didier Jr. direcionavam o entendimento de que a
provocação  sempre era oficial,  ou seja,  pelo relator,  sem ingerência  das  partes:  “Quando se seleciona um dos
recursos  para  julgamento,  instaura-se  um  novo  procedimento.  Esse  procedimento  incidental  é  instaurado  por
provocação  oficial  e  não  se  confunde  com o  procedimento  principal  recursal,  instaurado  por  provocação  do
recorrente. Passa, então, a haver, ao lado do recurso, um procedimento específico para julgamento e fixação da tese
que irá repercutir relativamente a vários outros casos repetitivos.” CUNHA, Leonardo José Carneiro da; DIDIER
JR., Fredie. Editorial 55.  http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-55 

http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-55/
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excepcional – especial ou extraordinário – em um rito diferente, com maior complexidade, maior

debate material e, consequente, com uma vinculação quando da formação do precedente judicial. 

Em comparação com as demais técnicas, o poder e, consequentemente, a responsabilidade

do judiciário é bem maior no rito repetitivo, pelo fato de que não há abertura, como já vimos, para

que  as  partes  e  terceiros  possam  pleitear  que  seja  realizada  um  pleito  ou  um  juízo  de

admissibilidade  de  um  pedido  repetitivo,  a  atribuição  é  tão  somente  do  judiciário,  ainda  que

dividindo  em duas  possibilidades:  pelo  presidente/vice-presidente  do tribunal  recorrido  ou pelo

relator nos tribunais superiores. Em ambas as hipóteses, há uma carga imensa do próprio judiciário

no momento da atribuição do rito repetitivo, o que enseja, uma grande responsabilidade, com a

necessidade de uma grande sensibilidade, diante daquele direito material ou processual que precisa

ser exaurido e que impacta uma multiplicidade de demandas e indivíduos. 

Essa carga de responsabilidade, nas palavras de Daniel Castro, geram uma possibilidade de

inconformismo, mesmo diante de uma possibilidade de formação de precedente, pode ser que “a

decisão  que  escolhe  o  recurso  piloto  pode gerar  inconformismo das  partes  diante  de  inúmeros

fundamentos, seja, a título de exemplo, a parte que não deseja que seu recurso seja sobrestado, seja

a  parte  que  entende  que  o  seu  caso  concreto  não  se  assemelha  ao  caso  ventilado  no  recurso

paradigma, questão esta que o legislador deixou de prever uma solução332”.

O normal  no  rito  repetitivo,  tanto  no  CPC/73 quanto  no  CPC/2015,  era  a  iniciativa  de

transformar aqueles recursos em um julgamento desta natureza, com rito procedimental diverso, a

qual era sempre do próprio judiciário, como já vimos anteriormente. Contudo, deixar sempre ao

simples critério do próprio judiciário, geralmente pelo relator, não é sempre de bom alvitre jurídico,

justamente pelas partes serem também interessadas na alteração do rito processual ou na formação

de um precedente.  Ater-se ao critério unilateral  do juízo é diminuir  a possibilidade de êxito do

próprio microssistema.

A manutenção do rito repetitivo somente como possibilidade de provocação oficial é, de

certa forma, uma lacuna do CPC/2015. Visualiza-se que a legitimidade, para suscitar os repetitivos

em recursos excepcionais, caminha junto à competência, o mesmo que detém a possibilidade de

suscitar,  detém a competência  para afetá-lo,  o  que torna a  decisão  de afetação aqui  um só ato

processual, ao mesmo tempo, o momento da instauração via provocação oficial e a resposta judicial

com as diretrizes da afetação. 

No CPC/15, ao versar sobre a legitimidade para suscitar os institutos, atribuiu-se, tanto no

IRDR quanto na IAC, a possibilidade das partes suscitarem o incidente,  mantendo o mesmo na

repercussão  geral  e  no  incidente  de  arguição  de  inconstitucionalidade,  bem como o Ministério

332 CASTRO,  Daniel  Penteado  de.  Questões  polêmicas  sobre  o  julgamento  por  amostragem  do  recurso  especial
repetitivo. Revista de Processo | vol. 206/2012 | p. 79 - 122 | Abr / 2012.  p. 83
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Público e, por vezes, a Defensoria Pública, numa ampliação dos legitimados para tal feito, com a

permanência do juízo – no caso do IRDR até o de primeiro grau – em suscitar que aquela matéria se

torne objeto de algum instituto inserto do microssistema. Há um evidente avanço neste ponto, já que

aumenta-se a visão sobre os institutos e a sua real aplicabilidade, ampliando a análise inicial nos

diferentes pontos e polos processuais, com a contribuição maior de pleitos onde o juízo, por vezes,

não entenderia como necessária a formação do precedente, ou, ainda, não tinha voltada a atenção

judicante para matéria. 

Nestas hipóteses, com a ampliação da legitimidade no pleito do julgamento dos institutos do

microssistema, há, assim, um compartilhamento de obrigações, incluindo outros atores processuais

nesta legitimidade da iniciativa do pedido por qualquer instituto, ampliando-se o leque para um

ponto além, conferindo ao processo um espírito mais cooperativo, social e democrático, imbuindo

as partes e os terceiros de participar ativamente e influenciar na instauração deste rito, sem ficar ao

bel prazer, responsabilidade e análise somente do judiciário. Socialmente é um aspecto relevante,

aproximando-se estas formas de julgamento da própria sociedade, do jurisdicionado como um todo,

que pode imaginar-se influenciando, desde o início, a discussão material de um precedente, pela

simples  iniciativa  de  arguir  que  o  seu  caso  tem a  pertinência  em  tornar-se  um  procedimento

diferenciado, qualquer que seja a espécie.

3.2.2 A verificação dos requisitos de cada instituto

A transformação de um processo ou recurso em procedimento de formação de precedentes

vinculantes não será pela simples vontade do judiciário, tampouco das partes. Qualquer que for o

instituto a ser utilizado,  há necessidade do preenchimento de requisitos – específicos para cada

instituto – para que seja possível a decisão de afetação e a consequente alteração do rito normal para

aquele  previsto para o respectivo  instituto processual.  Para que se possa alterar  do rito  normal

processual  para  aquele  afetado  pela  questão  pertinente  a  um procedimento  diverso  e  especial,

sempre será necessário a conjunção de requisitos. Evidentemente, como cada espécie aplaca uma

possibilidade judicial diferente, normal que cada qual contenha requisitos diversos, ainda que, em

sua base, seja um julgamento de uma demanda, para posteriormente ser utilizada como paradigma

aos demais processos, existentes ou futuros, criando uma vinculação formal. 

Em qualquer dos institutos, ainda que cada qual tenha seus próprios requisitos, pertinente a

existência de uma convergência em todos, a junção de relevância333 com a transcendência daquele

333 A relevância de um direito é importante para se auferir o julgamento em qualquer dos institutos do microssistema.
Muitas vezes, a relevância da questão de direito ali posta inicial o reflexo em todos os outros requisitos, desde a
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caso e, também, daquele julgamento que será realizado como forma de inserir como formador de

um  precedente  vinculante.  Mesmo  que  os  requisitos  variem,  deve  haver  a  presença  de  uma

relevância e uma transcendência. 

A conjunção da relevância com a transcendência permite justamente a objetivação oriunda

de todos os institutos insertos do microssistema. Por vezes, estes critérios acabam por conter uma

enorme subjetividade, algo que não se consegue visualizar de maneira clara, dependendo de cada

situação em peculiar, com uma evidente imbricação entre os dois adjetivos. Quanto mais relevância

se alcança em uma matéria,  maior a transcendência334, ali  existente,  as quais dividimos de duas

formas: a quantitativa e a qualitativa. 

A  qualitativa  é  calcada  numa  importância  jurídica  da  análise  daquele  direito,  seja  pela

segurança jurídica ou pelo próprio desenvolvimento do instituto jurídico questionado. A questão a

ser julgada na visualização desta qualitatividade se torna necessária pelo aspecto jurídico e o seu

impacto,  tanto no estudo do próprio direito  e sua evolução,  quanto na sociedade,  porquanto da

aplicabilidade  deste  direito.  Não  há,  evidentemente,  necessidade  de  uma  multiplicidade,  a

transcendência é pela própria importância material, independendo o seu alcance numérico335. 

Obviamente, é mais visualizável e de fácil entendimento uma transcendência quantitativa,

um número de pessoas que possam ser alcançados pelo julgamento daquele processo em específico.

Determinada matéria, ao ser analisada com a opção de um rito de formação de precedente pode

configurar sua transcendência pela quantidade de processos que já existem, com a efetiva repetição

de ações de matéria idêntica. São diversos os casos sobre as demandas repetitivas, geralmente sobre

repercussão geral  ou social, interesse público e transcendência.  Sobre relevância no IAC, Marinoni e Mitidiero
definem da seguinte maneira: “Ora, se a razão da assunção de competência está na relevância da questão de direito,
mais importante que o julgamento do caso é o julgamento da questão. No entanto, como a assunção de competência
é admissível quando o julgamento de recurso (por exemplo) envolve uma questão de direito – termos do caput do
art. 947 -, o julgamento deslocado não terá como objeto a questão. Essa será apenas um fundamento do recurso a
ser  julgado  pelo  órgão  que  assumiu  a  competência.”  MARINONI,  Luiz  Guilherme;  MITIDIERO,  Daniel.
Comentários  ao  novo  código  de  processo  civil:  artigos  926  a  975. Coord:  MARINONI,  Luiz  Guilherme;
ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. 1a, Ed, RT: São Paulo: 2016. p. 250

334 Há uma transcendência nos institutos do microssistema. Mancuso, ao falar sobre a repercussão geral, menciona
interesses metaindividuais para delinear que estes julgamentos devem conter transcendência, as quais importamos
para  todo  o  microssistema,  diante  da  mesma ótica:  “observar,  de  um lado,  que  os  interesses  metaindividuais
(portanto, transcendentes!) compreendem, também, os danos de âmbito regional e local (Lei 8.078/90, art. 93 e
incisos c/c art. 81, parágrafo único e incisos), e, de outro lado, é possível o manejo de argüição de descumprimento
de preceito fundamental junto ao STF, ‘quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei
ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à CF’ (CF, art. 102, § 1º; Lei. 9.882/99, art.
1º, parágrafo único, I).” MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso extraordinário e recurso especial. 10ª ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 215 

335 Não é somente a visão numérica que deve permear a verificação de relevância, o que Dantas preconizava para a
repercussão geral, mas, que podemos verificar o mesmo quando do IAC, muitas vezes um grupo social menor com
uma questão  de  direito  tem alta  relevância  jurídica  ou social,  suplantando a  necessidade  de repetição  ou alto
impacto na sociedade, numericamente: “quando o grupo social relevante não é numericamente representativo da
sociedade brasileira em função de restrição materialmente territorial, cabe ao STF utilizar o critério da relevância
social para aferir a repercussão geral.” DANTAS, Bruno. Repercussão geral: perspectivas histórica, dogmática e
de direito comparado – questões processuais. 3. ed. São Paulo: RT, 2012. p. 243
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direitos  individuais  homogêneos  ou  metaindividuais,  o  que  oportuniza  a  verificação  da

transcendência de maneira  mais  fácil.  Não há,  entretanto,  uma forma numérica de definição do

alcance da transcendência, com verificação de cada matéria e seu caso concreto.

Cada instituto, como já vimos, tem seus próprios requisitos e vicissitudes, com variações

sobre  a  sua  própria  constatação  de  relevância  e  transcendência,  os  quais  delinearemos.  Na

repercussão  geral  os  requisitos  têm  uma  subjetividade336 latente  e  ampla,  com  a  definição,

inicialmente, pela lei nº 11.418/2006, que se definiu conceitualmente tal instituto, diante dos seus

requisitos,  os  quais  necessitam  de  uma  repercussão  além  daquela  demanda337,  como  uma

transcendência social, econômica, política ou jurídica338. O CPC/2015 manteve o teor do instituto

inalterado no art. 1.036. Não há a necessidade da conjunção de todos os requisitos – social, jurídico,

político  ou  econômico,  com a  necessidade  somente  da  presença  de  um destes339,  com  toda  a

subjetividade  que  existe  na  verificação  da  presença  ou  não.  O  critério  é  totalmente  alheio  à

336 Todavia,  mesmo com a definição sobre estes requisitos,  ainda há uma certa subjetividade sobre estes,  usando,
então, as palavras de Medina para a devida explicação de cada um dos aspectos subjetivos:  “A repercussão geral
jurídica no sentido estrito existiria, por exemplo, quando estivesse em discussão o conceito ou a noção de um
instituto básico  de nosso direito,  de  molde  a que aquela  decisão,  se  subsistisse,  pudesse  significar  perigoso  e
relevante precedente, como, por exemplo, o de direito adquirido. Relevância social haveria numa ação em que se
discutissem  problemas  relativos  à  escola,  à  moradia  ou  mesmo à  legitimidade  do  Ministério  Público  para  a
propositura de certas ações.  Pensamos, aliás, que essa repercussão geral deverá ser pressuposta em um número
considerável de ações coletivas, só pelo fato de serem coletivas. Repercussão econômica haveria em ações que
discutissem, por exemplo, o sistema financeiro de habitação ou a privatização de serviços públicos essenciais, como
a telefonia, o saneamento básico, a infraestrutura etc. Repercussão política haveria quando, por exemplo, de uma
causa  pudesse  emergir  decisão  capaz  de  influenciar  relações  com  Estados  estrangeiros  ou  organismos
internacionais.”  MEDINA,  José  Miguel  Garcia.  Prequestionamento  e  repercussão  geral:  e  outras  questões
relativas aos recursos especial e extraordinário. 5 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 202/203 

337 Transcendência é um conceito indeterminado, bem como a própria repercussão geral, o que Marinoni e Mitidiero
tentam  sistematizar  entre  qualitativa  e  quantitativa:  “Vale  dizer:  tem  de  ser  transcendente.  Também  aqui  o
legislador  infraconstitucional  alça  mão de  linguagem propositalmente  vaga,  consentindo ao  Supremo Tribunal
Federal  a  aferição  da  transcendência  da  questão  debatida  a  partir  do  caso  concreto.  A  transcendência  da
controvérsia constitucional levada ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal pode ser caracterizada tanto em
uma perspectiva qualitativa como quantitativa. Na primeira, sobreleva para individualização da transcendência o
importe da questão debatida para a sistematização e desenvolvimento do direito; na segunda, o número de pessoas
susceptíveis de alcance, atual ou futuro, pela decisão daquela questão pelo Supremo e, bem assim, a natureza do
direito posto em causa (notadamente, coletivo ou difuso).” MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel.
Repercussão geral no recurso extraordinário. 2. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 37/38 

338 Schlosser  e  Wickert  defendem  que  a  repercussão  geral  não  pode  ser  um  sistema  fechado,  justamente  pela
necessidade de moldar a cada caso, sem a possibilidade do legislador assim imaginar,  melhor deixando, como
concordamos, de maneira aberta à subjetividade do julgador, o que importa, por outro lado, fixação de críterios para
tais aferições: “A lei pode regulamentar o que realmente repercute, mas não é possível ter um significado fechado,
inflexível, porque na prática ocorrem situações diversas que não podem ser previstas pelo legislador previamente. O
que é possível fixar são critérios a serem utilizados, como é o caso dos valores sociais, jurídicos, econômicos e
políticos.”  SCHLOSSER,  Lizelote  Minéia;  WICKERT,  Lisiane  Beatriz.  A  inserção  e  a  regulamentação  da
repercussão geral como pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Revista de Processo. São Paulo,
v.33, n.161, 2008. p. 122

339 Não há necessidade de conjunção dos critérios sociais, econômicos, políticos ou jurídicos. A presença de somente
um deles já autoriza o julgamento do recurso extraordinário: “Importa, no entanto, é que a questão constitucional se
amolde  a,  no  mínimo,  um  dos  critérios”  AZEM,  Guilherme  Beux  Nassif.  Repercussão  geral  da  questão
constitucional no recurso extraordinário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.  p. 67
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objetividade, passando pelo momento do julgamento pelos ministros do STF340 e a necessidade do

filtro entre as matérias que o tribunal escolherá julgar341.

Já nos repetitivos excepcionais, há a necessidade da própria multiplicidade342 demonstrando

a caracterização de uma transcendência quantitativa, o que Dantas alega ser a constatação do plano

pluri-individual, que enseja a necessidade de atuação do judiciário – STJ ou STF – para atuar numa

objetivação para estancar esse mal já constatado na sociedade. A transcendência para este instituto,

está muito mais interligado ao fenômeno da alta litigiosidade de uma mesma questão de direito,

com repetição em diversos processos. 

Não há repetitivo sem a efetiva constatação de que há uma transcendência quantitativa já

presente no tribunal superior, ainda que neste os recursos sobre a matéria ainda sejam poucos, mas

se houver uma constatação de existência de milhares de demandas no país inteiro sobre a mesma

questão de direito – material ou processual – sobre a qual necessite a pacificação. A relevância

existente para a constatação da necessidade é a própria multiplicidade e o mal que pode causar se

continuar com tal alto índice de demandas e, ainda, com a grande possibilidade de dispersão de

entendimentos. 

A mesma transcendência  existe  no instituto  menor  de repetitividade,  o  IRDR, alterando

somente a sua competência para os tribunais de segundo grau. Nesse instituto, há a necessidade de

questão somente de direito,  efetiva repetição e risco a segurança/isonomia jurídica343. Apesar da
340 Novamente,  Mancuso  utiliza  o  termo  transcendência  para  a  repercussão  geral:  “um  tema  jurídico,  uma  vez

prequestionado e submetido ao STF por meio de recurso extraordinário, apresentará repercussão geral quando sua
resolução for além do interesse direto e imediato das partes, assim transcendendo-o, para alcançar, em maior ou
menor  dimensão  ou  intensidade,  um expressivo  segmento  da  sociedade.”  MANCUSO,  Rodolfo  de  Camargo.
Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 195

341 Tucci elogia a não delimitação de critérios objetivos para a concessão da repercussão geral e, consequentemente, da
referida  transcendência,  deixando para  o julgador  tal  desiderato:“Andou  bem o legislador  não  enumerando  as
hipóteses  que  possam  ter  tal  expressiva  dimensão,  porque  o  referido  preceito  constitucional  estabeleceu  um
“conceito jurídico indeterminado” (como tanto outros previstos em nosso ordenamento jurídico), que atribuiu ao
julgador a incumbência de aplicá-lo diante dos aspectos particulares do caso analisado.”  TUCCI, José Rogério Cruz
e.  Anotações  sobre  a repercussão  geral  como pressuposto  de  admissibilidade do  recurso  extraordinário (Lei
11.418/2006). http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1211289535174218181901.pdf. Acesso dia 02 de
janeiro de 2017.

342 Neste ponto, os recursos excepcionais repetitivos têm um critério de transcendência mais objetivo, uma vez que
precisam da multiplicidade, ainda que no recurso extraordinário, quando haverá a cominação de dois institutos, a
repercussão geral  e a repetitividade: “No caso da tutela pluri-individual, a sua instauração pressupõe uma grande
quantidade de casos em que a mesma tese jurídica esteja sendo discutida, daí a legislação frequentemente utilizar a
expressão “multiplicidade de casos”, como ocorre no art. 103-A da CF, ao tratar da súmula vinculante, e nos arts.
543-B e 543-C do CPC, ao disciplinar os recursos extraordinário especial repetitivos, respectivamente.” DANTAS,
Bruno. Teoria dos recursos repetitivos: tutela pluri-individual nos recursos dirigidos ao STF e STJ (art. 543-B e
543-C do CPC). São Paulo: RT, 2015. p.77 

343 O risco a segurança jurídica e a isonomia necessita de resultados conflitantes ou grande multiplicidade? Cunha e
Didier Jr. entendem que somente quando houverem decisões conflitantes que um tribunal possa admitir o IRDR,
mesmo com a constatação da repetitividade. Vejo que a simples visão de que há uma repetitividade, pode gerar um
risco à segurança jurídica e a isonomia:  “Por terem sido todos julgados no mesmo sentido, também não há risco de
ofensa à isonomia, nem à segurança jurídica, mas a questão pode ser relevante, de grande repercussão social. Nesse
caso, não caberá o incidente de resolução de demandas repetitivas (por não haver risco à isonomia, nem à segurança
jurídica).” CUNHA, Leonardo José Carneiro da; DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Meios de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 630. Em sentido

http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1211289535174218181901.pdf
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inclusão  do  risco  a  estes  princípios  basilares  da  condução  e  resultados  processuais,  podemos

entender que a transcendência quantitativa deve ser a mesma, diferenciando-se somente sobre a

competência e delimitação inerente a cada instituto. 

Na  arguição  de  inconstitucionalidade,  a  transcendência  notadamente  qualitativa,  pelo

próprio interesse público inerente à verificação da possível inconstitucionalidade de um texto legal.

A  análise  desta  matéria  é  questão  de  ordem pública344,  o  que  importa  em um notório  caráter

transcendental  sobre  o  instituto,  tornando-o  como  aquele  que  tem a  mais  fácil  verificação  do

preenchimento  da  vinculatividade  para  outras  demandas  que  também  guardem  relação  com  o

mesmo dispositivo legal. 

No  IAC,  o  art.  947,  quando  impõe  a  grande  repercussão  social345 como  requisito,  já

preconiza a necessidade de uma transcendência346 e, ainda, conjuga que esta não se dará por meio de

multiplicidade, o que impõe a necessidade de um impacto na sociedade, um interesse além daquela

demanda, mas,  não necessariamente,  naquele momento,  impactando outras demandas.  A mesma

transcendência sem multiplicidade que possibilita a admissão do recurso extraordinário permite a

admissão do IAC. A sensibilidade diante da análise de existência desta repercussão social é imensa,

diante  da necessidade de uma percepção sobre a importância  daquela questão de direito  e suas

possibilidades, sobre o impacto social daquele julgamento. Em outro momento, o órgão responsável

pelo  julgamento  deve  averiguar  a  presença  de  interesse  público347,,  outro  conceito  também

indeterminado, o que concede, junto com a repercussão social, uma grande carga de subjetividade,

inverso ao de Cunha e Didier  Jr.,  os quais corroboramos:  “Importante  ressaltar  que o NCPC não exige  como
pressuposto para instauração do IRDR a prévia existência de decisões conflitantes, vez que, conforme o relatório
final aprovada na comissão especial  da Câmara dos Deputados, tal exigência desvirtua do objetivo original  do
instituto.” CRUZ, Luana Pedrosa de Figueiredo; BORGES, Sabrina Nunes. Incidente de resolução de demandas
repetitivas e ações coletivas – análise dos aspectos polêmicos à luz dos fundamentos constitucionais.  Revista de
Processo. Vol. 261. ano 41. São Paulo: Ed. RT, nov. 2016. p. 323/324

344 A questão constitucional sempre será uma questão de ordem pública, com a possiblidade do juízo manifestar-se
oficiosamente: “É dever do magistrado examinar – de ofi- cio ou por provocaçao –, antes de qualquer outra coisa, a
compatibilidade do texto normativo in- fraconstitucional com a Constituiçao. A “questao de inconstitucionalidade”
sera sempre uma questao prejudicial. Ela é condiçao de possibilidade, porque, sem ela, o resultado seria diferente.”
STRECK, Lenio. Comentário ao art. 948. STRECK, Lenio. Comentários ao código de Processo Civil, 11ª edição..
Saraiva,  3/2016.  [Minha  Biblioteca].  Retirado
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502635609/ 

345 Enunciado  n.º  469  do  FPPC:  A “grande  repercussão  social”,  pressuposto  para  a  instauração  do  incidente  de
assunção de competência, abrange, dentre outras, repercussão jurídica, econômica ou política. 

346 Do mesmo modo que na repercussão geral, o IAC tem critérios totalmente indeterminados: “Há vários conceitos
indeterminados para  serem preenchidos  no caso concreto,  como o que é relevante,  quais  questões  têm grande
repercussão  social  e  quantos  são  os  processos  para  serem  considerados  diversos.”  NEVES,  Daniel  Amorim
Assumpção. Manual de Processo Civil. Volume único. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 1.850. 

347 Esse interesse público é um novo requisito? Marinoni e Mitidiero colocam como um só requisito – repercussão
social  e  interesse  público  –  ainda  que  em momentos  diferentes.  Têm  certa  razão,  contudo,  entendo  que  são
momentos processuais  diferentes  em mecanismos diversos:   “Porém, além de o art.  947 ter  aludido “interesse
público” ao tratar de uma fase específica,  das duas locuções insertas no artigo - “grande repercussão social” e
“interesse público” - pode-se retirar previsões absolutamente similares, de modo que não se pretendeu criar dois
requisitos diferentes para a admissão da assunção de competência.”MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO,
Daniel.  Comentários ao novo código de processo civil: artigos 926 a 975. Coord: MARINONI, Luiz Guilherme;
ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. 1a, Ed, RT: São Paulo: 2016. p. 253
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dependendo  da argumentação  dos  requerentes  ou  do próprio  julgador  que suscitar  o  incidente,

qualquer deles deve justificar essa importância para aquela questão de direito, com seus impactos e

efeitos. 

Para uma grande repercussão social  que não importe  em multiplicidade,  deve haver  um

enorme impacto na sociedade daquela questão a ser uniformização ou prevenida, até pelo fato de

que o IAC, mediante uma análise de um impacto social, pode, mediante o julgamento e pacificação

daquela questão de direito, prevenir que posteriormente houvessem sobre aquele ponto múltiplas

demandas. 

3.3 O RECURSO OU PROCESSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA

A escolha do recurso representativo da controvérsia é algo que causa uma complicação,

principalmente  na  repercussão  geral  e  nos  recursos  excepcionais  transformados  em repetitivos,

justamente para que se almeje uma amplitude material completa, com um ou mais processos que

possam representar  todas as problemáticas  e dúvidas que aquela questão mereça e possibilite  o

exaurimento material. 

Dessa maneira,  há a  necessidade de que o recurso – ou os recursos – representativo da

controvérsia  seja  capaz  de  trazer  em  seu  arcabouço  jurídico,  uma  densidade  material  e

argumentativa acima da média, já que, ao ser escolhido para representar a controvérsia, representará

todo  a  controvérsia  ali  instaurada,  como  salienta  Marinoni,  em  casos  pendentes  no  próprio

tribunal348. 

Mas,  como  escolher  este  recursos?  No  IRDR,  IAC  e  incidente  de  arguição  de

inconstitucionalidade, não há o que se fazer sobre esta escolha, seja pelo fato de que as partes  – ou

o Ministério  Público  e  a  Defensoria  Pública  – podem suscitar,  o  que ensejaria  uma necessária

resposta ao requerimento,  seja também pela possibilidade do juízo poder suscitar.  Neste  ponto,

existem duas saídas: o relator suscitar o melhor recurso que tenha aquela controvérsia ou, não ter

essa  possibilidade  pela  matéria  aparecer  em um julgamento  e  ter  de fazê-lo  como resposta  ao

348 Marinoni prevê  que o tribunal  que for  realizar  a  seleção  dos representativos da controvérsia,  seja  no Recurso
Especial, sobre o qual escreve, mas todos os outros que irão escolher, para afetar ou depois da afetação, como no
IRDR, devem preocupar-se não somente com a controvérsia, mas como o impacto nos casos pendentes, afinal, a
amostragem pertinente à formação do precedente é importante para visualizarmos de que o julgamento como um
todo é diferente do rito norma do julgamento de um recurso. “Contudo, em caso de recurso repetitivo, em que se
elabora precedente considerando-se casos pendentes, a necessidade de a Corte buscar a essência da discussão a
partir da seleção de casos realmente representativos da controvérsia pode ter outra conotação. Aqui não importaria
apenas a circunstância de que a Corte não está decidindo para as partes, porém o fato de que a Corte está a decidir
um caso pendente em vários recursos” MARINONI, Luiz Guilherme. O “problema” do incidente de resolução de
demandas repetitivas e dos recursos extraordinário e especial repetitivos. Revista de Processo. vol. 249. ano 40. p.
399-419. São Paulo: Ed. RT, nov. 2015. p. 415
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requerimento formulado, ainda que não seja da melhor qualidade processual material o processo a

ser escolhido. 

Na  repercussão  geral,  todos  os  recursos  extraordinários  devem suscitar  tal  requisito  de

admissibilidade, demonstrando a referida transcendência, o que possibilita uma discricionariedade

do juízo, no caso os ministros, para que o recurso que se será colocado na pauta para a verificação

da  repercussão  geral  seja  o  melhor  possível  diante  da  complexidade  da  controvérsia,  o  mais

completo  materialmente  possível.  Na visão de Marinoni  e  Mitidiero,  este  momento  é  de suma

importância, com a necessidade de reflexão profunda entre os ministros, como dito antes, e, assim,

ser a “mais dialogada possível a fim de que se selecione um ou mais recursos que representem

adequadamente a controvérsia349”.

Entretanto, se o relator que realizar a análise da repercussão geral, anteriormente aos demais,

escolher um recurso que não represente bem a controvérsia ali suscitada, não há como, nos dizeres

de Talamini, a parte suscitar que seja escolhido o seu recurso extraordinário para servir de amostra à

repercussão geral350, contudo, outros ministros podem sugerir a junção do julgamento com recursos

que igualmente representem a controvérsia, com argumentos novéis e diversificados. 

Já  nos  recursos  excepcionais  repetitivos,  a  questão  é  mais  complexa351,  uma  vez  que

iniciativa é totalmente oficiosa, com a escolha partindo do relator – ou o presidente/vice-presidente

do tribunal  recorrido  –  para  que  haja  a  afetação  da  matéria,  com a  devida  escolha  aleatória  e

subjetiva daqueles dois ou mais recursos que serão os representativos da controvérsia. O intuito da

representação  da  controvérsia  é  ampliar  os  fundamentos  recursais,  para  esgotar  todas  as

possibilidades  jurídicas  da  questão  repetitiva,  de  modo  a  possibilitar  ao  tribunal  superior,  um

exaurimento da matéria colocada em questão, para facilitar a adequação posterior desta decisão,

para a maior quantidade dos recursos idênticos que estão à espera da definição do julgamento que

culminará em um precedente vinculante.

349 MARINONI,  Luiz  Guilherme;  MITIDIERO,  Daniel.  Repercussão geral no recurso extraordinário. 2.  Ed. São
Paulo: Editora RT, 2008. p. 70 

350 A atribuição, como vimos, da análise da repercussão geral nasce pela iniciativa do relator, ao colocá-lo em plenário
virtual, não abrindo possibilidade da parte escolher se o seu recurso será o representativo, uma vez que todos os
recursos devem constar a alegação da citada repercussão: “Contudo, a parte não tem o direito de exigir que o seu
recurso sirva como amostra, sob o argumento de que ele está melhor formulado ou fundamentado”  TALAMINI,
Eduardo.  Novos  Aspectos  da  Jurisdição  Constitucional  Brasileira:  Repercussão  Geral,  Força  Vinculante,
Modulação dos Efeitos do Controle de Constitucionalidade e Alargamento do Objeto do Controle Direto ,  São
Paulo, Tese de Livre-Docência, USP, 2008. p. 69

351 Se há uma multiplicidade, o responsável pela escolha deve entender que o melhor processo ou os melhores, devem
ser escolhidos como representativos da controvérsia. Cabral dispôs sobre isso ainda na antiga codificação, porém, o
novel  ordenamento  não  primou por  estabelecer  critérios:   “Pois  bem,  quaisquer  destes  juízos,  diante  de  uma
multiplicidade  de  casos,  devem selecionar  um deles  para  provocar  a  instauração  do  incidente.  Ora,  portanto,
também quando se trata  de órgãos  judiciários,  algumas  situações  podem refletir  hipóteses  em que existe  uma
verdadeira “seleção”, estratégica ou não, do processo que será a base para o procedimento dos incidentes. Em suma,
para muitos sujeitos envolvidos, pode-se identificar uma verdadeira “escolha”.” CABRAL, Antônio do Passo. A
escolha  das  causa-piloto  no  incidente  de  resolução  de  demandas  repetitivas.  Revista  de  Processo. v.  231,
Maio/2014. p. 206
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Contudo, apesar de se ter a noção do que deve ser feito, qual o resultado que se espera, não

há uma regra para a escolha destes recursos que serão transformados em repetitivos,  somente a

regulamentação,  pelo  art.  1.036,  §§  1º  e  5º,  da  possibilidade  do  presidente/vice-presidente  em

selecionar, diante da multiplicidade, dois ou mais recursos para representarem a controvérsia, sem

nenhuma  delimitação  objetiva  de  critérios  para  tal  desiderato.  Eduardo  Lamy  e  Sofia  Temer,

acertadamente, criticam essa subjetividade, evidenciando  “a ausência de elementos objetivos para

possibilitar a escolha do recurso que irá representar todos os demais (…) nenhum dos instrumentos

processuais prevê mecanismos idôneos a garantir a adequada atuação do representante e, por via de

consequência, a própria participação dos interessados no processo352”.

É  um  equívoco  essa  total  discricionariedade  dos  ministros  nos  recursos  excepcionais

repetitivos  –  ou dos  presidentes/vice-presidentes  – para  a  escolha  do  recurso representativo  da

controvérsia, ainda mais pelo fato de que a afetação é o início do próprio procedimento,  com a

importância tamanha para a abertura do contraditório ampliado, a manifestação de toda a sociedade

para  a  discussão daquela  matéria.  Quanto  mais  transparente  os  critérios  de escolha  do recurso

representativo da controvérsia, de igual forma, o procedimento como um todo estará transparente.

Não há de ficar, da maneira como funciona, a total critério do ministro, sem maiores coerências.

Uma crítica pertinente353. 

Em  qualquer  dos  mencionados  institutos,  o  intuito  é  exaurir  a  discussão  sobre  aquela

matéria, de tal ponto a conseguir analisar-se, entender e considerar cada argumento, para isso, há a

possibilidade de, mesmo após a afetação, suscitar  que mais processos sejam considerados como

representativos  da  controvérsia.  Nem sempre,  apesar  de  versar  sobre  uma determinada  matéria

afetada, um processo suscita todos os pontos possíveis, tampouco analisa todos os argumentos, seja

pela  parte  dos  autores  ou réus,  independente  do lado,  deve-se entender  que  esta  ampliação do

procedimento reputa a necessidade de buscar entender a questão material a fundo, com todas as

vertentes  e  possibilidades  de  pensamentos,  o  que,  por  vezes,  somente  se  consegue  com  uma

conjunção de processos. 

Se o julgamento é por uma amostra mínima para a aplicabilidade em um todo, pertinente

que, nessa escolha dos recursos, haja uma contemplação de todos os fundamentos possíveis ou a

maior amplitude sobre a matéria. Cada recurso, mesmo diante de somente um assunto, argumenta

de  forma  diversa,  com  teorias  diversas  sobre  aqueles  fatos  ou  matéria,  com  uma  gama  de

352 LAMY, Eduardo de Avelar; TEMER, Sofia Orberg. A representatividade adequada na tutela de direitos individuais
homogêneos.  GRINOVER,  Ada  Pellegrini et  al. (Coord.) Processo  coletivo:  do  surgimento  à  atualidade. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 921-922. 

353 “é de grande relevo o exame de qual causa-piloto deve ser aquela escolhida ou admitida e afetada para o julgamento
como processo repetitivo.” CABRAL, Antônio do Passo. A escolha das causa-piloto no incidente de resolução de
demandas repetitivas. Revista de Processo. v. 231, Maio/2014. p. 207
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fundamentos  diferentes  almejando,  por  vezes,  o  mesmo  resultado.  Talvez  a  prioridade  para  a

escolha, quando couber somente ao judiciário, de processos coletivos354 sobre a matéria seja um

bom critério. 

Uma  vez  escolhido  o  recurso  ou  incidente  que  provocará  o  procedimento,  caberia  a

ampliação para mais processos que representem melhor a controvérsia? Depende do que teremos

como instituto. No IAC e no incidente de arguição de inconstitucionalidade, vejo dificuldade na

possibilidade de ampliação do recurso que representa a controvérsia para outros processos. 

No IAC, o cerne é  a transferência  da competência  daquele  processo – recurso,  remessa

necessária  ou competência  originária  –  para  um órgão colegiado de composição  maior,  com o

julgamento daquela questão controvertida juntamente à definição material daquele processo. Apesar

de o resultado deste gerar uma vinculação aos demais juízos, seja horizontalmente ou verticalmente,

o julgamento é feito de maneira una, analisando no mesmo ato decisório, a questão suscitada para

admissibilidade do incidente e, logo após a definição desta matéria, o julgamento do recurso ou

outra espécie processual possível do incidente. 

Dessa  maneira,  o  próprio  instituto  do  IAC  está  relacionado  com  o  julgamento  de  um

processo, com a análise desta demanda de maneira definitiva, apesar da possibilidade da mesma

amplitude do contraditório de outras espécies do microssistema, com a manifestação de terceiros e

da sociedade em geral, não há a pluralidade de julgamento, mesmo com o IAC fazendo parte do

microssistema, vejo que como há a transferência de competência deste processo em específico, sem

possibilitar-se entender que haverão mais recursos/processos representativos da controvérsia. 

Mesmo  numa  hipótese  em  que  suscitado  um  IAC,  com  a  posterior  admissibilidade  e

transferência  da competência  para o colegiado devido,  se houver  outro pedido de IAC sobre a

mesma questão jurídica, como ficaria esta possibilidade? Entendo que o correto seria a suspensão

deste  outro  processo,  com  o  posterior  impacto  e  aplicabilidade  da  decisão  definitiva  do  IAC

primário. Ou, se o rito procedimental comportar e a abrangência do outro recurso for maior, julgá-

los conjuntamente, apesar da dificuldade de tal hipótese. 

No incidente de arguição de inconstitucionalidade,  aquela questão jurídica somente recai

sobre a possível inconstitucionalidade suscitada no processo, sem a possibilidade ou necessidade de

354 Em outra visão, Didier Jr. e Zaneti  Jr. entendem que se houver um processo coletivo a ser julgado,  este seria
impeditivo para o julgamento repetitivo, no caso utilizam o IRDR como comparativo. Pensamos diferente,  pela
inclusão das duas técnicas quando couber, sendo o coletivo o representativo da controvérsia: “É possível, inclusive,
criar  uma diretriz  para  o  incidente  de  resolução  de  demandas  repetitivas  em Tribunal  de  Justiça  ou Tribunal
Regional  Federal:  a  existência  de  ação  coletiva,  pendente  no  Estado  ou  na  Região,  enquanto  não  estiver  no
Tribunal, seria fato impeditivo da instauração do incidente; a pendência da ação coletiva deveria levar à suspensão,
até mesmo de ofício, dos processos individuais, tal como defendido em outro lugar e sufragado pelo STJ.” DIDIER
JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Ações coletivas e o incidente de julgamento de casos repetitivos – espécies de
processo coletivo no Direito brasileiro: aproximações e distinções.  Revista de Processo | vol. 256/2016 | p. 209 -
218 | Jun / 2016. p. 216
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ampliar-se, para outras demandas. Há uma definição determinada sobre o que se discute – a dúvida

sobre a inconstitucionalidade de dispositivo de lei – o que já determina a delimitação da discussão.

Difícil entender a possibilidade de utilizar-se, no incidente de arguição de inconstitucionalidade, a

suscitação  de  demais  processos  que  contenham  a  mesma  questão  de  direito,  uma  vez  que  a

discussão é bem delineada pela própria relação dispositivo de lei e a sua compatibilidade com a

Constituição Federal. De certo modo, há uma conjuntura material mais específica neste instituto,

necessitando que outro processo passasse pelo mesmo crivo da turma, com o mesmo trâmite, quase

que simultaneamente. 

No tocante aos recursos excepcionais repetitivos, ao selecionar aqueles que serão base para

este  julgamento  repetitivo,  é  necessário  a  contemplação  de  todas  as  teses  jurídicas  possíveis  e

visualizáveis  daquela  questão  de  direito.  Com um julgamento  de  um nicho  para  o  geral,  há  a

necessidade  de  representar  ou  tentar  representar  a  maior  complexidade  daquela  matéria,  para

esgotar  as  discussões  jurídicas  para  esta  determinada  matéria.  Se,  para  conseguir  contemplar  a

complexidade da matéria, for necessário 5 ou 10 recursos selecionados, não há nenhum problema

que  a  afetação  seja  nesta  quantidade  de  recursos,  quanto  maior  a  diversidade  de  argumentos

possíveis,  maior  alcance  da própria  decisão,  enfrentando,  de maneira  pormenorizada,  a questão

jurídica que ensejou a atribuição do rito repetitivo. 

Para que se alcance a amplitude da discussão material que se almeja, mesmo diante de uma

decisão  de  afetação  que  não  contemplou,  com  a  escolha  daqueles  recursos,  todos  os  pontos

materiais, nos moldes do art. 1.036, § 5º, o relator no tribunal superior pode, independentemente de

outros recursos selecionados – por ele próprio ou pelo tribunal recorrido ou até acatando sugestão

do  colegiado  –  escolher  mais  recursos  para  representar  melhor  a  controvérsia355.  Essa  maior

amplitude  da controvérsia  é  salutar  para  o esgotamento  material  e  das  teses,  para uma melhor

decisão  jurídica,  ainda  mais  diante  da  alteração  regimental  do  STJ  sobre  a  própria  decisão  de

afetação. Este dispositivo que permite esta ampliação nos recursos excepcionais repetitivos, pode,

diante da existência de microssistema e, de certa forma, utilizável por todos os outros institutos

quando possível, seria com base na expansividade do art. 1.036, § 5º.

Sobre a repercussão geral, muitas vezes esta se confunde com o próprio rito dos recursos

excepcionais repetitivos, por, em muitos casos, as questões serem, ao mesmo tempo, condizentes à

repercussão geral e ao rito repetitivo, o que leva, dessa maneira, a importar que os parâmetros serão

quase idênticos, podendo, para a delimitação da questão que enseja a afetação em repercussão geral

ser de um só processo, ou de demais processos, que podemos chamar, como nos repetitivos, de
355 Neste sentido:  CABRAL, Antônio do Passo. A escolha das causa-piloto no incidente de resolução de demandas

repetitivas. Revista de Processo. v. 231, Maio/2014. p. 206. DIDIER Jr. Fredie; TEMER, Sofia Orberg. A decisão
de organização do incidente de resolução de demandas repetitivas: importância, conteúdo e o papel do regimento
interno do tribunal. Revista de Processo | vol. 258/2016 | p. 257 - 278 | Ago / 2016. p. 266
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representativos da controvérsia, bem como de paradigmas, como no site do STF. Existem também

os processos que ajudam a delimitar a questão, mas não serão, necessariamente suscitados como

paradigmas, os quais denominam-se de relacionados, somente ajudando na delimitação do tema. 

A repercussão geral, pode ser uma análise inicial, tem uma fase de admissibilidade, fechada

somente sobre a sua própria existência ou não e, posteriormente, a fase do julgamento do mérito

recursal,  com  a  definição  do  acórdão  paradigma  a  ser  seguidos  nos  recursos  extraordinários

sobrestados. Com isso, podem haver recursos suscitados somente para a análise da admissibilidade

ou somente  do mérito,  aumentando  o leque  material  daquele  que  é  o eleito  para  representar  a

controvérsia, o que, em ambas as fases, almeja-se o exaurimento material e de argumentações para a

melhor resposta jurisdicional, tanto na admissibilidade da própria repercussão ou no julgamento do

mérito posterior.

No IRDR, não há disposição legal que permita que haja uma suscitação de novos recursos

ou processos pra incluir-se como representativos da controvérsia. O fato desta lacuna é a própria

definição do instituto como um julgamento incidental, com a instauração alheia ao processo, com o

protocolo e distribuição própria. Desta maneira, há um procedimento próprio do IRDR, com um

trâmite todo delineado pelo art. 976 e seguintes. Apesar de incidental, com um rito procedimental

próprio, o IRDR é baseado em um processo existente, não com a definição daquele processo em si,

mas com a fixação de uma tese jurídica para ser aplicado, ao mesmo tempo, naquela demanda que

propiciou o requerimento do incidente,  bem como em outras que, porventura, serão impactadas.

Não há, por aquele colegiado, naquele momento, o julgamento da demanda, até pelo fato de poder

ser suscitado em processos que estão no primeiro grau, ainda. 

Entretanto, o IRDR faz parte do microssistemas, levando em consideração a existência de

lacunas legislativas no novel ordenamento, considerar-se-á as regras de todas as espécies como uma

regra comum, interseccionando quando for possível, criando um conglomerado de normas para o

microssistema de formação de precedentes vinculantes. Dessa maneira, se o recurso excepcional

repetitivo detém uma regra positivada que não há no IRDR, não há receios de que seja possível essa

troca  de  informações  e  adaptações  a  CPC/2015.  Se  no  repetitivo  há  tal  regra,  aplica-se,  em

complementariedade a este incidente, bem como ocorrerá de forma inversa no que couber. Seguinte

nessa linha,  há a possibilidade,  após a admissibilidade positiva,  na decisão de afetação,  com o

pedido de informações para as varas de 1o grau ou órgãos colegiados que já julgaram a matéria, que

outros processos sejam afetados conjuntamente àquele que instaurou o incidente. Como já vimos

anteriormente,  há  quem  defenda  que  estes  novos  processos  possam  substituir  o  processo  que

suscitou o incidente e serviu de base para a instauração, posição que divirjo, por entender que este
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requerente continua durante todo o incidente – ou enquanto tiver interesse – como parte  deste,

somente podendo o colegiado incluir mais processos356, mas não substituí-lo. 

Temer entende que se for suscitado pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público357,

numa  leitura  literal  da  norma,  caberiam ser  requerente  ainda  que  não  fossem partes.  Sobre  o

Ministério  Público,  a visão é mais fácil  de aceitar,  o qual a autora defende,  mas,  faz ressalvas

quanto à Defensoria Pública,  com a necessidade de que,  ao menos,  tenham “demandas em que

esteja presente o signo da vulnerabilidade358”, no entanto, vejo que precisariam de processos sob seu

patrocínio. Sendo ou não partes, ambos, podem fazê-lo a partir da conjunção de diversos pontos,

com a colação de diversos processos para melhor se instruir o IRDR, ainda mais pelo julgamento

ser de uma tese jurídica, desde que ambos os entes escolham um processo-base e utilizem outros

como auxiliares, mesma coisa também pode ser feita com os litigantes habituais. 

3.4 A SUSPENSÃO DOS DEMAIS PROCESSOS IDÊNTICOS

Uma vez realizada a decisão de afetação, a naturalidade dentro do microssistema está na

efetivação da suspensão dos demais processos idênticos que versem sobre tal matéria. Desse modo,

os  demais  processos  –  em  qualquer  grau  de  jurisdição  abaixo  –  sobre  a  mesma  matéria  são

considerados  como  afetados,  sofrendo  uma  suspensão  no  seu  andamento  processual,  para

sobrestamento e espera da decisão repetitiva, para posterior aplicabilidade. Não há motivos para

prosseguirem o seu processamento, independente do grau, se o tribunal superior julgará em algum

instituto microssistema, com posterior posicionamento e aplicabilidade para estes casos. 

Na repercussão geral (Art. 1.036,  § 5º),  no rito repetitivo (Art. 1.037, II) e no IRDR (Art.

982,  I)  a  disposição  é  expressa  legalmente,  com a  determinação  de  que  adotado  o  rito  destes

institutos,  com a ulterior  decisão  de afetação,  os  processos  com identidade  material  devem ser

suspensos, guardadas as limitações territoriais de cada instituto. Assim, não restam dúvidas sobre a

suspensão  desses  processos,  a  pergunta,  então,  recai  sobre  os  outros  dois  institutos  quanto  ao
356 Essa  possibilidade  de  inclusão  de  outros  processos,  apesar  de  não  prevista  legalmente,  é  interessante  pela

possibilidade de não se permitir, ao menos culturalmente, uma corrida por ser o autor do IRDR, como acontece nas
class actions americanas, com o intuito de que o autor teria um privilégio sobre os demais processos e atuaria em
favor da classe, contudo com uma gerência muito maior do que se discute. 

357 Se for por um litigante habitual, Ministério Público ou pela Defensoria Pública, o pedido de instauração pode ser de
diversos processos ao mesmo tempo, sem guardar identidade com somente um. No caso do Ministério Público, por
ser fiscal da ordem jurídica, nem precisaria de ter atuação em um caso, mas, na Defensoria, sim, contudo, pode
escolher vários processos para tanto, já indicando uma melhor visão da controvérsia. Outra ampliação que visualizo
são para aquelas partes que são litigantes habituais, como telefonias, bancos, dentre outros, que podem suscitar com
vários casos ao mesmo tempo : “O tão só fato de ter apartado estes das “partes” indica que o Ministério Público e a
Defensoria Pública poderão fazê-lo a partir de processos que não estejam atuando naquela condição.”  TEMER,
Sofia Orberg. Incidente de resolução de demandas repetitivas. 1a.  Ed. Jus Podivm, 2016. p. 190

358 TEMER, Sofia Orberg. Incidente de resolução de demandas repetitivas. 1a.  Ed. Jus Podivm, 2016. p. 190
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cabimento da suspensão de demandas idênticas: incidente de arguição de inconstitucionalidade e

assunção de competência.

Na  arguição  de  inconstitucionalidade,  apesar  de  raro,  não  vejo  motivo  de  impedir  a

possibilidade  de  suspensão  de  processos  que  também  versem  sobre  a  mencionada

inconstitucionalidade. Se houver processos com os mesmos pontos legais sobre qual o tribunal deve

aprofundar a análise da inconstitucionalidade, a decisão futura a ser prolatada vinculará os demais

processos, seja pelo art. 927, V, seja no próprio instituto quando o art. 949, parágrafo único, dispõe

que  “os  órgãos  fracionários  dos  tribunais  não  submeterão  ao  plenário  ou  ao  órgão  especial  a

arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes (…).” Se nenhum outro

processo com a mesma questão sobre a inconstitucionalidade será pautado ou discutido sobre tal

ponto, há vinculação e, consequentemente, possível a suspensão. O relator, no pleno, quando do

início do contraditório ampliado, pode suspender todos os processos que tem igual matéria como

fundamento. Não vejo motivos para que não o faça, nem impeditivo para tal desiderato.

No IAC, claramente não estamos tratando de multiplicidade, mas essa ausência de milhares

de demandas não deixa de possibilitar a suspensão de alguns poucos processos que contenham a

mesma questão de direito a ser discutida. Não vislumbro óbice na possibilidade de suspensão destes

poucos processos existentes em trâmite, seja perante aquele tribunal, outro tribunal ou, até mesmo,

o primeiro grau. Se há uma técnica de definição de precedente, mesmo que prime como requisito

pela ausência de multiplicidade, não impossibilita a existência de demandas idênticas em menor

escala,  podendo, de igual maneira,  utilizar-se da mesma regra de suspensão, vinculando a estes

processos a matéria ali discutida, com o intuito da prevenção, desde já, sobre possível divergência. 

Ultrapassada a visão de que a suspensão é cabível em todos os institutos do microssistema,

evidentemente que está deverá ater-se à territorialidade e alcance de cada instituto. Na repercussão

geral por ser um instituto atinente ao STF a sua suspensão sempre será em âmbito federal, com

impacto em todas as demandas idênticas do Brasil inteiro. 

Nos  repetitivos  em  recursos  excepcionais,  a  suspensão  pela  decisão  de  afetação  pode

acontecer com duas amplitudes: a decisão do presidente ou vice-presidente sobre a suspensão tem

limitação  territorial  pela  extensão  do  seu  próprio  tribunal,  afetando  somente  os  processos

vinculados a este tribunal e a decisão do relator ou colegiado do tribunal superior com um alcance a

todos os processos na integralidade do território nacional. Com a decisão do presidente ou vice-

presidente  do  tribunal  requerido,  ocorre  a  suspensão  dos  processos  e  recursos  sobre  a  matéria

afetada, porém, somente aos processos vinculados àquele tribunal, respeitando os limites da decisão

estadual ou regional proferido por aquele determinado órgão judiciário. Não há como, uma decisão

de um presidente de um tribunal, com limitação territorial, afetar processos que não têm vínculo
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com aquele tribunal, somente os processos vinculados ao territorialmente tem enquadramento nesta

decisão.  Quando estes recursos representativos  da controvérsia,  com a decisão de afetação pelo

presidente ou vice-presidente são distribuídos no tribunal superior, com o sorteio de um relator, este

realiza a verificação de manutenção ou não da afetação. Se optar pela manutenção, deve ampliar a

suspensão dos processos da matéria afetada para todo o território nacional, com um impacto maior

do que a decisão de afetação inicial, que tinha uma delimitação territorial. Caso opte por não manter

a decisão de afetação, procede a revogação desta, com os seus efeitos imediatos e notifica o tribunal

recorrido, voltando o recurso a ter um trâmite normal. 

Se nenhum dos tribunais de segundo grau decide sobre rito repetitivo, o relator – agora no

STJ o colegiado – de um recurso especial sobre a matéria, caso verifique a conjunção de requisitos

para a atribuição do rito repetitivo, decide pela afetação, com os limites materiais, mas, neste caso,

com a suspensão e sobrestamento dos processos afetados em todo o território nacional, no próprio

tribunal superior, nos tribunais de segundo grau – estadual ou regional – e, ainda, nos juízos de

primeiro grau, até em juizados especiais.

No  IRDR,  a  suspensão  é  realizada  logo  após  a  decisão  pela  admissibilidade,  sob  a

responsabilidade do relator, justamente inserta na decisão de afetação, aquela em que se delimita

trâmite do incidente. Com a definição da matéria pelo colegiado, o ato da suspensão é posterior,

realizado somente pelo relator, com a necessidade de que todos os processos naquele tribunal sejam

imediatamente suspensos. No entanto, há uma limitação territorial do próprio instituto que tem o

tribunal  de segundo grau – estadual  ou  federal  –  como competente  para  o  julgamento  da  tese

jurídica ali invocada. A suspensão somente atingirá os processos afetados daquela região pelo prazo

de um ano359 para julgamento do incidente. 

359 Há sempre uma dicotomia em torno do tempo de julgamento de um instituto do microssistema: nem tão rápido e
nem tão demorado.  O prazo de um ano para o IRDR tem esse sentido, o qual  deve ser seguido pelos outros
institutos que não tem prazo definido. No entanto, não quer dizer que tenha que demorar um ano, mas, como um
prazo  razoavel,  dependendo  da  questao  juridica:  “A definiçao  da  tese  juridica  a  partir  de  um  ou  alguns
procedimentos-modelo  tem  como  um  dos  objetivos  reduzir  o  tempo  de  tramitaçao  dos  diversos  processos
pulverizados e, por conse- quencia, desafogar a pauta para julgamento de outras açoes. Considerando esse objetivo,
o dispositivo legal preve o prazo maximo para julgamento do incidente, que nao podera ultrapassar um ano, tendo
preferencia na tramitaçao, exceto quanto aos habeas corpus e processos com réu preso. A resoluçao de processos
coletivos e de meios coletivos de soluçao de conflitos, de modo célere, é fundamental para a higidez do sistema
judiciario. Do contrario, esses instrumentos caem em descrédito e nao propiciam a economia necessaria, causando a
multiplicaçao de processos individuais, que entopem as veias de circulaçao do Poder Judiciario, causando demora e
ineficien- cia generalizada. Por outro lado, apesar da fixaçao a priori do prazo de um ano, havera a possibilidade de
prorrogaçao,  desde  que  mediante  decisao  motivada  (paragrafo  unico),  o  que  podera  ocorrer  quando houver  a
manifestaçao de muitos interessados e necessidade de amadurecimento do debate para fixaçao da tese.” MENDES,
Aluisio Gonçalves de Castro; TEMER, Sofia. Comentário ao art. 980. STRECK, Lenio. Comentários ao código de
Processo  Civil,  11ª  edição..  Saraiva,  3/2016.  [Minha  Biblioteca].  Retirado
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502635609/ 
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Além disso, há a possibilidade de algum dos legitimados para a instauração do IRDR, em

demanda idêntica de qualquer outro foro360 do Brasil, requerer ao tribunal superior competente para

o  julgamento  daquela  tese  jurídica  delimitada  pelo  incidente,  para  que  amplie  os  efeitos  da

suspensão para  todo o território  nacional,  com impactos  em todos os  processos  individuais  ou

coletivos  da  questão  de  direito  afetada.  Há  uma  complexidade  nesta  hipótese  pela  decisão  do

tribunal superior ser sem um rito repetitivo ou sem um recurso excepcional sobre a questão, mas é

possível  e  pertinente  essa  hipótese.  No entanto,  não  somente  os  legitimados  naquele  incidente

possam fazer tal requerimento ao tribunal superior. O art. 982, § 4º, permite a qualquer parte, em

todo o território nacional, independente da limitação daquele tribunal do incidente, que tenha um

processo com a mesma questão objeto do incidente, requerer a ampliação da suspensão para todo o

Brasil, direcionando este pedido para o STJ ou o STF, de acordo com a tese jurídica definida no

incidente, devendo também fundamentar o pedido e a comprovação da necessidade e requisitos361.

Na  arguição  de  inconstitucionalidade  geralmente  o  seu  cabimento  será  em tribunais  de

segundo grau, contudo sendo cabível também no STJ, o que leva a sua possível suspensão ter um

alcance  somente  para aquele tribunal  se for em âmbito estadual  ou regional  e,  ocasionalmente,

nacional,  se  for  no  tribunal  superior.  De  certo  modo,  a  identificação  material  é  de  mais  fácil

verificação pelo fato da própria delimitação da inconstitucionalidade como a própria afetação a ser

realizada. 

No IAC, dependerá muito do tribunal em que se o instituto foi suscitado, se for em tribunal

de segundo grau, evidentemente que somente haveria a suspensão com aquela limitação territorial.

Se for no STJ, há a possibilidade desse sobrestamento ser em âmbito nacional, o que também deve

ser do mesmo modo no STF, apesar de já constar a repercussão geral que faria o mesmo, mas o

alcance seria muito maior pela própria vinculação a ser realizada em processos existentes e futuros. 

360 Mancuso verifica que essa suspensão federal pelo STJ ou STF é salutar para que não gere IRDRs ou demandas com
dispersão jurisprudencial. Não menciona, no entanto, que, desse modo, o IRDR seria um autêntico preparatório para
um repetitivo federal: “Essa tríplice possibilidade de suspensão, ao nível nacional, dos processos concernentes à
vexata quaestio objeto de um IRDR em curso, justifica-se pelo fato de que as demandas seriais devieram de uma
macrolide, que pode até mesmo concernir aos brasileiros em geral (…) de sorte que se a tese jurídica, firmada ao
final daquele incidente (art. 985, caput), ficasse limitada aos limites de um Estado (no caso de um TJ) ou de uma
Região (no caso de um TRF), haveria o risco de tratamento desigual entre jurisdicionados afetados a uma mesma
questão de direito, em detrimento da isonomia e segurança jurídica.” MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Incidente
de resolução de demandas repetitivas: a luta contra a dispersão jurisprudencial excessiva.1a. ed. São Paulo: Ed.
RT. 2016. p. 254

361 Evidentemente que este pedido realizado por outro legitimado, ou parte de uma demanda idêntica, guarda consigo o
ônus da comprovação de tal situação. 
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3.4.1 A necessidade do respeito ao contraditório prévio na aplicação da suspensão e a função social

dos tribunais em julgar dentro de um tempo hábil

Qual  o  intuito362 da  suspensão dos  processos  perante  a  admissibilidade  de qualquer  dos

institutos do microssistema? A indagação é pertinente. Não há razão para que os processos afetados

continuem a ter um trâmite processual, com uma possibilidade de decisões diversas sobre a matéria

se haverá um precedente a ser formado. Com isso, a melhor alternativa é a espera da formação de

decisão  paradigmática  visando  uma  aplicabilidade  em  larga  escala  com  base  nesta  decisão.

Entretanto,  existem  questões  pertinentes  sobre  a  suspensão  e  a  própria  legitimidade  deste

procedimento, as quais delinearemos a seguir. 

Se há  uma decisão  de afetação  por  qualquer  dos  institutos  insertos  no microssistema,  a

determinação pela suspensão pelo prolator desta decisão é meramente consequencial, contudo quem

realmente é o responsável pela  suspensão é  o juízo natural  de cada demanda,  obedecendo esta

ordem judicial  maior.  Desse modo,  ao receber esta ordem pela suspensão, o juízo natural  deve

identificar as demandas que aparentam ter a mesma questão de direito que a decisão de afetação

delimitou, intimando363 as partes para exercerem o devido contraditório, justamente para que não

haja  nenhuma  suspensão  desnecessária364,  possibilitando  as  partes365 de  que  argumentem que  a

matéria não há identidade material ou qualquer outra argumentação devida.

362 O  sobrestamento  dos  processos  afetados  pelos  institutos  passa  pela  desnecessidade  de  prosseguimento  das
demandas e risco de decisões dispersas.  Wambier já delineava este intuito, ainda versando sobre a codificação
antiga sobre os repetitivos em recurso excepcionais. O intuito permanece o mesmo: “Parece, no entanto, que esta
opinião condiz com a finalidade do instituto, na medida em que permite que uma mesma solução fixada pelo STJ,
que  diga  respeito  a  situações  repetidas  em vários  casos,  seja  aplicada  à maior  quantidade  possível  de esferas
jurídicas, o que é mais consentâneo com o princípio da isonomia.” WAMBIER, Tereza Arruda Alvim.  Recurso
Especial, Recurso Extraordinário e Ação Rescisória. 2 ed. São Paulo: RT, 2008. p. 310 

363 Enunciado n.º 348 do FPPC: Os interessados serão intimados da suspensão de seus processos individuais, podendo
requerer o prosseguimento ao juiz ou tribunal onde tramitarem, demonstrando a distinção entre a questão a ser
decidida e aquela a ser julgada no incidente de resolução de demandas repetitivas, ou nos recursos repetitivos.

364 Realizada a decisão de afetação, com a determinação da suspensão dos processos com identidade material, o juízo
competente para tal desiderato será cada qual pelo Brasil. Entretanto, há a necessidade de cuidado e contraditório
para que não haja suspensões indevidas: “Suspensão indevida. Medidas cabíveis. Havendo suspensão indevida da
tramitação de algum processo, deverá a parte requerer o prosseguimento de seu processo a um dos órgãos indicados
no § 10 do art. 1.037 do CPC/2015, que, observado o contraditório (§ 11 do art. 1.037 do CPC/2015), decidirão de
acordo com o que dispõe o § 12 do CPC/2015). Não é a presidência do tribunal local, mas o relator do acórdão
recorrido quem decide se é caso de a tramitação do recurso extraordinário ou especial prosseguir (cf. art. 1.037, §
10, III), sendo sua decisão impugnável por agravo interno (cf. art. 1.037, § 13, II do CPC/2015).” MEDINA, José
Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado. 4ª Edição. RT: São Paulo. 2015.

365 As partes dos processos sobrestados, na repercussão geral e também nos repetitivos excepcionais, após a afetação,
somente  podem  requerer  que  não  sejam  impactados  pela  distinção  das  matérias  ou  fatos,  sem  o  devido
enquadramento,  o que Talamini assim explica sobre a  repercussão geral,  mas,  com toda possibilidade para  os
demais institutos: “Frise-se que a parte apenas tem o direito de atacar a indevida suspensão do andamento recursal,
amparada  na diversidade entre a questão versada no recurso-amostra e  aquela(s)  veiculada(s)  no seu recurso.”
TALAMINI,  Eduardo.  Novos  Aspectos  da  Jurisdição  Constitucional  Brasileira:  Repercussão  Geral,  Força
Vinculante, Modulação dos Efeitos do Controle de Constitucionalidade e Alargamento do Objeto do Controle
Direto, São Paulo, Tese de Livre-Docência, USP, 2008. p. 69
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A grande pergunta passa pela morosidade: quanto tempo leva um julgamento de um instituto

do microssistema? É complexo dizer, mas existem processos afetados em repercussão geral com

mais de meia década para serem julgados366, com a suspensão de milhares de outros processos com

identidade material, o que ocasiona uma complexa relação entre os pontos positivos do instituto e a

morosidade  de  sua  aplicabilidade.  De  que  serve  termos  um instituto  para  formar  uma  decisão

paradigmática,  com uma objetivação material  e aplicabilidade futura sem a visão necessária em

termos temporais para o seu julgamento? De certo modo, a mesma insegurança jurídica existente

em decisões conflitantes permanece com institutos insertos do microssistema que não se resolvem,

que não são julgados ou que tem demora processual. Há, neste caso, somente a troca dos problemas,

a ausência de decisões conflitantes somente é uma base da segurança jurídica se ela não obstar o

acesso à justiça, nem que seja o obstamento temporal. 

A dúvida, então, passa a ser a seguinte: a suspensão é a melhor saída para o acesso à justiça?

Existe  uma  evidente  dicotomia:  necessidade  de  transformar  a  questão  em  precedente  com

vinculação obrigatória e, ao mesmo tempo, não causa o prejuízo para as partes pela suspensão das

demandas idênticas. O CPC/2015 tentou sistematizar que os processos em repercussão geral, rito

repetitivo e IRDR deveriam ser julgados no prazo de 1 (um) ano a partir da decisão de afetação,

preocupando-se exatamente com a resposta para essa dúvida e o impacto no jurisdicionado que

aguarda  o  julgamento  paradigmático.  Após  o  transcurso  deste  prazo,  os  processos  sobrestados

voltariam a caminhar processualmente.

No entanto, a sanção da ausência de observação do prazo na repercussão geral ou no rito

repetitivo foram revogadas pela lei 13.256/16, apesar de não retirarem o prazo de um ano para tal

ponto, restando somente o prazo e a liberação da suspensão para o IRDR. Ficaram prazos existentes

no ordenamento, mas sem nada que impacte a sua inaplicabilidade, ou seja, não há nada que faça o

STF ou o STJ julgarem dentro de um prazo razoável, a não ser a agilidade e bom senso na condução

processual.  Evidente  que  todos  os  institutos  do  microssistema  são  complexos  em  si,  com  a

necessidade de um contraditório ampliado, almejando o intuito do exaurimento material, analisando

pormenorizadamente  os  aspectos  fático-jurídicos,  contudo  há  de  se  entender  que  existe  uma

necessidade de pensar socialmente para não obstar o acesso à justiça com a suspensão. 

Se um processo julgado rapidamente causa prejuízo, um precedente vinculante formado às

pressas  de  igual  modo,  todavia  pertinente  salientar  que  a  espera  imensa  pela  formação  de  um

precedente causa prejuízos imensos e igual insegurança jurídica, seja pela indefinição substancial

366 As  ações  que  versam  sobre  planos  econômicos  estão  desde  2010  afetadas  em  recurso  extraordinário  com
repercussão  geral.  http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI116256,31047-
Planos+economicos+Toffoli+determina+o+sobrestamento+de+todos+os Acesso dia 02 de janeiro de 2017.

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI116256,31047-Planos+economicos+Toffoli+determina+o+sobrestamento+de+todos+os
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI116256,31047-Planos+economicos+Toffoli+determina+o+sobrestamento+de+todos+os
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sobre aquele direito – material ou processual – permeando que os indivíduos durante este prazo

devem continuar a intentar demandas, uma vez que existe sempre o prazo prescricional367. 

Ou seja, nem sempre a suspensão de demandas será um ponto interessante para a formação

de precedentes  vinculantes  se o instituto almejado não trouxer,  dentro de um prazo razoável,  a

solução para aquele direito invocado como necessário de um precedente. 

3.5  O  CONTRADITÓRIO  AMPLIADO  NO  PROCEDIMENTO  DE  FORMAÇÃO  DOS

PRECEDENTES VINCULANTES E SUA VISÃO COMO DIREITO A INFLUÊNCIA

Em todos  os  institutos  atinentes  ao  microssistema  de  formação  de  precedentes,  após  a

decisão de afetação,  um novo procedimento será instaurado, com a total  definição do conteúdo

material  que  será  julgado  e  firmado  como um precedente  vinculante.  A principal  alteração  no

trâmite será a instauração de um contraditório qualificado, com ampliação da discussão material

para a inserção de manifestações da sociedade, com a possibilidade de diversas manifestações que

transcendem a própria causa, processo ou recurso representativo da controvérsia. 

Este ponto da formação do precedente é importante para que haja a legitimação do próprio

procedimento, haja vista que o que ali se decidir terá vinculação para os outros casos que ainda

estão  em trâmite  e,  consequentemente,  servirá  de  precedente  para  as  demandas  futuras.  Desse

modo, há um grande problema de representação. Todos os interessados estão ali representados?

Evidentemente  que  não.  Não  há  como  imaginar  que  todos  os  interessados  terão  condições  de

ingressar nos procedimentos, isso inviabilizaria o próprio microssistema368, uma vez que não foram

pensados  como  possíveis  de  utilização  de  técnicas  de  opt-in,  quando  a  parte  terceira  que  não

participa da formação escolhe se será afetada ou não e o que for decidido como precedente terá

367 Como não há suspensão da prescrição para o intento das demandas, mesmo com os institutos do microssistema e as
eventuais suspensões por afetação, os interessados naqueles direitos devem continuar a entrar com as respectivas
demandas, para que não ocorra a prescrição de seu direito. No projeto do novo ordenamento processual, tinha uma
previsão que suspendia a prescrição, contudo, foi retirado: “Não obstante a importância dessa previsão, acabou
sendo excluída da versão  aprovada  do novo Código  de  Processo  Civil.”  TEMER, Sofia  Orberg.  Incidente  de
resolução de demandas repetitivas. 1a.  Ed. Jus Podivm, 2016. p. 125

368 Cavalcanti coloca que um dos problemas das referidas técnicas do microssistema, explicando o IRDR, contudo,
abrangendo os demais institutos, é a ausência de controle sobre quais os processos que serão impactados, uma vez
que versaria a qualquer ação pendente sobre a matéria e até sobre as demais futuras. Não há uma técnica de controle
realmente, porém, creio que não seja o intuito do legislador que sejam técnicas somente de resolução de demandas
existentes, mas, criação também de precedentes para balizar as futuras demandas, por isso, sem a existência de uma
técnica de controle:“No Brasil, não há qualquer controle. Para a instauração do IRDR, basta que uma ação esteja
pendente no tribunal e que haja uma repetição de processos na primeira instância”.  CAVALCANTI, Marcos de
Araújo.  A falta de controle judicial da adequação da representatividade no incidente de resolução de demandas
repetitivas (IRDR).  Revista Pensamento Jurídico. v. 7, n. 1, 2015. p. 42

http://revistapensamentojuridico.fadisp.com.br/ojs/index.php/pensamentojuridico/article/view/1
http://revistapensamentojuridico.fadisp.com.br/ojs/index.php/pensamentojuridico/article/view/1
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validade a processos que não foram representativos da controvérsia e, consequentemente, às suas

partes, estes terceiros que também serão afetados. 

Não há uma técnica de opt-in, sem escolha pelas partes que serão impactadas, mas criou-se

uma  técnica  transversa  de  opt-out369,  com a  possibilidade  de  desistir  da  demanda  em caso  de

formação do precedente em sentido contrário a seu próprio interesse, no entanto, esta técnica seria

pela desistência do processo ou do recurso, evidente que é melhor visualizável quando inserta na

fase de conhecimento, ainda em primeiro grau, quando se pode desistir da demanda, quando na fase

recursal,  somente não sentirá os efeitos da decisão daquele precedente vinculante,  suportando o

trânsito em julgado da decisão anterior.

Sobre a questão da representatividade,  há diferentes visões diante do microssistema pela

própria finalidade e intuito de cada instituto. Na repercussão geral, o julgamento será do recurso

extraordinário, ou seja, a formação do precedente ali firmado, apesar da vinculatividade relativa, há

o julgamento do caso em concreto, o que importa em formar um precedente pelo julgamento do

caso ou dos  casos  em concreto,  ainda que  sejam analisados conjuntamente,  o  que vinculará,  a

seguir, é o resultado daquele julgamento, diante do mérito firmado no entendimento dos julgadores.

A representatividade está firmada pela presença das partes, do Ministério Público, quando for o

caso, do amicus curiae e das audiências públicas, culminando na visão de participação efetiva da

sociedade370.  Quando  o  recurso  extraordinário  tiver,  ainda,  a  técnica  do  repetitivo,  da  mesma

maneira, já se consegue ali a visualização da representatividade. 

369 Como já vimos, em outras técnicas de formação de precedentes por causa da multiplicidade em outros países, há a
necessidade de adequação da representatividade para que se possa controlar os indivíduos que serão impactados e
influenciados com a técnica de julgamento coletivo, como no GLO. Com isso, quem tiver ciente da transformação
em demanda de interesse coletivo, sabe que sua ação sofrerá impacto daquele julgamento, salvo se, por causa da
ciência da existência, exercer o seu direito de  opt-out, ou seja, de que não seja automaticamente impactado pela
demanda coletiva.  O complexo,  na  comparação  que  se  faz  com o microssistema de  formação  de  precedentes
vinculantes e,  sobretudo do IRDR, é que a única técnica de  opt-out pelas partes afetadas será a desistência da
demanda ou do recurso e, não há pelo tribunal um controle de quantos e quais processos serão impactados, o que
deve ser realizado paulatinamente:  “A forma moderna de controle judicial da adequação da representatividade tem
origem na Rule 23 (a) (4) das  Federal Rules of Civil Procedure do direito norteamericano. Nos termos da regra
mencionada, para uma demanda ter seu processamento deferido como ação coletiva (certificação), a corte deve
exercer o controle judicial da representação, verificando se as partes representativas e os advogados podem efetuar
a  mais  leal  e  adequada  defesa  dos  interesses  da  classe.  (…)  Assim,  uma  vez  admitida  a  representatividade
adequada,  seja  ela  no polo passivo ou ativo da demanda,  presume-se que todos os integrantes  da classe estão
devidamente representados, de modo que a vontade manifestada pela parte representativa será a vontade de todos os
integrantes do grupo, como se fosse uma espécie de longa manus da classe. Por esses motivos, as ações de classe
ensejam que os membros ausentes do grupo sejam alcançados pelos efeitos da decisão e da coisa julgada material,
salvo se exercido o direito de exclusão (opt-out).” CAVALCANTI, Marcos de Araújo. A falta de controle judicial
da  adequação  da  representatividade  no  incidente  de  resolução  de  demandas  repetitivas  (IRDR).   Revista
Pensamento Jurídico. v. 7, n. 1, 2015. p. 30/31. 

370 O processo colaborativo e democrático somente será possível com a visão de participação social na construção de
tais decisões, o que Marinoni e Mitidiero enxergam na participação do amicus curiae: “Afim de que concretize o
ideal de uma “sociedade aberta dos intérpretes da Constituição”, possibilita-se nos termos do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal, a participação de terceiros a fim de que se dê um amplo debate a respeito da existência
ou não da relevância da questão debatida.” MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Repercussão geral
no recurso extraordinário. 2. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 47. 
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Já  no  recurso  especial  afetado  como  repetitivo,  não  há  repercussão  geral,  ou  seja,  a

objetivação da matéria se dará justamente pela afetação daqueles representativos da controvérsia

como repetitivos. A partir dali que se formar um rito procedimental diverso para que se conceda,

diante  da  concretude  dos  casos  ali  analisados,  a  objetivação,  com a  transcendência  do  que  se

julgará, necessitando, a partir de então, de um contraditório ampliado, justamente para permitir-se

uma discussão maior  do que as próprias partes  daqueles recursos escolhidos  para representar  a

discussão  fático-jurídica.  Somente  com essa  ampliação  é  que  se  consegue a  representatividade

atinente ao precedente vinculante que irá se formar, almejando o exaurimento material, com a busca

de todas as visões jurídicas sobre o tema possíveis. Exatamente por esta visão, Marinoni, preconiza

que o  amicus curiae neste procedimento deverá cumprir função dupla, ora agindo como um real

amigo  da  corte  para  que  aprofunde  a  matéria,  ora  que  atue  como  legitimado  para  a

representatividade dos ausentes371.

No incidente de arguição de inconstitucionalidade, há, de igual modo aos demais institutos, a

necessidade de ampliação da controvérsia, com a manifestação ampliada para além das partes ali

presentes como recorrente e recorrido, seja pela evidente matéria de ordem pública ali presente, seja

por instaurar-se um incidente de caráter transcendental, com vinculatividade para os colegiados e

juízes  ao  pleno  hierarquicamente  ligados.  No  entanto,  não  há  que  se  falar  em  falta  de

representatividade dos ausentes372, pelo fato de, além de caber a participação do  amicus curiae e

Ministério Público, como nos demais institutos, cabe a manifestação de qualquer dos legitimados do

371 Na visão de Marinoni, de modo correto, há duas formas de participação do amicus curiae, a normal no STF quando
há a repercussão geral, ainda que também haja repetitivo ou assunção de competência, ou nos institutos quando
forem em outros tribunais, já que não tem a repercussão geral. Neste ponto, sem a participação do conglomerado de
impactados nos precedentes, pertinente que o amicus curiae tenha uma função dúplice, a primeira para aprofundar a
discussão material, qualificando-a com a expertise pertinente à matéria e a pessoa legítima para atuar como nessa
condição, bem como atuar de forma a diminuir o déficit de representatividade nos outros processos que não estão
ali representados: “Na verdade, a admissão da participação de terceiros, na hipótese, além de ter relação com a
relevância da matéria, vincula-se também à circunstância de se estar resolvendo os casos de muitos em recurso de
um ou  de  alguns  poucos.  Numa  Corte  Suprema  que  não  trabalha  com  filtros  como  a  repercussão  geral,  há
dificuldade em admitir  a não participação daqueles  que podem ser prejudicados pela decisão a ser  tomada no
repetitivo.  É preciso  ter  em conta que  o requisito  da  repercussão  geral  elimina  a suposição  de que o recurso
extraordinário é um direito subjetivo da parte, de modo que, no STF, a formação de um precedente que pode recair
sobre  terceiros  não  pode ser  vista  como no  STJ.  Na verdade,  a  verdadeira  solução  para  esta  questão  está  na
instituição  de  um  filtro  semelhante  à  repercussão  geral  no  STJ.  Enquanto  isso,  a  falta  de  participação  dos
interessados deverá ser compreendida de modo diferente no recurso especial. Nesse recurso, ao contrário do que
acontece no recurso extraordinário,  a participação do amicus  tem necessidade de compensar a não participação
direta dos vários  recorrentes,  e  não apenas  viabilizar  uma mais aprofundada discussão da questão de direito.”
MARINONI,  Luiz Guilherme. O “problema” do incidente de resolução de demandas repetitivas e dos recursos
extraordinário e especial repetitivos.  Revista de Processo. vol. 249. ano 40. p. 399-419. São Paulo: Ed. RT, nov.
2015. p. 415

372 Interessante salientar que todos que possam participar do incidente, mesmo que seja amicus curiae, os legitimados
ou  os  responsáveis  pelo  ato  normativo,  não  serão  intimados  para  fazê-los,  até  pela  própria  extensividade  da
existência  destes,  o  que incumbiria  uma necessidade  de  intimação de  vários  entes,  mas,  sempre que  todos se
manifestarem, será pertinente a entrada no incidente e a influência no próprio procedimento.  “A lei processual,
porém, não exige  a intimação dessas  pessoas,  embora admita sua manifestação  (nesse sentido, STJ, AgRg no
AREsp 516.857/MG, rel. Min. Humberto Martins, 2.ª T., j. 04.09.2014).”  MEDINA, José Miguel Garcia.  Novo
código de processo civil comentado. 4ª Edição. RT: São Paulo. 2015. p. 845
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art. 103 da CF373 para a propositura das ações de controle de constitucionalidade concentrado, nos

moldes do art. 950 e seus parágrafos. De igual maneira, as pessoas jurídicas responsáveis pelos atos

questionados  em  sua  constitucionalidade  também  poderão  se  manifestar,  o  que  impõe  uma

amplitude imensa e evidente representatividade para a visualização de um rito completo. A própria

reserva de plenário também concede uma representatividade pertinente ao instituto, o que, por outro

lado, não há necessidade de audiência pública, apesar de não existir óbice para tal desiderato. 

No IRDR, uma vez instaurado o incidente, com a decisão positiva de admissibilidade e a

posterior afetação, de igual maneira aos demais institutos, transforma-se em um procedimento de

objetivação, apesar da concretude de basear-se em situações fático-jurídicas ali determinadas, há

uma abstração, com a necessidade de ampliação do contraditório, como o próprio 982, III dispõe ao

falar da intimação do Ministério Público para manifestação, bem como o art. 983, quando preconiza

que “os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia,”

além do próprio amicus curiae, já que na visão de Nery Jr. e Nery374, estes seriam outros entes que

não inseridos nas possibilidades de amicus curiae, que também são possíveis, uma vez que o art.

138 preconiza essa viabilidade, inclusive com a permissão para a interposição do recurso perante o

resultado desse julgamento. 

Mesmo diante de toda essa abertura para as devidas manifestações de terceiros, há quem

entenda, como Marinoni375, que o IRDR carece de um controle de representatividade, pelo fato de
373 Se há a legitimidade pelo art. 103 da Constituição para uma diversidade de entes para a propositura de controle

concentrado de constitucionalidade, quando houver o incidente de arguição de inconstitucionalidade em controle
difuso,  pertinente  entender  que  tais  legitimados  também serão  convocados  a  manifestar-se:  “Como a  CF 103
confere  legitimação  concorrente  ao  ajuizamento  da  ADIn,  as  entidades  ali  mencionadas  poderão  intervir  no
incidente  de  declaração  de  inconstitucionalidade,  no  intuito  de  colaborar,  apresentando  razões,  documentos,
memoriais, etc., no prazo fixado pelo regimento interno do tribunal.”  NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de
Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16a. Ed. São Paulo. RT. 2016. p. 2.015

374 O IRDR não tem redação  clara  sobre  a  visão  do  contraditório  ampliado,  em seu  bojo de  legitimados  para  a
instauração, há as partes, o juízo de ofício, o Ministério Público e a Defensoria Pública, há também a possibilidade
do amicus curiae e uma gama de outros interessados, os quais podemos entender que sejam terceiros interessados
afetados no incidente, bem como entidades que tenha interesse coletivo na resolução daquele incidente e fixação do
precedente  vinculante.  Sobre as pessoas interessadas,  há concordância  com a visão de que não seriam mesmo
amicus  curiae  propriamente  dito,  mas  as  entidades  se  confundem  com  a  intervenção  do  amicus  curiae:  “A
participação de tais pessoas e órgãos não se confunde com a participação do amicus curiae: neste caso, a pessoa,
órgão ou entidade deve auxiliar o juízo no esclarecimento da matéria que é posta em questão. No caso do incidente
de demandas repetitivas,  o CPC 982 dá a entender  que essas  pessoas e  órgãos funcionariam como espécie de
terceiros  intervenientes,  com  interesse  na  solução  do  incidente  e  que  poderiam  agir  de  forma  direcionada  a
determinado objetivo.” NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado.
16a. Ed. São Paulo. RT. 2016. p. 2.120

375 Há  inconstitucionalidade  no  IRDR?  Marinoni,  numa  análise  inicial,  acredita  que  sim,  justamente  pela
impossibilidade de se entender que o instituto forme precedente e, com isso, utilize a teoria do stare decisis. Há, na
visão do autor, a decisão conjunta de questões para aplicabilidade ampla em outros casos. Dessa maneira, entende
que há o problema da falta de representatividade, ou seja, pelo art. 506, decisões anteriores que não permitiram a
participação de um terceiro não podem lhe causar prejuízo. A dúvida: a decisão do IRDR formará precedente ou
uma decisão padrão? É um ponto interessante, Marinoni, categoricamente, enfrenta que não há um precedente, mas
tão somente uma decisão em conjunto para que se resolve uma questão, quase sempre prejudicial. Se pensarmos
como um microssistema de formação de precedentes, há a formação de uma decisão que aplicar-se-á a todos os
casos pendentes e futuros, com, evidentemente, prejuízo a uma ou a ambas as partes pertinentes aquelas demandas
sobrestadas ou futuras. Outra parte da doutrina entende que é um precedente, o qual concordo, apesar da solução
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que a fixação da tese jurídica vinculará terceiros ausentes no incidente – talvez até aqueles que

ainda nem intentaram a demanda – podendo configurar uma decisão vinculativa que cause prejuízo

a quem não participou do incidente, o que violaria o próprio disposto no art. 506, quando dispõe que

há a impossibilidade de uma decisão prejudicar terceiros. Marinoni ressalta essa problemática no

IRDR, ao dispor que esta técnica não forma precedente e não teria correlação com o stare decisis,

por não julgar casos e, sim, julgar questões, o que faria que não se poderia decidir uma prejudicial,

um incidente de modo a afetar a matéria com prejuízos a terceiros que nem tiveram a oportunidade

de comparecer  em juízo e influenciar  no julgamento.  A solução seria,  na visão de Marinoni,  a

legitimidade para a propositura e participação do contraditório a permissão dos legitimados da Ação

Civil  Pública e do CDC, essa seria uma forma de aplacar  o problema da representatividade.  O

próprio art. 983 já permite a manifestação, sobre tal fato, Marinoni propõe que estes também seriam

legitimados para a instauração do incidente, em tal ampliação não vejo grandes problemas, o que,

de igual maneira, não enxergo a solução apresentada como algo que seja tão diferente do que a lei já

dispõe, somente uma estipulação objetiva do que o mencionado artigo, uma vez que este tem viés

aberto e subjetivo. A solução estaria ali, sem grandes menções.

Cavalcanti tem a mesma preocupação que Marinoni e, até acentua esta neste ponto376, já que

demonstra ceticismo sobre a aplicabilidade da tese jurídica formada no incidente como maneira

atingir  terceiros  que  serão  prejudicados  e,  isso  invariavelmente,  uma  vez  que  o  julgamento

implicará  em  fundamentos  vencidos  e  vencedores  na  formação  daquele  precedente  –  ou  tese

apresentada por Marinoni ser pertinente para tentar minimizar a falta de representatividade, a participação de todos
os possíveis legitimados da Ação Civil Pública e do CDC, bem como o importante meio de divulgação pelo CNJ da
própria instauração do IRDR, com a possibilidade de participação de quem entender pertinente. Com isso, o autor
entende que não  haveria  uma inconstitucionalidade,  ou seja,  uma adaptação  no procedimento  para  legitimá-lo
constitucionalmente:  “Por isso,  a  melhor alternativa é tornar  presentes  no incidente de resolução de demandas
repetitivas os legitimados à tutela dos direitos individuais homogêneos – conforme Lei da Ação Civil Pública e
Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, os legitimados à tutela dos direitos dos grupos nunca deveriam ter
sido afastados do incidente de resolução de demandas.  (…) A pedra de toque para a correção da ilegitimidade
constitucional, portanto, está no art. 979 do CPC, que adverte que a “instauração e o julgamento do incidente serão
sucedidos  da  mais  ampla  e  específica  divulgação  e  publicidade,  por  meio de  registro  eletrônico  no Conselho
Nacional de Justiça”. Essa “ampla e específica divulgação e publicidade” deve dar aos vários legitimados à tutela
dos direitos  em disputa,  nos termos da Lei  da  Ação Civil  Pública  e  do Código  de Defesa  do Consumidor,  a
possibilidade de ingressar  no incidente para a efetiva defesa dos direitos (…) Pelas mesmas razões,  a falta de
intervenção de qualquer legitimado implica, inevitavelmente, a intervenção do Ministério Público na qualidade de
legitimado à tutela dos direitos do grupo.” MARINONI, Luiz Guilherme. O “problema” do incidente de resolução
de demandas repetitivas e dos recursos extraordinário e especial repetitivos. Revista de Processo. vol. 249. ano 40.
p. 399-419. São Paulo: Ed. RT, nov. 2015. p. 410/411

376 O  IRDR  é  uma  técnica  de  julgamento  coletivo  ou  de  formação  de  precedente.  Esse  ponto  é  crucial  para
entendermos os direitos ali dispostos. Se for um julgamento coletivo, há a coisa julgada e com esta, somente os
participantes ou representados devidamente que participarão do impacto da decisão. Cavalcanti vai neste viés para
dizer que há um equívoco no instituto. Porém, entendemos que como técnico de formação de precedente, não deve
ser visto como coisa julgada, até por ensejar superação e não ação rescisória, dentre outros motivos: “Pior: a ideia
de julgamento abstrato do IRDR permite aplicar a tese jurídica às causas futuras, referentes a litigantes que não
tiveram qualquer possibilidade de participação e influência no julgamento coletivo.”  CAVALCANTI, Marcos de
Araújo.  A falta de controle judicial da adequação da representatividade no incidente de resolução de demandas
repetitivas (IRDR).  Revista Pensamento Jurídico. v. 7, n. 1, 2015. p. 44

http://revistapensamentojuridico.fadisp.com.br/ojs/index.php/pensamentojuridico/article/view/1
http://revistapensamentojuridico.fadisp.com.br/ojs/index.php/pensamentojuridico/article/view/1
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jurídica. Mas, como dirimir esse ceticismo? Vitorelli preconiza que o direito coletivo deve viver um

diferente devido processo legal377, como uma real adaptação do que se entende como contraditório

individual para uma outra espécie coletiva378, num viés de representatividade como existência de

uma  participação,  ainda  que  efetivamente  assim  não  tenha  ocorrido,  possibilitando  até  a

vinculatividade de uma decisão prejudicial, como Gidi já preconizava379. 

Temer apresenta outra solução no caminho de Vitorelli, destrinchando que há, no IRDR, a

impossibilidade  de  participação  de  cada  indivíduo380,  o  que  ocasionaria  uma  inviabilidade  do

próprio instituto, o que perfaz a diferenciação de visão processual com a transposição, para aqueles

terceiros não participantes, de um direito de consentimento para um direito de convencimento381, ou

seja,  o contraditório  ali  disposto pelos participantes  representantes  é  exercido  com o intuito  de

influenciar o debate na formação da decisão que formará a tese jurídica do próprio incidente e,

377 Mancuso  concorda  com  essa  ideia  quando  estipula  que  o  processo  civil  baseado  na  jurisdição  singular  não
conseguirá abarcar as diretrizes condizentes com o instituto eminentemente coletivo, ainda que como técnica de
formar tese jurídica – ou precedente para alguns. Desse modo, há uma necessidade de adaptação e visão de que o
IRDR será  regido  por  outra  ótica,  o  que,  de certa  maneira,  rebate  o que Marinoni  coloca  como problema de
representatividade  adequada a terceiros.  “Sucede que o IRDR, conquanto regulado no âmbito do CPC, não se
afeiçoa exatamente aos moldes da jurisdição singular, já que sua instauração responde a razões de interesse público
e social.”  MANCUSO, Rodolfo de Camargo.  Incidente de resolução de demandas repetitivas: a luta contra a
dispersão jurisprudencial excessiva.1a. ed. São Paulo: Ed. RT. 2016. p. 257. 

378 É preciso imaginar uma representatividade diante de um novo devido processo legal com impactos coletivos, como
preconiza  acertadamente  Vitorelli:  “como o  processo  coletivo  que  atualmente  vigora  não  conseguiu  construir
mecanismo  para  a  participação  efetiva  da  comunidade  lesada,  “é  de  se  aceitar”  que  ela  participa  por  ser
representada.  Não se  trata  de  uma nova  compreensão  do  devido  processo  legal,  mas  de  sua  redução,  pura  e
simplesmente.”  VITORELLI, Edilson. O devido processo legal coletivo: dos direitos aos litígios coletivos. 1. ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 32

379 GIDI, Antonio. Coisa julgada e litispendência em ações coletivas. São Paulo: Saraiva. 1995. p. 127
380 Bueno  entende  diferente,  com a  visão  de  que  a  menção  as  partes  deve  ser  entendida  como “qualquer  parte

individualmente considerada que tenha processo seu suspenso a mercê da instauração do incidente (art. 982, I),
possa se manifestar  diretamente  no Tribunal  para expor suas razões sobre  a  resolução da questão de direito.”
BUENO, Cassio Scarpinella.  Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2a. ed. 2016. p. 585.
Essa visão seria interessante se houve o pedido de manifestação ou, ainda, a manifestação de escolha de alguns
líderes para a representatividade adequada, como nas class actions, o que não é o caso. Permitir deliberadamente
que todos que tenham processo  sobre a  questão possam se  manifestar,  ainda mais  pelo polo que detém mais
heterogeneidade  é  inviabilizar  o  próprio  instituto,  o  que  deve  ser  visto  com  parcimônia  essa  viabilidade  da
manifestação de qualquer parte. 

381 O que fazer com o IRDR, o impacto aos demandantes ausentes e a falha de representatividade? Temer entende que
o correto seria repensar que estes devem ser representados somente via consentimento, o que ensejaria uma técnica
de opt-in, mas, de convencimento de que daquele instituto e procedimento deliberou-se uma decisão paradigmática.
Altera-se o consentimento para o convencimento: “Em vez de exigir a participação pessoal e direta de todos os
sujeitos que serão afetados pela definição da tese jurídica, reconhecendo-lhe seu “dia na corte” - o que está ligado a
uma ideia de participação como consentimento, adota-se uma concepção diferenciada do direito à participação para
o IRDR, que se funda no contraditório como direito de influência. Afinal, a participação como consentimento está
vinculada ao contexto do processo como resolução de conflitos subjetivos, o qual exige a atuação direta do sujeito
na resolução de sua lide. (…) A participação aqui é vista, então, como a possibilidade de convencimento, através da
apresentação (direta ou indireta) de razões para a resolução da controvérsia jurídica. É dispensável, no incidente,
perquirir o que o sujeito quer propor a demanda em que se discuta a questão jurídica. (…) Muito mais do que o
consentimento de quem quer que seja, o que é relevante para legitimar a decisão é a demonstração de que houve
possibilidade  de  convencimento  através  do  exercício  do  direito  de  influência,  ainda  que  por  sujeitos  “não-
representantes”  ou  mesmo  “não-interessados”.  TEMER,  Sofia  Orberg.  Incidente  de  resolução  de  demandas
repetitivas. 1a.  Ed. Jus Podivm, 2016. p. 136/137/138/141
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ainda, que para se entender que há um convencimento deste resultado pelos não participantes, há

um exercício “independentemente do envolvimento pessoal382” dos indivíduos.

Neste ínterim, o IRDR dever proceder-se de um cuidado amplo do tribunal formador do

precedente, ainda mais de seu órgão específico, para que todo o procedimento seja permeado com o

máximo  de  manifestações  possíveis  daqueles  interessados  e  passíveis  de  legitimação  para  tal

desiderato,  justamente  para  que  a  influência  destes  no  julgamento  exerçam,  posteriormente,  o

convencimento naqueles que não participaram e, tampouco, influenciaram o julgamento. 

No IAC, não há  a  previsão de que o processo terá  esse procedimento  ampliado,  o  que

ensejaria imaginar, num primeiro instante, que não seria possível um contraditório qualificado, com

manifestação de outros entes. No art. 947, não há menção de que haveria essa possibilidade, o que

não há impede, exatamente por imaginarmos que este instituto tem a mesma eficácia de outros que

também concedem, como nos dizeres de Mancuso, uma característica de eficácia pan-processual383. 

Com  este  aspecto  de  que  há  a  formação  de  um  precedente  com  eficácia  vinculante,

necessária a ampliação cognitiva, com a possibilidade de um contraditório majorado, no intuito de

exaurir a matéria a ser discutida, ainda que seja somente para pouca quantidade de demandas, mas,

o conteúdo ali decidido valerá para aquele processo, para os processos que já existam e os futuros

que existirão – se as condições permanecerem idênticas. Cunha e Didier Jr vão neste ponto de que

no IAC384,  por  fazer  parte  do que denominam como microssistema concentrado de precedentes

vinculantes,  utilizando  da  mesma  base  em  relação  aos  demais385,  com  a  inserção  de  amicus

382 Complementando a citação anterior: “Neste ponto, como não há técnica de opt-in no IRDR, a afetação nos terceiros
deve ser pelo convencimento de que houve um contraditório com influência no resultado do precedente,  sem a
necessidade de que aceite a representação.”TEMER, Sofia Orberg. Incidente de resolução de demandas repetitivas.
1a.  Ed. Jus Podivm, 2016. p. 137

383 MANCUSO, Rodolfo de Camargo.  Incidente de resolução de demandas repetitivas: a luta contra a dispersão
jurisprudencial excessiva.1a. ed. São Paulo: Ed. RT. 2016.  p. 111. 

384 Como compreendem que existem dois microssistemas com intersecção entre eles, um para os repetitivos e outro
para precedentes obrigatórios,  somente adicionando o IAC, Cunha e Didier Jr. estendem as regras do primeiro
microssistema para o segundo: “Para formação do precedente obrigatório,  aplicam-se as normas que exigem a
ampliação da cognição e da publicidade, com qualificação do debate e dever de fundamentação reforçada. (…) Os
instrumentos destinados à formação de precedente devem contar com ampla participação de interessados, inclusive
pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia. Todos devem participar, com a finalidade de ampliar a
qualidade do debate, permitindo que a questão de direito seja mais bem compreendida, com a apresentação de
diversos pontos de vista e variegados argumentos a serem objeto de reflexão pelos julgadores.” CUNHA, Leonardo
José  Carneiro  da;  DIDIER  JR.,  Fredie.  Curso  de  direito  processual  civil.  Meios  de  impugnação às  decisões
judiciais e processo nos tribunais. 13ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 659. 

385 No mesmo sentido, Madruga, Mouzalas e Terceiro Neto:  “A ser assim, antes do julgamento do incidente, facultar-
se-á a manifestação,  no prazo de 15 dias,  das partes,  dos terceiros interessados (inclusive os que tiveram seus
processos suspensos, em aguardo do julgamento ao incidente de assunção de competência), do amicus curiae e do
Ministério Público.”  MADRUGA, Eduardo; MOUZALAS, Rinaldo; TERCEIRO NETO, João Otávio.  Processo
Civil Volume Único. 8a. ed. revisada, ampliada e atualizada. Salvador, Ed. JusPodivm, 2016; p. 935. 
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curiae386,  audiências  públicas387 e do próprio Ministério Público,  caso não seja quem suscitou o

incidente.  Uma  autêntica  utilização  do  microssistema  para  preencher  a  lacuna  deixada  pelo

legislador388. 

No entanto, cumpre salientar que no IAC há a transferência da competência para o órgão

maior, levando o julgamento não somente da questão sobre a qual se instaurou o incidente, quanto

todas as demais questões. Com isso, a manifestação tanto das partes, quanto de todos os outros

participantes deste incidente, deve-se ater ao que afetou-se como objeto da própria instauração do

incidente. 

De  modo  geral,  em  todos  os  institutos  insertos  do  microssistema,  ao  se  ampliar  o

contraditório, não se pode somente buscar a legitimação de que todos os entes e legitimados podem

se manifestar no processo para uma mera formalidade, este devem, de igual modo a qualquer das

partes  representantes  da  controvérsia,  influenciarem  na  demanda,  de  modo  a  terem  os  seus

argumentos considerados, debatidos e respondidos, mesmo que forem rejeitados, o que Cabral bem

defende  quando dispõe  que o contraditório  deve  ser  visto  um fator  de  influência389 na  decisão

judicial, principalmente na formação do precedente. 

E, por consequência, o precedente somente pode ser criado, em qualquer dos institutos, sob

o prisma de que os argumentos insertos em seu bojo tenham sido debatidos neste contraditório

qualificado e ampliado390, o que perfaz sem sentido um precedente que apesar de diversos pontos

suscitados, priorize um resultado que não foi posto a baila. A possibilidade de um contraditório

386 Concordando com o nosso entendimento de cabimento do  amicus curiae no IAC: “Embora não haja a previsão
expressa no art. 947 do atual CPC, a participação de amicus curiae é sempre possível, a critério do órgão julgador.
Pela legitimidade que dá a decisão vinculatitva e pela efetiva contribuição que o amicus curiae pode trazer para a
tese,  sua  participação  é  sempre  recomendável.”  CORTÊS,  Osmar  Mendes  Paixão  in:  Breves  Comentários  ao
Código de Processo Civil. Coordenação Teresa Arruda Alvim, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas.
São Paulo: Ed. RT, 2015. p. 2.113 

387 BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2a. ed. 2016. p. 594
388 Enunciado n.º  201 do FPPC: Aplicam-se ao incidente de assunção de competência as regras previstas nos arts. 983

e 984. 
389 O  contraditório  deve  ser  visto  como  direito  de  influência,  Cabral  delineia  bem  essa  visão,  a  qual  deve  ser

preponderante  no  processo  civil  como  um  todo,  mas,  de  sobremaneira,  no  microssistema  de  formação  de
precedentes,  com o direito de qualquer participante desse procedimento influenciar na decisão ulterior formada
como precedente: “E, como visto, se o processo é um dos cenários onde produz o Estado decisões vinculativas,
podemos  afirmar  que  os  sujeitos  processuais,  através  de  suas  manifestações  no  curso  do  processo,  exercem
profunda influência no exercício do poder estatal. No âmbito processual, a dinâmica do poder abrange a prática da
influência. Se apenas as decisões do magistrado são vinculativas e imperativas – manifestação de poder – os atos
dos demais sujeitos processuais incluem-se no espectro maior de influir na decisão. (…) A influência, como temos
sustentado, é reflexiva: difusa e multidirecional, partindo de todos e absorvida por todos.” CABRAL, Antonio do
Passo.  Contraditório como influência. Dicionário de Princípios Jurídicos - Flávio Galdino; Silvia Faber Torres;
Ricardo Lobo Torres; Eduardo Takemi Kataoka. Editora: ELSEVIER – CAMPUS. 2011. p. 199

390 Enunciado n.º 2 do FPPC: Para a formação do precedente, somente podem ser usados argumentos submetidos ao
contraditório. 
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qualificado demonstra a preocupação do julgador com a influência de todos os atores processuais na

construção do precedente, o que Mitidiero colocaria como exemplo de colaboração391.

3.5.1 Os interessados legitimados e os atos do contraditório ampliado

Diante da possibilidade de um contraditório ampliado e qualificado, já vimos alguns dos

possíveis  intervenientes  processuais,  os  quais  passaremos  a  analisar  o  cabimento  de  cada

manifestação, com a sua pertinência e função diante dos institutos insertos do microssistema. 

Há um aspecto de transcendência nos julgamentos constantes no microssistema, o que causa

reflexo  em  processos  múltiplos  afetados  pela  questão  de  direito  dos  recursos  ou  processos

representativos da controvérsia ou, ainda, naqueles processos futuros que suportarão os impactos da

utilização daquele precedente formado por determinado instituto. Como o julgamento não será mais

somente subjetivo, passando para um certo grau de objetivação, há um maior alcance da decisão

daquela questão ou causa, com a pertinência e interesse para boa parte da sociedade, possivelmente.

Desse  modo,  o  instituto  do  amicus  curiae é  aplicável  neste  momento,  em  todos  os

institutos392, numa ampliação393 de sua própria importância no processo civil brasileiro. O amicus

curiae394 atua, de modo geral, como colaborador da corte, como uma intervenção qualificada, pela
391 Neste  sentido,  Mitidiero  bem delimita  a  participação  de todos para  que  o processo  seja justo em seu aspecto

decisório, com a devida colaboração, o que podemos trazer para o microssistema como necessidade de colaboração
para uma decisão democrática, justa e representativa: “É fundamental na organização do formalismo um modelo de
processo civil inspirado na colaboração, que se levem em considerações os pontos de vistas externados pelas partes
ao  longo  do  procedimento  no  quando  da  decisão  da  causa.  Trata-se  de  exigência  calcada  na  necessidade  de
participação de todos que tomam parte no processo para alcance da justa solução do caso concreto, tendo o diálogo
papel  de  evidente  destaque  nessa  estruturação.  Fora  dessas  coordenadas  não  há  se  falar  em  cooperação  no
processo.” MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos. São Paulo:
Editora RT, 2009. p. 140

392 Araújo vê, acertadamente, no novel ordenamento que o amicus curiae teve uma ampla positivação, com o direito de
participação  em  qualquer  demanda  em  que  se  demonstre  um  interesse  maior:  “Percebe-se,  portanto,  que  a
ampliação  desta  modalidade  de  intervenção  demonstra  o  novo  momento  do  sistema  processual  nacional.  A
coletivização dos conflitos permite a intervenção do  amicus curiae em qualquer causa judicial, com participação
nesse processo de sedimentação da decisão judicial a ser vinculante pelos magistrados.” ARAÚJO, José Henrique
Mouta. Os precedentes vinculantes e o novo CPC: o futuro da liberdade interpretativa e do processo de criação do
direito. Precedentes. Organizadores: DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; MACEDO, Lucas Buril
de; ATAIDE JR, Jaldemiro Rodrigues de. Editora JusPodivm, Salvador, 2015. p. 433

393 A figura do amicus curiae não é novidade no processo civil, somente a sua ampliação que sim: “É corrente afirmar
que a figura do  amicus curiae já se encontra entre nós desde 1978, introduzida pela Lei 6.616/78, que alterou a
redação da Lei 6.385/76, que disciplina o mercado de valores mobiliários (art.31). A doutrina, ademais, aponta
outras hipóteses que também seriam de intervenção do “amigo da corte”, como a prevista na Lei 8.884/94 (CADE),
que regula a defesa da concorrência (art.89), e a prevista Lei 10.259/2001, que instituiu o Juizado Especial Federal
(art.14, §7º, LJEF).” DEL PRÁ. Carlos Gustavo Rodrigues. Breves Considerações sobre o Amicus Curiae na ADIN
e sua Legitimidade Recursal. In Aspectos Polêmicos e Atuais sobre os terceiros no processo civil e assuntos afins.
Fredie Didier Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier (coord.). São Paulo: RT, 2004. p. 61

394 No Brasil  não há necessidade de concordância sobre a intervenção do  amicus curiae,  dependendo somente da
admissão pelo juízo, como pontuam Nery Jr. e Nery: “Tendo em vista a relevância da matéria objeto do incidente, a
intervenção de qualquer pessoa física, jurídica, professor de direito, cientista, órgão ou entidade, desde que tenha
respeitabilidade, reconhecimento científico ou representatividade para opinar sobre a matéria objeto da questão
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proximidade, relevância e conhecimento da matéria395, para ajudar na elucidação técnica do tema396.

A  participação  do  amicus  curiae,  evidentemente,  não  é  para  defender  qualquer  das  partes,  a

princípio somente concede a sua opinião, o seu parecer sobre o assunto, para uma visão mais ampla

e técnica de todos os aspectos possíveis para uma melhor decisão. Uma defesa da sociedade como

um todo. Claramente,  ao expor seu parecer,  beneficia  uma das partes,  não há problemas nisto,

porém normal diante da forma processual. As entidades de classe representativas de cada uma das

partes,  tanto do autor  quanto do réu,  entes  públicos  afeitos  à  matéria  ou outras  autoridades  de

conhecimento  notório,  são  exemplos  de  possibilidades  do  amicus  curiae,  dependendo  de

convocação ou de admissão do relator quanto à manifestação. Essa intervenção acaba por funcionar

como  uma  das  visões  de  legitimação  da  sociedade  no  julgamento  do  processo397 via  qualquer

instituto do microssistema. O intuito é ser influenciante, permeando matérias e pontos que ajudarão

na formação do próprio precedente398. 

A  manifestação  do  amicus  curiae,  apesar  de  se  dar  no  momento  da  ampliação  do

contraditório,  pode  ser  de  diversas  maneiras.  Na  repercussão  geral,  o  amicus  curiae pode

constitucional,  pode  ser  admitida  pelo  relator  em  decisão  irrecorrível.  Trata-se  de  figura  do  amicus  curiae,
originária do direito anglo-saxão. No direito norte-americano, há a intervenção por consenso entre as partes ou por
permissão da Corte. O sistema brasileiro adotou a segunda solução, de modo que a intervenção do amicus curiae
(…) dar-se-á de acordo com decisão positiva do relator”.  NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado. 16a. Ed. São Paulo. RT. 2016. p. 629

395 A presença do amicus curiae deve analisada diante do prisma da representatividade adequada, ou seja, sua relação
com o tema em questão naquele instituto. Paiva delimita bem os requisitos subjetivos de relação, contudo, na parte
final,  não  visualizo  que  seja  necessário  a  necessidade  de  “dar  voz”  a  grupo  significativo,  pelo  fato  de  que  a
legitimidade está relacionada muito mais à experiência do  amicus curiae do que necessariamente ao grupo, não
colocando como condição: “Ademais, o regramento inovador indica claramente que podem intervir tanto pessoa
natural como jurídica ou mesmo ente despersonalizado (órgão), por iniciativa própria, de qualquer das partes ou do
magistrado, desde que se constante, no caso, o elemento da representatividade adequada. Essa representatividade
refere-se ao vínculo do interveniente  com o tema discutido em juízo.  Mister  que no pretenso  amicus  repouse
confiabilidade para nele ser enxergado um agente apto a um debate profícuo do tema, pela sua fundada experiência
e tradição no assunto e idoneidade para dar voz à opinião e à vontade de grupo significativa de interessados na
questão, mas não legitimados a atuarem no processo.” PAIVA, Anderson Rocha.  Amicus curiae:  da legislação
esparsa ao regramento genérico do novo Código de Processo Civil.  Revista de Processo. Vol. 261. ano 41. São
Paulo: Ed. RT, nov. 2016. p. 45

396 “A função do amicus curiae é a de levar, espontaneamente ou quando provocado pelo magistrado, elementos de
fato e/ou de direito que de alguma forma relacionam-se intimamente com a matéria posta para julgamento. É por
isto que me refiro insistentemente ao amicus curiae como um “portador de interesses institucionais” a juízo. Ele
atua, no melhor sentido do fiscal da lei, como um elemento que, ao assegurar a imparcialidade do magistrado por
manter a indispensável “terzietà” do juiz com o fato ou o contexto a ser julgado, municia-o com os elementos mais
importantes e relevantes para o proferimento de uma decisão ótima que, repito, de uma forma ou de outra atingirá
interesses  que não estão direta e pessoalmente colocados (e, por isto mesmo, defendidos) em juízo.” BUENO,
Cassio  Scarpinella.  Revista  Nacional  da  Magistratura. Ano  II,  n.  5.  Brasília:  Escola  Nacional  da
Magistratura/Associação dos Magistrados Brasileiros, maio de 2008. p. 135

397 Ainda antes da regulamentação da repercussão geral, Abbud defendia a atuação do amicus curiae justamente para
conferir  a  legitimidade  democrática  à  decisão  oriunda  desse  instituto:  “A  admissão  do  amicus  curiae tem  o
propósito de ampliar os mecanismos de participação da sociedade no processo, contribuindo assim para acentuar o
caráter democrático e pluralista deste e, nessa medida, conferir maior legitimidade à decisão judicial” ABBUD,
Andre A.  Cavalcanti.  O Anteprojeto de Lei  sobre a  Repercussão  Geral  dos Recursos Extraordinários.  Revista
Processo. São Paulo: Editora RT., n. 129, 2005. 

398 Enunciado n.º 128 do FPPC: No processo em que há intervenção do  amicus curiae, a decisão deve enfrentar as
alegações por ele apresentadas, nos termos do inciso IV do § 1º do art. 489.



165

manifestar-se antes mesmo da própria admissibilidade do instituto, solicitando a admissão para a

atuação sobre a própria existência ou não da repercussão ou, após a decisão de afetação, com a

delimitação da matéria com repercussão, adentrando somente para a discussão meritória recursal. Já

no recurso excepcional repetitivo,  a sua participação,  evidentemente,  somente é possível após a

prolação da decisão de afetação, manifestando pela sua própria admissão como amicus curiae. Este

não se manifesta sobre a concessão do rito repetitivo, limitando-se à resolução da questão afetada,

após a decisão de afetação, restringindo sua participação ao mérito recursal repetitivo,  tendo de

manifestar-se antes do julgamento deste. O normal é possibilitar a manifestação de entidades que

representem o interesse coletivo nesta questão federal, não cada indivíduo que tiver interesse ou

direito  parecido399.  Necessária a relevância deste terceiro que se apresenta como  amicus curiae,

argumentando  sua  relação  e  conhecimento  da  causa  ou  questão  a  ser  julgada,  com  notória

contribuição para o exaurimento da discussão da matéria. 

No incidente de arguição de inconstitucionalidade, pela própria característica da matéria ser

de  ordem  pública,  com  claro  interesse  transcendental  àquele  incidente  há  a  possibilidades  da

participação  destes  terceiros,  que  são  órgãos  e  entidades  que  têm  interesse  em  possível

inconstitucionalidade daquela lei,  seja para benefício ou prejuízo, com o intuito de uma melhor

discussão sobre a matéria, abrindo uma participação da sociedade para exaurir a discussão fática,

social e jurídica, culminando, teoricamente, em uma melhor decisão sobre a inconstitucionalidade

da norma ali  suscitada.  O  amicus curiae deve ater-se à matéria do incidente,  sem manifestar-se

sobre  questão  de  fundo  material,  tampouco  ater-se  aos  fatos  da  demanda  representativa  da

controvérsia. 

No IRDR, há também a possibilidade de manifestação de amicus curiae após a decisão de

afetação proferida pelo relator,  durante a instrução do incidente,  seguindo o art.  983, o qual se

determina que o relator400 intima os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com

interesse na controvérsia, que também poderão juntar documentos e requerer as diligências. Nery Jr.

e  Nery  têm  a  visão  de  que  não  seria  um  amicus  curiae,  mas  comenta  a  manifestação  de

interessados, diferenciando-os, no entanto, não vemos como situação excludente, partindo da visão

de que se há participação de tais intervenientes, o que será um autêntico amicus curiae401, ainda que

399 A manifestação de todos os interessados individualmente inviabilizaria qualquer dos institutos.
400 Apesar de que Nery Jr. e Nery entendem que o preconizado neste dispositivo não seria bem a manifestação deste

instituto,  assim consideramos.  NERY JR, Nelson;  NERY, Rosa Maria  de Andrade.  Código de Processo Civil
Comentado. 16a. Ed. São Paulo. RT. 2016. p. 2.120

401 Acertadamente,  Araújo  entende  que  a  figura  da  intervenção  de  terceiros  e  interessados  em  repetitivos  é  a
manifestação do amicus curiae, o que podemos ter a mesma visão trazendo para o IRDR:  “qual seria a natureza
jurídica  desta intervenção? Em razão  da uniformidade de tratamento legislativo às  hipóteses  de vinculação  de
precedente  (como,  vg.,  a  prevista  na Lei  9.869/99, art.  7º,  parágrafo  segundo,  ou mesmo no procedimento da
repercussão geral), defende-se tratar de intervenção na modalidade de  amicus curiae.” ARAÚJO, José Henrique
Mouta. O Julgamento de Recursos Especiais por Amostragem: notas sobre o art. 543-C do CPC.  Revista Dialética
de Direito Processual. v. 65, p. 55-62, 2008. p. 60/61
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não seja expressamente disposto no art. 983, mas pelo contraditório qualificado e a necessidade de

uma cognição maior, há a possibilidade de sua participação para influenciar no exaurimento daquela

questão a ser julgada e firmada como precedente vinculante. 

O  amicus  curiae também  é  totalmente  possível  no  IAC,  ou  até  imprescindível,  pela

conjunção, para a instauração do incidente, da relevância e a repercussão social e a ausência de

multiplicidade. A situação jurídica permissiva da instauração do incidente preconiza que não haja

um interesse pela quantidade de demandas existentes, mas pela matéria importante a ser ali julgada,

o que necessita da manifestação – ou possibilidade – de amicus curiae para realizar a sua função

precípua, ajudar nas tecnicidades o tribunal julgador para um melhor entendimento da matéria402.

Não, há, por obviedade, que se imaginar que o amicus curiae se manifestará sobre a admissibilidade

do IAC, por ser possível somente após a decisão de afetação, com a possível influência somente

sobre o caráter meritório do incidente. 

De modo geral, o amicus curie independe de que as partes ou outros terceiros admitam ou

queiram  a  participação  deste  interveniente,  a  decisão  é  do  juízo403.  Em  qualquer  uma  das

modalidades, o interveniente pode ofertar parecer sobre o julgamento meritório e, ainda, sustentar

oralmente as suas razões. 

Outro  ponto  importante  da  alteração  do  rito  procedimental  para  a  formação  de  um

precedente vinculante passa pela possibilidade de realização de audiência pública404 sobre o objeto

dos recursos ou processos representativos da controvérsia, para que se tenha a participação efetiva

da  sociedade  sobre  a  matéria  posta  como  afetada.  No  IRDR  (art.  983,  §  1º)  e  nos  recursos

excepcionais repetitivos (art. 1.038, II) há a previsão expressa de que o relator pode convocar a

402 O amicus curiae tem diversos papéis e, dentre eles, melhorar a condição da sapiência técnica do julgador: “Um dos
papéis do amicus curiae consiste na ampliação do círculo de intérpretes que, na visão de Häberle, seria apenas uma
consequência da necessidade de integração da realidade no processo de interpretação, gerando diversos efeitos para
o Estado Constitucional, como (a) a ampliação e o aperfeiçoamento dos instrumentos de informação dos juízes
constitucionais e (b) as formas gradativas de participação, como a interpretação no processo constitucional, por
meio de  intervenções  e audiências.  Assim,  observa-se um refinamento  no âmbito do Estado Constitucional,  à
medida que se estabelece  uma comunicação  efetiva  entre  os  cidadãos,  conferindo-se o direito  de participação
democrática.” SILVA, Christine Oliveira Peter da; GONTIJO, André Pires. O papel do  amicus curiae no estado
constitucional:  mecanismo de acesso da transdisciplinaridade no processo de tomada de decisão constitucional.
Trabalho publicado nos anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI, realizado em Fortaleza – CE, nos dias 09,
10, 11 e 12 de junho de 2010. p. 91

403 Enunciado n.º 127 do FPPC: A representatividade adequada exigida do amicus curiae não pressupõe a 
concordância unânime daqueles a quem representa. 

404 A audiência pública tem importante papel para a própria legitimação durante o procedimento e, posteriormente,
como meio de convencimento daqueles que sofrerão o impacto daquela decisão. Uma maneira de democratizar a
formação do precedente: “A audiência pública administrativa é um instrumento colocado à disposição dos órgãos
públicos para, dentro de sua área de atuação, promover um diálogo com os atores sociais, com o escopo de buscar
alternativas para a solução de problemas que contenham interesse público relevante. Também pode servir como
instrumento para colheita de mais informações ou provas (depoimentos, opiniões de especialistas, documentos, etc)
sobre  determinados  fatos.  Nesse  evento,  também podem ser  apresentadas  propostas  e  críticas.”  CESAR,  João
Batista Martins. A audiência pública como instrumento de efetivação dos direitos sociais. RVMD. Brasília, v. 5, nº
2, p. 356-384, Jul-Dez, 2011. 
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audiência pública, o que importa que os outros três institutos também podem importar esse mesmo

ato para que possa assessorar no exaurimento material e na melhor elucidação da controvérsia ali

disposta. 

O  relator  de  qualquer  dos  institutos  do  microssistema,  após  a  afetação,  se  entender

pertinente, determina a realização de audiência pública405 ou de várias, com data fixada e com ampla

divulgação,  para,  neste  momento,  ouvir  pessoas  sobre  a  matéria,  principalmente  pessoas  com

experiência  e  conhecimento  sobre  a  questão  de  direito  controversa.  A  possibilidade  de  uma

audiência pública demonstra uma abertura à sociedade, com um procedimento com fácil acesso,

com ampla  discussão,  concedendo a palavra  a  pessoas com expertise  na matéria,  mas que não

teriam como atuar  perante  o processo em si,  atuando como uma ampliação do próprio  amicus

curiae, alcançando indivíduos que não têm condições de participar como aquele interveniente, mas

que detém sapiência suficiente para tal desiderato. 

Esses  debates  visam ampliar  visões  das  mais  variadas  possibilidades  dos  afetados,  dos

possíveis  autores  ou réus,  peritos,  estudiosos,  especialistas,  pessoas  comuns,  dentre  outros.  Um

procedimento,  organizando  pelo  relator406,  menos  formal  diante  do  processamento  do

microssistema. Uma abertura processual para ampliar os debates, para uma decisão mais próxima

de realidade da causa, com uma pluralidade de conhecimentos. Quando o julgamento for proferido,

405 Bueno coloca, acertadamente, as audiências públicas com o mesmo rol de importância que o próprio amicus curiae.
Isso seria muito importante, apesar de não ser na prática desse modo, tampouco ser tão influenciante quanto a figura
do amigo da corte. No entanto, há de se imaginar que assim deva ser: “Importante evidenciar, contudo, que tais
audiências públicas e a oitiva do amicus curiae merecem ser tratadas como as duas faces de uma mesma moeda,
isto  é,  como  técnicas  que  permitem  a  democratização  (e,  consequentemente,  a  legitimação)  das  decisões
jurisdicionais  tomadas  em  casos  que,  por  definição,  tendem  a  atingir  uma  infinidade  de  pessoas  que  não
necessariamente far-se-ão representar  pessoal  e diretamente no processo em que será fixada a interpretação da
“questão jurídica.” BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2a.
ed. 2016. p. 807

406 A atribuição da audiência pública, desde a decisão pela sua realização, coordenação, local, dentre outros afazeres, é
do relator, que deve assim, dirigir todo esse trabalho e, consequentemente, primar pela organização dos argumentos
dali proveniente:“A organização dos trabalhos em uma audiência pública é dada por quem a preside, seja o relator
do processo seja o presidente da Casa, nos moldes dispostos nos artigos 154 e 155 do Regimento Interno  do
Supremo Tribunal Federal, onde é exigido: 1- despacho convocatório amplamente divulgado; 2 - fixação de prazo
para os interessados habilitarem-se como amicus curiae; 3 - seleção das pessoas a serem ouvidas; 4 - divulgação da
lista dos habilitados; 5 - garantia do pluralismo (participação das diversas correntes de opinião); 6 - determinação
sobre a ordem dos trabalhos; 7 - fixação do tempo de manifestação dos participantes, “limitar-se ao tema ou questão
em debate” Cabe verificar  ainda, e mais especificamente,  8 - como é feita a organização dos participantes,  se
individualmente ou em grupos; 9 - a definição da seqüência dos debates, em função do posicionamento a favor ou
contra  a  tese  defendida  pelo  autor  da  21 Cass  Sunstein aponta  para  o  fenômeno da  polarização  nas  decisões
colegiadas, quando os membros de um grupo, envolvidos em um processo deliberativo, acabam assumindo uma
posição mais extremada, alinhada com as tendências mais evidentes deste grupo, antes da deliberação. 9 - ação; 10 -
a apresentação pública de filmes e gravações no momento da audiência, bem como o testemunho presencial; 11 - a
inclusão de um novo manifestante dentre os presentes  na audiência;  12 - a possibilidade de perguntas;  13 - a
concessão da palavra ao advogado; 14 - a apresentação de considerações finais apresentadas pelo advogado, pelo
Ministério Público e pela Advocacia Geral da União. O convite específico ou a chamada pública por edital seguem
às necessidades sentidas por quem toma iniciativa de convocar a audiência pública, conforme o caso.” CAMARGO,
Margarida Maria Lacombe.  As audiências públicas no supremo tribunal federal brasileiro: o exemplo da ADPF
54.  http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=01d8bae291b1e472   Acesso dia 02 de janeiro de 2017.  

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=01d8bae291b1e472
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se realmente houver a influência do que ali for discutido, haverá, de certo modo, uma participação

efetiva da sociedade, certamente estão mais preparados para embasar juridicamente suas decisões,

com uma visão  dos  impactos  sociais  nas  partes  daquela  decisão.  A própria  realização  de  uma

audiência pública demonstra uma abertura à sociedade, com um procedimento com fácil acesso,

com ampla  discussão,  concedendo a palavra  a  pessoas com expertise  na matéria,  mas que não

teriam como atuar perante o processo. 

Uma  indagação  se  torna  pertinente  sobre  a  realização  das  audiências  públicas  no

microssistema: elas são efetivas, com real discussão e influência perante os julgadores ou somente

para cumprir uma formalidade em busca da legitimação procedimental do precedente? O debate

produzido  na  audiência  pública  deve  ser  influenciante  na  decisão,  deve  ser  considerado,

argumentado e,  se for o caso,  refutado ou rejeitado,  mas deve servir,  no mínimo,  como  obiter

dictum,  para  que  realmente  haja  uma  importância  real  em  realizar-se  as  audiências  públicas,

tornando  a  participação  da  sociedade  como  efetiva  e  não  mero  meio  de  cumprimento  de

formalidades para fins de legitimação procedimental dos institutos. Sem os julgadores se aterem aos

debates produzidos nas audiências públicas, a sua própria existência se torna inócua. 

Outra  espécie  de  manifestação  de  terceiros  para  a  efetivação  de  um  contraditório

qualificado, é a possibilidade do relator, se houver necessidade, requisitar informações a todos os

tribunais inferiores, estaduais ou regionais, para prestarem esclarecimentos e posicionamentos sobre

a matéria, com a finalidade de ampliar os fundamentos da controvérsia.

De igual maneira à audiência pública, a requisição de informações aos órgãos julgadores que

já debateram a matéria está presente no IRDR (art. 982, II) e nos recursos excepcionais repetitivos

(art.  1.038, III) de maneira positivada,  no entanto,  não há óbice de que os demais institutos do

microssistema também o utilizem, já que a prestação de informações permite que aquele juízo –

independe se tribunal ou juízos de primeiro grau – que já está afeito a matéria possa manifestar-se

no intuito de prestar esclarecimentos e ajudar na qualificação do debate e no exaurimento material. 

O intuito deve ser esgotar todas as possibilidades de manifestação e de fundamentos para

uma  decisão  completa  sobre  a  demanda.  No  entanto,  é  uma  faculdade  do  relator,  não  uma

imposição.  Ainda,  os  tribunais  e  juízos sobre os  quais requisitará  as  informações  fica  de igual

maneira  a  seu  critério,  geralmente  o  faz  naqueles  sobre  o  qual  a  controvérsia  é  mais  afetada

judicialmente com decisões sobre o tema, com multiplicidade ou grandes discussões perante aquele

tribunal ou juízo. 

Neste viés de um contraditório qualificado, a intervenção do Ministério Público é essencial

para o julgamento, diante de sua função de fiscal da norma jurídica407, legalmente amparado, para

407 Analisando a intervenção do Ministério Público no julgamento do IRDR como válida aos demais: “A intervenção
do MP como custo legis, é obrigatória em razão do interesse público que existe na uniformização da jurisprudência
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posicionar-se sobre a questão de direito controversa. Desse modo, como fiscal da norma jurídica, a

oitiva é custo legis, sob evidente pena de nulidade do julgamento. Com a emissão do parecer sobre

o seu posicionamento,  encerra-se a  fase instrutória  da controvérsia.  Entretanto,  se  o Ministério

Público for parte no processo ou quem suscitou408 o instituto, a função dele passa a ser ainda mais

importante pela necessidade de maior atuação. 

Após todas  as  manifestações  de  terceiros,  audiências  públicas,  tribunais  e  do Ministério

Público, o recurso ou processo sob a égide de algum instituto do microssistema está apto para o

julgamento.  Ao  iniciar  esta  solenidade,  antes  de  adentrar-se  no  mérito  de  cada  instituto,  há  a

possibilidade de sustentação oral, seja porque as partes têm este direito, mas pela importância da

matéria a ser julgada,  com a formação de um precedente e a possibilidade de um contraditório

influenciante no procedimento. O rito que tem melhor definição de como seria a sustentação oral é

o IRDR, o qual definimos como a base para a utilização dos demais, com a função ao relator após

realizar a leitura do relatório, determinar a abertura de prazo para a manifestação em sustentação

oral das partes do processo originário, pelo prazo de 30 minutos para cada um destes, se forem

vários, a saída seria a repartição destes, mas nunca com tempo inferior aos 15 minutos normais

diante de um recurso. Após, o Ministério Público, por mais 30 minutos e os interessados na figura

do  amicus  curiae,  juntos,  por  30  minutos,  divididos  entre  os  inscritos.  Se  houver  excesso  de

inscrição  o  colegiado  pode  estender  este  prazo  para  os  terceiros.  Com todas  as  manifestações

realizadas, passa ao voto do relator para o início do julgamento meritório. 

3.6 O JULGAMENTO DE FORMAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE

Uma vez devidamente instruídos os processos representativos da controvérsia, o julgamento

está  pronto  para  ser  realizado.  No  entanto,  como  será  realizado  esse  julgamento?  Afinal,  há

dos tribunais (CF 127, caput,; CPC 178, I ). Além disso, o interesse público ou social, que legitima a intervenção no
IRDR, está in re ipsa, na medida em que esse reconhecimento está expresso no texto legal.” MANCUSO, Rodolfo
de  Camargo.  Incidente  de  resolução  de  demandas  repetitivas:  a  luta  contra  a  dispersão  jurisprudencial
excessiva.1a. ed. São Paulo: Ed. RT. 2016. p. 247

408 A pergunta seria se o Ministério Público e a Defensoria Pública devem ser partes processuais para requererem a
instauração do IRDR? Bueno explica que não há essa necessidade, podendo suscitar mediante a visão de que atua
como fiscal da ordem jurídica o primeiro. Já no tocante ao segundo seria em representação aos hipossuficientes,
mas, discordo dessa visão sem ter demandas sob égide do próprio órgão: “Sobre a legitimidade do Ministério
Público e da Defensoria Pública, cabe frisar, fazendo eco ao que dispõe o art. 977, III, a propósito do incidente de
resolução de demandas repetitivas, que a regra merece ser interpretada amplamente para admitir que a legitimidade
daqueles órgãos dê-se tanto quando atuam como parte (em processos coletivos, portanto) como também quando o
Ministério  Público  atuar  na  qualidade  de  fiscal  da  ordem jurídica  e  a  Defensoria  estiver  na  representação  de
hipossuficiente ou, de forma mais ampla, desempenhando seu papel institucional em processos individuais, como
amicus curiae.” BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2a. ed.
2016. p. 594 
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diferentes matérias a serem julgadas e, geralmente, não há formação do precedente em todos os

pontos e questões que serão julgados. Em termos procedimentais,  cabe ao relator  a remessa do

relatório aos demais membros do órgão julgador, para a devida inclusão na pauta para o julgamento.

Geralmente  o  julgamento  de  formação  de  precedente  vinculante  têm preferência409 aos  demais

processos normais.

No  quesito  do  julgamento  material,  cada  instituto  tem  a  sua  própria  peculiaridade.  A

repercussão  geral  é  a  concessão  da  admissibilidade  do  próprio  recurso  extraordinário  com  a

necessidade de demonstração da transcendência para outras demandas. Assim, temos duas análises,

a primeira da admissibilidade em relação à própria existência da repercussão geral, com a decisão

pela pertinência ou não do julgamento, se presentes ou não os requisitos previstos na ordem social,

econômica,  política  ou  jurídica  e,  se  ultrapassada  esta,  o  julgamento  meritório  recursal  do

extraordinário.  A  análise  desta  repercussão  geral  resulta  em  uma  decisão  colegiada,

impossibilitando a decisão monocrática sobre o tema com a competência exclusiva do plenário do

STF, não de forma normal, mas diante de um sistema informatizado. 

Uma  vez  o  plenário  virtual  do  STF  tendo  decidido  pela  ausência  de  relevância  ou

transcendência da matéria do recurso extraordinário, este será não conhecido e, consequentemente,

não  julgado  o  mérito  recursal  extraordinário,  estancado  em  sua  admissibilidade.  Na  esfera

transcendental, há impacto igualmente negativo da repercussão geral com a consequência do não

julgamento  da  matéria  meritória  ali  reivindicada  e  o  efeito  cascata  nos  demais  recursos  com

identidade  material  àquele  analisado  sobre  os  quais  a  negativa  também importará  em um não

conhecimento da matéria. Por outro lado, reconhecida a repercussão geral sobre a matéria recursal,

pelo colegiado, com a decisão posterior do relator sobre os limites da afetação, haverá o julgamento

posterior pelo STF – no pleno ou na turma410 – sobre a questão constitucional. 
409 Tanto  na  repercussão  geral  quanto  nos  repetitivos  em recursos  excepcionais  temos  a  regra  de  preferência  de

julgamento:  “Em  razao  do  sobrestamento  que  pode  atingir  centenas  (ou  milhares)  de  processos,  ha  uma
preocupaçao  com  a  celeridade  de  resoluçao  da  questao.  Por  isso  o  §  9.o  estabelece  que  o  julga-  mento  da
repercussao geral tem preferencia no STF (exceto em face de habeas corpus e processos com réu preso). (…)  De
forma similar à repercussao geral, também aqui havera preferencia de julgamento sobre todos os demais processos
– salvo os que envolvam réu preso e habeas corpus (§ 2.o).”  NUNES, Dierle;  BAHIA,  Alexandre;  PEDRON,
Flavio Quinaud. Comentarios ao art. 1.035 a 1.0138. STRECK, Lenio. Comentários ao código de Processo Civil,
11ª  edição..  Saraiva,  3/2016.  [Minha  Biblioteca].  Retirado
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502635609/

410 Bondioli,  ainda  sobre  a  visão  da  repercussão  no  ordenamento  revogado,  tem  a  dúvida  sobre  a
necessidade/possibilidade  de uma turma julgar  recurso  com repercussão  geral.  Entendemos  que a  repercussão,
como foi imaginada, com o seu grande grau de objetivação, deve representar o que o STF pensa naquela matéria, e
como saber o que pensa se somente uma fração deste pode decidir? Esse é o ponto complexo da própria repercussão
geral: “Porém, na esfera do Supremo Tribunal Federal é possível que o julgamento dos recursos representativos da
controvérsia fique a cargo de uma das suas duas turmas. Na medida em que a decisão pela existência da repercussão
geral por quatro votos dispensa “a remessa do recurso ao Plenário” (art. 543-A, § 4º), basta que se alcance esse
quorum dentro da turma para que o julgamento por amostragem fique circunscrito ao órgão fracionário para o qual
foram encaminhados os recursos selecionados. Como se pode imaginar,  o precedente formado no seio de uma
turma do Supremo Tribunal Federal carece da autoridade, legitimidade e representatividade que se espera de um
julgamento pensado para nortear decisões acerca da mesma controvérsia. Afinal, nada garante que os integrantes da

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502635609/
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 Dessa  maneira,  o  reconhecimento  da  repercussão  geral  importa  na  permissividade  do

julgamento do próprio mérito recursal, o que importa em concluir que, uma vez realizada a decisão

positiva  pela  repercussão,  todo  o  julgamento  daquele  recurso  extraordinário  representativo  da

controvérsia será realizado com transcendência em repercussão geral. Ou seja, após a decisão de

afetação e o trâmite processual de ouvir-se todos os interessados e legitimados, o processo, quando

pronto para julgamento pelo relator, será pedido pauta para o julgamento, para o presidente do STF

ou para o presidente de turma, dependendo da competência do próprio recurso extraordinário. 

No rito repetitivo, não temos essa visão de admissibilidade do rito, a decisão de afetação já

preconiza  a  aceitação  daqueles  recursos  representativos  da  controvérsia  como  repetitivos,

importando ao julgamento  somente  a  análise  meritória  com o impacto  transcendente.  Uma vez

instruído o rito, com a manifestação de todos os legitimados, desde as partes dos representativos ou

os terceiros interessados – amicus curiae, audiências públicas e Ministério Público, com a devida

maturação de análise pelo órgão julgador, a matéria se torna pronta para julgamento, com a inserção

a pedido do relator na pauta, a qual terá preferência às demais. Uma vez pautado o processo para o

julgamento diante  da formação de um precedente,  o julgamento  será bipartido,  com a primeira

análise sobre o mérito da questão – ou das questões – afetada como repetitiva, enfrentando cada

ponto,  tese  ou  argumentação,  seja  para  acatá-las,  rejeitá-las  ou  transformá-las,  com  a  devida

motivação em todas,  mesmo as  rejeitadas  ou improvidas411.  O julgamento  da questão meritória

repetitiva  e,  consequentemente,  este  acórdão  deve  abranger  toda  a  discussão  jurídica  para  a

resolução da controvérsia. Essa parte é a real de análise e julgamento das questões que formarão o

precedente repetitivo. 

Entretanto, não há, na sistemática recursal, uma simplicidade sobre os pedidos recursais, o

que, muitas vezes, um recurso – ou vários – escolhido como representativo da controvérsia tem uma

cumulatividade de pedidos, com somente um afetado como repetitivo, o que leva aos outros pedidos

não  permearem  o  rito  repetitivo,  contudo,  pelo  deslocamento  da  competência  para  o  órgão

colegiado maior412, este deve enfrentar essas matérias, mesmo que não afetadas pela repetitividade. 

outra  turma  e  consequentemente  o  Supremo  Tribunal  Federal  considerado  no  seu  todo  tenham  o  mesmo
entendimento externado naquele  precedente  da turma.  E essa simples  dúvida é suficiente  para comprometer  a
segurança e a previsibilidade buscadas com o julgamento por amostragem. Somente pronunciamentos do Plenário
do Supremo Tribunal Federal  ou das suas duas turmas reúnem as características necessárias para orientação de
futuros julgamentos. Daí ser o caso de se repensar em matéria de recurso extraordinário a dispensa da remessa do
processo  ao  órgão  máximo  da  corte  constitucional  brasileira  nas  hipóteses  de  julgamento  por  amostragem.”
BONDIOLI,  Luis  Guilherme  Aidar.  A  nova  técnica  de  julgamento  dos  recursos  extraordinário  e  especial
repetitivos. http://www.dinamarco.com.br/wp-content/uploads/NovaTecnica.pdf Acesso dia 02 de janeiro de 2017.

411 Enunciado n.º 305 do FPPC: No julgamento de casos repetitivos, o tribunal deverá enfrentar todos os argumentos
contrários e favoráveis à tese jurídica discutida 

412 Continua Bondioli, acertadamente, a criticar a repercussão geral em recurso extraordinário ser julgado em somente
uma  das  turmas,  com  a  comparação  com  os  repetitivos  em  recurso  especial  que  sofrem  uma  mudança  de
competência.  Concordo  integralmente  com a  sua  visão,  ainda  que  seja  do  ordenamento  revogado,  não  houve
alteração significativa para tanto. Talvez, a própria repercussão geral não foi bem aceita pelo STF, a qual seria

http://www.dinamarco.com.br/wp-content/uploads/NovaTecnica.pdf
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Desse  modo,  após  a  definição  da  questão  controversa  repetitiva,  o  colegiado  realiza  o

julgamento dos outros pedidos não repetitivos de cada recurso. O recorrente tem direito à resposta

não  somente  da  controvérsia  que  formará  o  precedente  vinculante,  mas  de  todos  os  pedidos

recursais. Deve, então, haver o enfrentamento de cada um dos pontos e pedidos, em cada um dos

recursos  representativos  da  controvérsia,  pelo  mesmo  órgão,  na  mesma  sessão,  logo  após  o

julgamento da controvérsia.  Como cada recurso tem a possibilidade de pedidos diferentes,  cada

processo terá um acórdão em separado sobre estes pedidos diversos. Entretanto, o julgamento destes

pedidos, além da questão afetada, não tem efeito repetitivo e vinculante, com validade somente para

o recurso julgado, sem a transcendência vinculante.  Há uma autêntica bipartição do julgamento

recursal, como Didier e Cunha denominam como dois núcleos decisórios413, um primeiro da questão

repetitiva  e  uma posterior  com o julgamento  do  recurso,  já  com a  aplicabilidade  da  definição

jurídica vinculante já firmada. 

No  incidente  de  arguição  de  inconstitucionalidade,  com  a  admissibilidade  anterior  do

incidente pelo órgão fracionário menor, com a remessa ao pleno ou corte especial414, este não fará

somente uma admissibilidade nova, sem o grau de representatividade processual que a lei almejou e que a doutrina
se debruçou: “A outra salutar regra merecedora de destaque tem a ver com o órgão encarregado do julgamento por
amostragem. Em matéria de recurso especial, sempre o órgão com máxima competência no Superior Tribunal de
Justiça para o exame do tema repetido nos recursos é que será o responsável pelo julgamento. Isso é garantido pelo
art. 2º da resolução n. 8 do Superior Tribunal de Justiça,  de 7 de agosto de 2008: “recebendo recurso especial
admitido com base no art. 1º, caput, desta Resolução, o Relator submeterá o seu julgamento à Seção ou à Corte
Especial, desde que, nesta última hipótese, exista questão de competência de mais de uma Seção”. E confere maior
autoridade, legitimidade e representatividade para um julgamento programado para orientar outros atos decisórios.
Em nenhuma hipótese,  o julgamento paradigmático é delegado a uma turma no Superior Tribunal de Justiça.”
BONDIOLI,  Luis  Guilherme  Aidar.  A  nova  técnica  de  julgamento  dos  recursos  extraordinário  e  especial
repetitivos. http://www.dinamarco.com.br/wp-content/uploads/NovaTecnica.pdf Acesso dia 02 de janeiro de 2017.

413 A fundamentação na formação do precedente deve ser primorosa e cuidadosa. No tocante aos repetitivos, Cunha e
Didier Jr. preconizam neste sentido e, ainda, acrescentam que a decisão tem dois núcleos decisórios, uma para o
precedente e outra para a causa em si. A primeira forma a norma para os demais, a outra somente interpartes ou
como mera jurisprudência:“Em relação à fundamentação e ao dispositivo, é preciso relembrar que, no julgamento
de casos repetitivos, há dois núcleos decisórios: a) a definição da tese jurídica que deve ser aplicada aos processos
pendentes  e  aos  futuros;  lo)  a  solução do caso-piloto.  A percepção  de que há esses  dois  núcleos decisórios  é
importantíssima para que se possa compreender o interesse na interposição de eventual recurso contra essa decisão.
(…) No primeiro núcleo decisório,  o tribunal definirá a  tese jurídica aplicável,  apresentando as razões do seu
convencimento – com o enfrentamento de todos os argumentos contrários e favoráveis, conforme já visto (aplicação
do art. 489, § 1°, IV, CPC). O dispositivo deste núcleo decisório deve ser apresentado em forma de enunciado
normativo,  numa linguagem direta,  clara  e  acessível;  preferencialmente,  escrito  em frase  curta,  valendo-se  da
tradicional estrutura sujeito-verbo-complemento, sem uso de figuras de linguagem ou orações subordinadas. No
segundo núcleo decisório, o tribunal decidirá o caso-piloto, demonstrando de que modo o caso se subsome à tese
jurídica ali mesmo criada (art. 489, § 1°, V, CPC).”  CUNHA, Leonardo José Carneiro da; DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais . 13ª ed.
Salvador: JusPodivm, 2016. p. 619

414 “Da  disposição  constitucional,  advém  a  denominada  “cláusula  de  reserva  de  plenário,”  cujo  cumprimento  é
requisito para todos os tribunais, na forma difusa, bem como para o Supremo Tribunal Federal (e para os Tribunais
de Justiça, em razão de questionamentos formulados frente às respectivas Constituições Estaduais), no controle
concentrado,  decretem  a  inconstitucionalidade  de  lei  e  atos  normativos  do  Poder  Público.”  LEITE,  George
Salomão. MOUZALAS, Rinaldo. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. Coleção Novo CPC - Doutrina
Selecionada - v.6 - Processo nos Tribunais e Meios de Impugnação às Decisões Judiciais . Organizadores: DIDIER
JR., Fredie; FREIRE, Alexandre; MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi. Editora JusPodivm, Salvador, 2015.
p. 87

http://www.dinamarco.com.br/wp-content/uploads/NovaTecnica.pdf
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nova  admissibilidade,  o  julgamento  será  somente  o  meritório,  contudo,  deve  se  permitir  o

contraditório ampliado, como vimos anteriormente. Com isso, após o parecer do Ministério Público,

o  relator  remete  o  acórdão  que  aceitou  a  instauração  do incidente  para  todos  os  membros  do

colegiado, com a posterior submissão da questão sobre a inconstitucionalidade em sessão do pleno

ou do órgão especial, no qual cada membro profere seu voto já sobre a sua visão sobre a questão da

inconstitucionalidade,  ou  não,  da  lei,  suscitada  neste  incidente.  A  declaração  de

inconstitucionalidade somente pode ser observada com o voto da maioria absoluta de seus membros

daquele  colegiado.  Por  outro  lado,  consequentemente,  sem a  maioria  de  forma  absoluta,  a  lei

continua com a sua validade constitucional. Com a decisão proferida neste incidente, seja qualquer

que for o resultado, será confeccionado o acórdão deste julgamento, com a devolução processual

para o órgão fracionário anterior que continuará a análise de mérito recursal. 

Essa decisão incidental sobre a possível inconstitucionalidade tem determinação vinculante

ao julgamento daquela matéria de fundo ou principal do recurso onde suscitaram a instauração do

incidente. A decisão deve ser observada pelo órgão fracionário, quando o julgamento for retomado,

com  total  acatamento  desta  solução.  Se  a  lei  for  declarada  como  inconstitucional,  o  órgão

fracionário deve fundamentar sua decisão na impossibilidade de aplicabilidade da lei, pelo fato de

seu desacordo com a Constituição. Na hipótese contrária, se não for obtida a maioria absoluta, a lei

continua como válida e constitucional,  com a necessidade do colegiado ao analisar o mérito da

demanda, aplicando a lei, pela vinculação do julgamento do pleno ou órgão especial. 

O julgamento no IRDR é realizado de maneira objetiva, com um caráter abstrato415, mas

totalmente baseado diante da concretude que possibilitou a própria instauração do incidente. Não há

um julgamento de um caso específico, mesmo que a partir deste se retire o conjunto fática base do

IRDR. 

É importante essa visão de que o instituto apesar de não julgar um caso em concreto, deve

delimitar as questões fáticas ali analisadas, ainda que não seja somente de uma demanda, justamente

415 O  IRDR  ganha  particularidades  em  relação  ao  seu  julgamento  em  comparação  com  os  demais  institutos  do
microssistema,  uma  vez  que  é  necessário  para  a  instauração,  a  existência  de  demandas  que  contenham  certa
similitude fática – seja a própria demanda ou algum incidental inserto àquela demanda – o que leva ao instituto não
realizar  o  julgamento  daquela  demanda,  mas  somente  à  solução  para  aquele  ponto  material  sobre  o  qual  se
identificou a repetitividade, pode ser até o próprio pedido meritório, mas o normal passa por questões processuais,
incidentais e prejudiciais. Não se julgará, mediante o incidente, a demanda, mas, sim, a partir dos fatos narrados por
esta, ocorrerá a fixação da tese jurídica. Temer, por isso, acentua que o CPC/2015 nomeou equivocadamente o
instituto como demandas repetitivas, pelo fato de resolver questões repetitivas, o que na maioria das vezes nem será
a própria demanda, o que concordo. Importante, no entanto, salientar que o julgamento também retira uma base
fática daquele processo ou daqueles processos representativos da controvérsia, ou seja, é uma fixação de tese com
base num conjunto fático existente, por isso uma abstração diante de uma concretude: “Trata-se da abstração das
particularidades fáticas para a fixação da tese sobre questão jurídica, o que faz com que a decisão do IRDR não
possa ser compreendida como a solução de um caso concreto de onde se extraem razões decisórias que podem ser
aplicáveis a outros casos. Tradicionalmente, a ideia de precedente está vinculada com a decisão sobre um caso em
concreto. (…) Por isso que, apesar de falar em demandas repetitivas, o incidente soluciona questões repetitivas.”
TEMER, Sofia Orberg. Incidente de resolução de demandas repetitivas. 1a.  Ed. Jus Podivm, 2016 p. 202
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para que se saiba quais os pontos necessários para formar a tese jurídica ou este precedente. Sem

essa  delimitação  e  correlação  fática,  o  teor  do  julgamento  ficaria  solto  para  aplicabilidade  em

qualquer matéria semelhante, o que permite que o caso-base do IRDR “empreste” os fatos para que

se julgue o incidente, ainda que não esteja ali, num primeiro momento, julgando o próprio caso, fato

que ocorrerá posteriormente416. 

 Como  não  há  o  julgamento  do  caso  que  suscitou  o  IRDR,  há  uma  cisão  cognitiva  de

julgamento, no qual o órgão responsável pelo julgamento somente realiza a análise e definição da

tese jurídica delimitada na admissão do incidente, sem julgar, naquele momento, o processo que

originou ou suscitou  a  instauração,  até  pelo fato do incidente  ser  um procedimento  autônomo,

desmembrado  de  qualquer  outro  processo  que  lhe  deu  origem  e  suporte  fático,  mesmo  que

utilizando  deste  ou  destes  para  a  análise  da  concretude.  O  intuito  passa  por  instaurar  um

procedimento,  com  base  delimitada  faticamente,  nos  moldes  propostos  pelo  pedido  inicial  do

incidente  e,  considerando  o  processo  modelo  ou  aqueles  que  também serão  representativos  da

controvérsia, sem, no entanto, julgá-los, ainda que, posteriormente, a tese a ser fixada lhes atingirá. 

416 Esse ponto sobre o julgamento posterior coloca uma dúvida na doutrina sobre a natureza jurídica do próprio IRDR.
É um julgamento de causa-piloto ou procedimento-modelo? Em síntese, a causa-piloto é a escolha pelo tribunal que
julgará uma demanda que servirá de base para as outras, o que seria o julgamento de uma causa piloto. Já no
procedimento-modelo, apesar  de parecido,  tem uma diferença  de que não se julga  no mesmo procedimento o
processo que serviu de base para o julgamento daquela questão, o que leva a ser um procedimento pelo que se
chega uma decisão sem atrelar-se ao caso em concreto ou a qualquer resolução deste. O IRDR, a nosso ver, é um
procedimento-modelo, por alguns motivos que elencamos: é instaurado em outro procedimento autônomo àquele
originário; versa somente sobre matéria de direito; pode ser utilizado como diversos processos representativos da
controvérsia; julga somente a questão incidental. O argumento que muitos utilizam para entender como julgamento
de causa-piloto está no art. 978, parágrafo único, no qual dispõe que "O órgão colegiado incumbido de julgar o
incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência
originária de onde se originou o incidente", todavia, há de se diferenciar este entendimento dos repetitivos federais,
uma vez que o julgamento da causa será em momento posterior, apesar de realizado também pelo mesmo órgão, o
que entendo como uma mera prevenção para julgamento posterior e nunca um julgamento conjunto ao IRDR, tanto
que o julgamento da apelação, da remessa ou do processo será em seu bojo, enquanto o incidente no procedimento
instaurado de maneira autônoma, ou seja, são dois julgamentos, ainda que o primeiro, do incidente afete preliminar
ou  prejudicialmente  aquele  posterior.  Corroborando  nosso  entendimento:  NUNES,  Dierle.  Do  julgamento  dos
recursos extraordinário e especial repetitivos. Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda
Alvim Wambier; Fredie Didier Jr.;  Eduardo Talamini; Bruno Dantas (coords.).  São Paulo: RT, 2015, p. 2.320;
TEMER, Sofia Orberg. Incidente de resolução de demandas repetitivas. 1a. Ed. Jus Podivm, 2016. p. 68. CAMBI,
Eduardo; FOGAÇA, Mateus. Incidente de resolução de demandas repetitivas no novo Código de Processo Civil.
Revista de Processo. São Paulo: RT, v. 243, mai-2015. p. 333/362. Em sentido contrário, pensando o IRDR como
julgamento de causa-piloto: CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro,  2ª edição.  Atlas,
03/2016.  [Minha  Biblioteca].  Retirado  de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597005967/;
CUNHA, Leonardo Carneiro da; DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Meios de impugnação às
decisões judiciais e processo nos tribunais. 13ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 595; CABRAL, Antonio do
Passo. Comentários  ao art.  976.  CABRAL,  Antonio Passo,  CRAMER, Ronaldo (orgs.). Comentários  ao Novo
Código  de  Processo  Civil,  2ª  edição.  Método,  06/2016.  [Minha  Biblioteca].   Retirado
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530971441/; DANTAS, Bruno. Comentários ao art. 978.
Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier; Fredie Didier Jr.; Eduardo
Talamini; Bruno Dantas (coords.). São Paulo: RT, 2015, p. 2.185

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597005967/
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No momento cognitivo do julgamento do IRDR, a análise deve conter a apreciação de todos

os  pontos  comuns  à  repetitividade417 que  deu  legitimidade  à  própria  instauração  do  incidente,

passando pelo enfrentamento das argumentações inerentes ao próprio procedimento, desde as partes

que suscitaram, outras que, porventura, se manifestaram, os amicus curiae, as audiências públicas, o

Ministério  Público  e  a  Defensoria  Pública.  Há  o  dever  de  julgar-se  com  total  amplitude  de

argumentos e numa tentativa de esgotar a matéria, com a elaboração da melhor decisão possível

para aquela questão de direito, com a análise de todos os pontos suscitados. A decisão oriunda deste

colegiado forma um precedente418 sobre o qual os casos sobrestados pela decisão de afetação e os

futuros serão impactados. Este julgamento das outras demandas que foram suspensas – ou as futuras

– acontece em outro momento processual, se o processo suspenso foi em primeiro grau, a sentença

será  prolatada  da  mesma  forma  pelo  juiz  competente  a  fazê-lo,  utilizando  do  contraditório  e

verificação  se  a  causa  tem consonância  com a  questão  de  direito  decidida  no  incidente.  Se  o

processo suspenso estava em fase recursal, o órgão colegiado competente para o julgamento do

recurso será o responsável pelo acórdão, com a mesma necessidade de verificação entre o caso e a

417 Seguindo o que Temer dispõe sobre o incidente ser somente questões repetitivas,  Cabral  expõe que durante o
julgamento o colegiado deve ater-se a falar sobre os pontos repetitivos, aqueles que são inerentes a cada demanda,
até pelo fato de que muitas vezes as ações serão somente direitos de fundo diferentes, encontrando intersecção
somente em alguma preliminar ou prejudicial, as quais o colegiado deve proceder a análise, sem prever o impacto
em eventuais matérias de fundo, justamente pelo fato de que podem ser diferentes: “somente questões comuns a
todos os casos similares, deixando a decisão de cada caso concreto para o juízo do processo originário”. CABRAL,
Antônio do Passo.  A escolha  das  causa-piloto no incidente  de  resolução  de  demandas  repetitivas.  Revista  de
Processo. v. 231, Maio/2014. p. 203

418 Neste ponto, há discórdia na doutrina sobre o termo precedente.  Cunha e Didier  Jr.  entendem que forma um
precedente, o qual concordamos: “Tanto no IRDR como nos recursos repetitivos, o tribunal julga a causa e fixa o
entendimento a ser seguido: da  ratio decidendi do julgado surge o precedente a orientar os casos pendentes que
ficaram sobrestados e, igualmente, os casos futuros que se enquadrem na mesma situação ou que se assemelhem à
hipótese decidida. Para este Curso, inclusive, cabe IRDR em tribunais superiores. Ademais, as técnicas de aplicação
de precedentes devem ser utilizadas, entre as quais sobressai a distinção, podendo, nos casos pendentes e nos casos
sucessivos, haver distinção restritiva e distinção ampliativa.” CUNHA, Leonardo Carneiro da; DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais.  13ª ed.
Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 591. Temer entende que forma um precedente também, porém com características
diferentes  pelo  fato  de  que  está  embasado  na  concretude  e  na  abstração:  “No  incidente,  segundo  nosso
entendimento, a decisão não visa ao julgamento de conflito subjetivo e , por isso, não gera norma relativa ao caso
concreto, mas apenas a norma geral. De modo que não é possível extrair, no IRDR, o discurso do caso concreto,
mas apenas o discurso do precedente.” TEMER, Sofia Orberg. Incidente de resolução de demandas repetitivas. 1a.
Ed. Jus Podivm, 2016. p. 205. Alexandre Câmara entende como precedente, ainda que não se julgue um caso em
concreto:  “Ressalva-se,  aqui,  porém,  o  caso  – excepcionalíssimo –  de  um pronunciamento  judicial  que  tenha
eficácia de precedente sem julgar qualquer caso concreto. (…) Nesses casos, então, haverá o precedente vinculante
mas não terá havido julgamento de caso concreto (e,  pois,  nessas  excepcionais  hipóteses,  os tribunais atuarão
como tribunais de teses, limitando-se a fixar em abstrato o entendimento a ser posteriormente observado em futuras
decisões).” CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro, 2ª edição. Atlas, 03/2016. [Minha
Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597005967/. Marinoni vai além de
enfaticamente  entender  que  não  existe  um  precedente  do  IRDR,  somente  uma  decisão  que  resolve  questões
repetitivas que servirão para outras questões que estão à espera, nunca um precedente: Mas as decisões firmadas
nos incidentes de resolução de demandas repetitivas não têm qualquer preocupação em orientar a sociedade ou a
solução  de  casos  futuros,  porém  objetivam  regular  uma  questão  litigiosa  que  está  presente  em  vários  casos
pendentes.  O  incidente  de  resolução  é  uma  técnica  processual  destinada  a  criar  uma  solução  para  a  questão
replicada nas múltiplas ações pendentes.” MARINONI, Luiz Guilherme. O “problema” do incidente de resolução
de demandas repetitivas e dos recursos extraordinário e especial repetitivos. Revista de Processo. vol. 249. ano 40.
p. 399-419. São Paulo: Ed. RT, nov. 2015. p. 401
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decisão  do incidente.  Em ambos os casos,  o julgador  competente  originário  para o julgamento

“aplicará  o  padrão  decisório  em consonância  com as  peculiaridades  fático-probatórias  de  cada

caso419”.

No caso específico do processo ou dos processos que serviram de modelo para o IRDR, o

art. 978, parágrafo único, preconiza que o órgão competente para julgar o incidente também será

competente para julgar o recurso daquele processo em específico420. Desse modo, após o julgamento

do IRDR, haverá o deslocamento de competência daquele recurso, remessa ou processo originário,

para o mesmo órgão que julgou o incidente. De qualquer modo, este julgamento será em processo

diferente do próprio incidente, uma vez que tem autonomia procedimental, perfazendo, então, dois

momentos decisórios distintos, um do próprio IRDR com a decisão da questão repetitiva e outra,

posterior, com o julgamento do processo principal aplicando a tese anterior fixada. 

No IAC, uma vez definida a delimitação da questão de direito que ensejou a instauração do

incidente, com o deslocamento para o colegiado maior, não é somente esta questão incidental que

será enfrentada e julgada por este órgão colegiado formador do precedente vinculante, mas, de igual

maneira,  o  próprio  recurso,  remessa  ou  processo  originário.  Evidentemente  que  o  julgamento,

apesar de envolver somente um processo, deve seguir sistemática parecida com o julgamento dos

recursos excepcionais repetitivos,  porém não como uma real  bipartição do julgamento,  mas um

ordenamento judicante das questões, o que se deve, preliminarmente, julgar a questão de direito

relevante, o que ensejou a própria existência do incidente, para depois julgar a questão de fundo ou

do mérito da demanda, ou, ainda, outros pedidos e méritos que não são afetados pelo incidente. 

Neste  momento,  o  colegiado  expandido  se  debruça,  primeiramente,  sobre  a  questão

relevante  do  IAC,  para  depois  continuar  o  julgamento  para  resolver  a  demanda  ou o  recurso,

aplicando, desde já, o que se decidiu incidentalmente, na mesma sessão de julgamento. A análise

num momento posterior da mesma sessão enfrenta os pontos não constantes nem na questão de

direito relevante,  tampouco na fixação da tese jurídica que se torna precedente,  porém naqueles

419 NUNES,  Dierle.  O  IRDR  do  Novo  CPC:  este  “estranho”  que  merece  ser  compreendido.
http://justificando.com/2015/02/18/o-irdr-novo-cpc-este-estranhoque-merecesercompreendido Acesso  em  02  de
janeiro de 2017. 

420 Medina interpreta essa disposição de maneira restrita, entendendo que não caberia a transferência para o colegiado
maior o posterior julgamento do processo que originou o IRDR: “O parágrafo único do art. 978 do CPC/2015 deve
ser interpretado e aplicado com cuidado. Caso, por exemplo, a questão se repita em milhares de processos que
tramitem em 1.º Grau de jurisdição, atribuir-se ao órgão que julgou o incidente competência para julgar os recursos
oriundos daqueles processos poderia inviabilizar o funcionamento do referido órgão. Ademais,  como a questão
deve ser a mesma em todos os processos, não se justifica que o órgão que julgou o incidente julgue os recursos
oriundos de alguns processos, e de outros, não. Além disso, pode-se estar diante de questão de direito processual
presente em muitos processos, mas tais processos podem veicular pretensões de direito material distintas. Pode-se,
ainda,  estar-se  diante  de  incidente  que  tenha  resolvido  questão  de  direito  material,  mas  haver  decisões
interlocutórias  agraváveis  ao  longo do  processo  que  versam sobre  temas distintos.  Entendemos,  diante  dessas
razões, que o parágrafo único do art. 978 do CPC/2015 deve ser interpretado de modo bastante restrito.” MEDINA,
José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado. 4ª Edição. RT: São Paulo. 2015. p. 872

http://justificando.com/2015/02/18/o-irdr-novo-cpc-este-estranhoque-merecesercompreendido
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pertinentes  somente  àquele  caso,  com  a  decisão  para  o  recurso  e  as  partes.  Há  um evidente

deslocamento da competência do recurso como um todo, não somente do incidente,  alterando a

competência  inicial  da  distribuição  recursal  para  um  novo  órgão  por  causa  da  instauração  da

assunção de competência.  Uma vez admitido o incidente,  o recurso é julgado pelo novo órgão

competente  para  tal.  Ou  seja,  este  define  a  questão  afetada  como  relevante  e,  após,  o  mérito

principal, no entanto, excepcionalmente o mérito do incidente pode ser a totalidade do mérito da

recursal ou da demanda, o que tornaria, neste caso, um só julgamento, com a resolução do IAC ser a

mesma geral do recurso ou demanda.

Uma vez julgada a questão afetada como relevante, o precedente vinculante está formado

neste  ponto,  não  alcançado  outros  pontos  que  porventura  foram  ali  julgados.  Este  ponto  é

importante  para que se entenda que a formação do precedente  deve ser limitado à afetação do

próprio IAC, o que significa que nem todo conteúdo do julgamento ali realizado pelo órgão julgador

será considerado como um precedente.  Mesmo sendo somente um só acórdão, o que difere dos

repetitivos421, materialmente são, em regra, dois conteúdos decisórios: um afetado pela instauração

do incidente, mesmo que verse sobre parte do mérito e o outro que seja do restante material que não

for afetado pelo incidente. 

3.6.1  A necessidade da análise  coletiva  das  questões  definidas  na decisão  de  afetação e  a

formação da ratio decidendi do precedente vinculante

Em qualquer  dos  precedentes  vinculantes  formados  pelos  institutos  do microssistema,  o

cerne do julgamento deve ser a conjunção analítica422 dos argumentos que formam o precedente e
421 Essa é a grande diferença entre o IAC e os repetitivos, uma vez que nestes últimos não julgam os casos. Mas,

Theodoro Jr. tem uma visão peculiar sobre a diferença entre ambos, conseguindo vislumbrar que ambos são mais
parecidos do que a doutrina tem adotado, com a visão somente de que o IAC seria anterior ao IRDR. Um com
características  preventivas  e  outro,  repressivas:  “Cumpre,  de  certa  forma,  o  mesmo objetivo  do  incidente  de
resolução de demandas repetitivas, com um destaque, todavia, visto que a assunção ocorre em caráter preventivo,
quando ainda não se instalou a pluralidade de entendimento em decisórios de diferentes processos (art.  947, in
fine.).”  THEODORO JR.,  Humberto.  Regime  das  Demandas  Repetitivas  no  Novo Código  de  Processo  Civil.
Doutrina Selecionada - v.6 - Processo nos Tribunais e Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Organizadores:
DIDIER  JR.,  Fredie;  FREIRE,  Alexandre;  MACEDO,  Lucas  Buril  de;  PEIXOTO,  Ravi.  2a.  Ed.  JusPodivm,
Salvador, 2016. p. 442

422 Cunha e Didier Jr. sustentam, acertadamente, que a decisão do repetitivo, por exemplo, mas que pode se transmutar
para os demais institutos, deve expor de maneira bem delimitada, no relatório, os pontos que serão julgados como
repetitivos e,  consequentemente,  paradigmáticos.  A importância é primordial  para a aplicabilidade posterior da
decisão.  “Além disso,  é  preciso  que  do relatório  conste  uma espécie  de  lista,  sumário  ou  índice  de  todos  os
argumentos,  contrários  e  favoráveis  à  tese  jurídica  discutida,  examinados  pelo  tribunal.  Essa  lista  deve  ser
apresentada  de  modo  claro  e  didático,  para  que  funcione  como um verdadeiro  guia  de  consulta.  É  possível,
inclusive,  a  apresentação  desse  conjunto  de  argumentos  em  forma  de  tabelas,  de  modo  a  que  se  facilite  a
visualização  do  confronto  entre  os  argumentos.  Como se  viu  no  item  anterior,  a  identificação  do  repertório
argumentativo que foi enfrentado pelo tribunal na construção do precedente possui múltiplas funções, todas elas
importantíssimas para o bom desempenho do sistema de precedentes obrigatórios que o CPC busca implantar.”
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sua ratio decidendi. A vinculação da norma jurídica criada a partir da decisão judicial que forma o

precedente não nasce do resultado do recurso, remessa ou processo, mas, sim, da fundamentação423

e do caminho argumentativo424 percorrido para se chegar no resultado. Essa parte da decisão tem

caráter  abstrato  e  pertinente  a  todas  as  outras  demandas  que  futuramente  contenham a  mesma

conjuntura fático-jurídica. O precedente nasce do descrito na fundamentação, do que ali se dispôs

sobre a solução jurídica enfrentada para aquela situação fática, com os incidentes, pontos e questões

a  serem enfrentados.  Somente  com a  análise  dessa conjuntura  que se forma o precedente  para

aplicabilidade  futura,  não  de  forma  fria  do  resultado  da  demanda,  o  que  vincula  é  o  caminho

percorrido de análise e decisões devidamente fundamentadas, não o conteúdo do que se julgou para

as partes do processo paradigmático. 

O precedente a ser formado, como já vimos, nasce justamente das razões425 que levaram o

colegiado a decidir daquela maneira, justamente a  ratio decidendi, passando pelas argumentações

passageiras, mas não menos importantes – o  obiter dictum –  já que também há de entender os

pontos e questões que foram enfrentados e rejeitados para que não se utilize estes, posteriormente,

para  uma  revisão  de  tese426.  Quanto  mais  detalhada  for  a  fundamentação,  maior  a  autoridade

argumentativa substancial do próprio precedente. 

No que concerne ao microssistema de formação de precedentes, como há uma decisão de

afetação,  com  a  delimitação  da  matéria  a  ser  discutida  nos  procedimentos  pertinentes  a  cada

instituto, o precedente nascerá justamente do que se limitou como matéria afetada anteriormente. E,

CUNHA, Leonardo José Carneiro da; DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Meios de impugnação
às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 619

423 “a  ratio decidendi não se confunde com a fundamentação, mas nela se encontra” MARINONI, Luiz Guilherme,
Precedentes obrigatórios. São Paulo.: RT, 2010, p. 211

424 A ratio decidendi de um precedente está inserta na fundamentação e esta é o caminho para entendermos lógica e
juridicamente  o  que  se  decidiu,  até  para  retirar  dali  uma  norma  jurídica  abstrata.  Com  isso,  o  dever  de
fundamentação é o dever democrático da atividade estatal, sem isso, não há diálogo com a sociedade: “A motivação
controla tanto a racionalidade  do convencimento fático  do magistrado  como a aplicação  do Direito  produzido
democraticamente pelo povo e para o povo. Motivar uma decisão significa demonstrar que a decisão está fundada
sobre uma premissa fática devidamente alegada e provada nos autos do processo sobre uma permissão jurídica
correta, pois fruto da aplicação de uma norma jurídica previamente estabelecida e conhecida pelas partes, ainda que
tenha sido extraída de uma complexa interpretação do sistema jurídico, dos seus princípios estruturantes e dos
valores da sociedade.” LUCCA, Rodrigo Ramina de.  O dever de motivação das decisões judiciais. Salvador. Jus
Podivm, 2015. p. 379 

425 Precedente nasce na fundamentação e, consequentemente, essa é considerada no momento da aplicação posterior
dessa decisão paradigmática. Com isso, a fundamentação do precedente deve guardar uma pormenorização muito
maior do que as normais, uma vez que se cria uma norma jurídica abstrata para enquadramento e interpretação
posterior: “Os precedentes, como salientado no item anterior, exsurgem dos fundamentos determinantes de uma
decisão paradigmática. O ponto culminante da vinculação dos precedentes está na motivação das decisões. Não há
lógica nem racionalidade no sistema de precedentes se a sua aplicação for realizada sem o rigoroso comparativo
entre as situações fáticas e as questões jurídicas que ensejaram a formação do precedente e as que são objeto do
novo julgamento.”  CAMBI,  Eduardo; HELLMAN, Renê Francisco. Os precedentes e o dever de motivação no
novo código de processo civil. Precedentes. Organizadores: DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da;
MACEDO, Lucas Buril de; ATAIDE JR, Jaldemiro Rodrigues de. Editora JusPodivm, Salvador, 2015 p. 655

426 O judiciário, ao entender que os precedentes não devem conter todas as argumentações em sua fundamentação,
considerando  que  somente  as  relevantes  são  suficientes,  pode  cair  no  equívoco  de  omitir  questões  que
posteriormente podem ser suscitadas para revisão de tese. 
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não há de se falar em resultado desta matéria, uma vez que a decisão de afetação somente determina

os pontos que concerne os motivos da repercussão geral e a necessidade de julgamento do recurso

extraordinário,  os  pontos  com  multiplicidade  que  permitem  os  repetitivos  ou  o  IRDR,  a

argumentação específica sobre a inconstitucionalidade da lei  na arguição e a matéria delimitada

como relevante no IAC. Se há uma decisão anterior com a delimitação material afeta ao colegiado

qualificado, com um contraditório ampliado, não há que se imputar novas matérias sob o mesmo

efeito vinculante427, por não serem inclusas do próprio rito procedimental, ainda que o colegiado

decida sobre ela como questão posterior de fundo. 

Entretanto,  há  uma  situação  procedimental  importante  a  ser  analisada,  o  normal  num

julgamento colegiado, principalmente em segundo grau, é o acompanhamento in totum do voto do

relator – na fundamentação e no resultado, ou a abertura de divergência. Todavia, quando se trata de

uma formação de precedente, o natural será um debate maior e qualificado, com a discussão de

todos os fundamentos, aqueles rejeitados e aqueles acatados e, ainda, quando houver a divergência

sobre os fundamentos, ainda que haja convergência para o mesmo resultado, devem ser votados

para que se saiba quais foram os fundamentos decisórios que levaram para aquela razão de decidir

que pauta o conteúdo decisório do precedente. 

Não se pode imaginar  que cada julgador  possa fundamentar  à  sua maneira428,  chegando

somente  no  resultado  que  convirja  com  o  colegiado  como  um  todo.  O  acórdão  de  qualquer

julgamento não pode acontecer de modo somente a contar voto a voto de maneira monocrática, com

fundamentações díspares. O que se espera deste acórdão é a análise conjunta429 dos argumentos e

427 Apesar da não vedação da ampliação do conjunto material do precedente a ser formado, há de se ter o cuidado para
que não verse  sobre  matérias  inesperadas,  o  que  tornaria  deslegitimada o próprio conteúdo da decisão.  Neste
sentido: NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.  Código de Processo Civil Comentado. 16a. Ed. São
Paulo. RT. 2016. p. 2.382

428 A preocupação  trazida  por  Dotti  é  importante,  existe  uma  colegialidade  como  tradição  do  direito  brasileiro?
Existem julgamentos colegiados,  com cada qual julgando com seus fundamentos que não se interligam com os
demais, o que se torna um equívoco. O usual deveria ser julgar os pontos em comuns da fundamentação de cada
julgador, para, após, enfrentar os pontos divergentes, mas, por pontos não devemos entender o provimento ou não
do recurso somente, mas os fundamentos sobre os quais cercam os membros que concordam entre si. Não há como
entender que mesmo decidindo pelo mesmo resultado, julgadores utilizem caminhos diversos que não dialogam
entre si, o que dificulta a própria identificação da ratio decidendi: “Não há no país nem mesmo um sentimento de
colegialidade dentro das Cortes. Cada assessoria ou gabinete decide de uma forma e não há uma coerência entre as
decisões. Isso faz com que o entendimento de um mesmo órgão julgador se altere em pequenos intervalos de tempo,
de acordo com sua composição. Por outro lado, sendo a lei o único parâmetro e, ainda assim, apresentando por
vezes uma alta carga de indeterminação, não há como prever o conteúdo das decisões judiciais.” DOTTI, Rogéria.
Os precedentes judiciais e antecipação: a tutela da evidência no novo CPC. Revista de Direito da ADVOCEF. Ano
XI nº 21 nov/2015. p. 64

429 Os tribunais têm uma prática complexa de cada julgador fundamentar de seu próprio modo, sem correlação com a
fundamentação dos demais. E, essa prática acontece em todos os tribunais, inclusive nos superiores. Desse modo,
como pensar  em um precedente  se  cada  julgador  foi  pra  um lado  em termos  de  fundamentos  e  somente  se
encontram no final, na disposição do direito e julgamento? Cunha e Didier Jr. salientam que quando ocorre tal
desiderato, não há precedente em uma decisão judicial, o qual concorda na teoria. Por outro lado, na prática, se for
uma decisão que julga um dos institutos do microssistema, mesmo dessa forma dispersa na fundamentação, há
precedente?  Infelizmente,  sim.  Com uma autoridade  argumentativa  fraca  e com dificuldade  de enquadramento
posterior, mas há: “Há casos em que a maioria dos julgadores posiciona-se no sentido de determinado resultado do
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das teses jurídicas, seja aquelas aventadas pelas partes ou pelos próprios julgadores, apontado as

delimitações materiais que embasaram aquele resultado. Se houver convergência de resultado, mas

com caminhos argumentativos diversos na formação de um precedente, não se consegue delimitar a

ratio  decidendi de  maneira  eficiente,  o  que  implica  numa dificuldade  de  entendimento  do que

formou-se como um precedente. 

Se as fundamentações forem individuais e dispersas por cada membro do órgão julgador

formador  do precedente,  há imensa  dificuldade  de se entender  quais  as reais  razões  de decidir

daquele precedente,  o que leva,  consequentemente,  a pensar na dificuldade da aplicabilidade do

mesmo nos casos futuros análogos. Desse modo, a análise de cada argumento suscitado diante do

contraditório ampliado ou pelos próprios julgadores devem ser enfrentado por todos os julgadores

diante  de  uma  fundamentação  comum,  com votações  diante  de  cada  ponto  de  fundamento.  A

formação de um precedente vinculante necessita de uma votação não somente para os resultados

finais, mas para o acatamento ou rejeição de cada fundamento cada ponto ou questão levantada e

discutida. Se um ponto for convergente entre os julgadores quanto ao seu resultado, mas disperso

quanto os seus fundamentos, deve-se votar separadamente sobre estes fundamentos. 

A preocupação com a formação de um entendimento comum sobre a fundamentação do

precedente é essencial para a validade argumentativa do próprio conteúdo decisório ali realizado.

Com  dispersão  de  fundamentos,  há  uma  instabilidade  do  próprio  precedente,  pela  falta  de

delimitação  material  condizente  para  a  sua  aplicabilidade  futura,  o  que  importa  em  uma

malversação do próprio ponto material decidido. Muito mais do que a obrigatoriedade vinculante

prevista  nas  normas  do  CPC/2015,  o  precedente,  para  ter  sua  aplicabilidade  via  sua  própria

autoridade, deve conter argumentos plausíveis, coerentes e em conjunção em sua formação430.

julgamento, mas com fundamentação bem diferente:  não há maioria em torno do fundamento determinante que
deva  ser  utilizado.  Nesses  casos,  a  decisão  não  formará  precedente,  ou  porque  não  se  sabe  qual  foi  a  ratio
decidendi, ou simplesmente porque não houve ratio decidendi. As decisões plurais – exatamente aquelas em que há
pluralidade de fundamentos determinantes, sem que haja maioria em relação a qualquer deles – são, porém, uma
realidade inexorável no funcionamento de um tribunal, porque não há como impor um consenso em relação ao
fundamento.” CUNHA, Leonardo José Carneiro da; DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Meios
de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 73

430 A decisão judicial deve importar-se com a pacificação social. Está preconizado na função da atividade judicante no
art. 8. Greco salienta que direito  common law essa visão é muito maior, como a visualização maior da atividade
judicante. Não defendemos que o direito brasileiro caminhe para o comonn law, apesar de adquirir, por causa da
adoção do microssistema de precedentes vinculantes, algumas de suas características. Ainda assim, existem mais
divergências  dos  que  convergências.  De  qualquer  modo,  o  precedente  criado  deve  servir,  no  final,  para  essa
pacificação: “Na  common law pouco importa se a pacificação dos litigantes vai dar-se à luz da lei ou de outro
critério qualquer que seja mais adequado ao caso concreto. O importante é harmonizar os litigantes. Isso porque a
justiça  da  common  law tem um profundo  enraizamento  na  vida  da  comunidade  e  tem por  função  primordial
preservar  a  coesão  e  a  solidariedade  entre  os  seus  membros,  interdependentes  entre  si.”  GRECO,  Leonardo.
Instituições de Processo Civil – Volume 1. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2010. p. 2



181

3.6.2 A necessidade de uma fundamentação analítica e pormenorizada na decisão de formação

do precedente

Se  o  CPC/2015,  com  base  no  art.  489,   §  1º  regulamentou  uma  fundamentação  mais

analítica431 de uma decisão judicial,  justamente para balizar a necessidade de que tanto as partes

quanto  a  sociedade  –  pelo  próprio  princípio  da  publicidade  –  entendam o  que  se  decidiu  em

qualquer  demanda,  é  prudente  pensar  que  a  fundamentação  diante  de  um  microssistema  de

formação de precedentes vinculantes será, no mínimo, tão importante quanto as demais decisões,

talvez até ainda com maior importância. 

É perceptível  que o próprio rito  procedimental  comum entre  as espécies  de precedentes

criados no microssistema proposto no CPC/2015 é diferente de uma decisão normal, prolatada em

um processo individual. O novel ordenamento processual preocupou em sistematizar essa formação

dos precedentes, que apesar de cada qual ter a sua própria peculiaridade, todos tem a similaridade

de  mudança  procedimental  para  esta  formação,  principalmente  no  intuito  de  exaurir  a  matéria

discutida, com a visualização de um contraditório ampliado, efetivo e influenciante. 

A decisão proferida em qualquer dos precedentes vinculantes tem características diferentes

das  normais,  aqueles  processos  individuais  interpartes,  uma  vez  que  o  ali  decidido  tem  um

encaminhamento  de  uma  decisão  de  autoridade  vinculante  e  a  necessidade  de  uma  substância

argumentativa  de  igual  contundência,  necessitando,  portanto,  da  formação  de  um contraditório

ampliado,  com maior  intervenção  material,  com  o  intuito  de  conseguir  a  cognição  totalmente

exauriente, com a discussão de maior quantidade possível de argumentos sobre aquela matéria. 

O  colegiado  julgador  –  e  também  as  partes  –  deve  entender  que  aquela  decisão  será

paradigmática432,  formando uma norma jurídica – a conjunção interpretativa da lei  para aqueles

fatos – com aplicabilidade posterior, o que imputa àquele momento uma importância enorme, maior

do que uma decisão judicial comum. 

431 A fundamentação é um dos pontos que o novo ordenamento processual primou por enfatizar, justamente pelo déficit
existente no judiciario: “Trata-se de importante inovaçao do Código. O histórico de decisoes mal fundamentadas, o
numero excessivo de embargos de declaraçao e uma certa permissividade dos Tribunais Superiores na exigencia de
fundamentaçao  fizeram com que o legislador  optasse por fazer  um controle mais rigoroso  das  decisoes  e  seu
componente principal: a fundamentaçao. Uma decisao – que, como referi no comentario ao caput, é um ato de
responsabilidade politica – nao pode ser um produto estandardizado. Aqui fica nitida a opçao hermeneutica do
legislador, na medida em que impede que verbetes, enunciados ou condensaçoes estandardizadas produzidas por
compendios ou resumos de baixa intensidade teórica possam vir a ser citadas sem o necessario contexto (DNA da
decisao).” STRECK, Lenio. Comentario ao art. 489. STRECK, Lenio. Comentários ao código de Processo Civil,
11ª  edição..  Saraiva,  3/2016.  [Minha  Biblioteca].  Retirado
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502635609/ 

432 De certo modo, no Brasil, pelas técnicas oriundas do microssistema, o precedente nasce desse modo, com eficácia
vinculativa, sem interferência posterior para se entender que é um bom precedente ou não. É um ponto deficitário
com necessária ponderação. 
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Dessa maneira, há um evidente peso a ser considerado neste julgamento, com a necessidade

da melhor fundamentação possível433, seguindo todas as recomendações previstas no já citado art.

489, § 1º. O dever constitucional de fundamentar existe em qualquer decisão e deve ser respeitado

sempre, como um princípio da própria existência processual, tanto que o art. 11 reafirma tal ponto,

concedendo-lhe a ênfase de uma norma fundamental ao processo civil.  E, especificadamente, no

tocante  ao  acórdão  firmado  em recurso  repetitivo,  mas  tomando  este  exemplo  como  base  aos

demais, o art. 1.038, § 3º dispõe que o “conteúdo do acórdão abrangerá a análise dos fundamentos

relevantes da tese jurídica discutida434.”

No julgamento da decisão que forma o precedente, todos os incisos do art. 489, § 1º devem

ser considerados435, desde o enfrentamento analíticos para as citações legais, pormenorizando cada

ponto de relação entre o que se discute naquele ou naqueles processos que formam o precedente

vinculante  e  a  interpretação  daquele  ponto  normativo  que  será  utilizado  para  basear  o  que  se

decidirá; também há de se concentrar em delinear especificadamente todos os pontos processuais e

materiais em que se utilizam, por ventura, conceitos jurídicos indeterminados, algo necessário em

qualquer decisão, mas que ganha importância ainda maior neste ponto, pelo fato de que esta decisão

deve  ser  detalhada  em  seus  aspectos,  argumentos,  fundamentos  e  caminhos  decisórios,  não

possibilitando  que  nada  permaneça  com dúvidas  ou  indeterminações;  e,  evidentemente,  não  é

concebível  que se faça uma decisão que valeria  para fundamentar  qualquer  outra,  tamanha é a

importância deste momento, desta decisão. 

Todos os pontos suscitados pelas partes devem ser analisados, cumprindo, assim, o inciso IV

do art. 489, § 1º. Nesta decisão é ainda mais essencial que os argumentos levantados por todos os

lados sejam encarados e enfrentados, colegiadamente, repassando cada um dos pontos ou questões

levantadas,  para  que  se  refute  ou  acate  minuciosamente  cada  tese  suscitada,  informando  a

relevância  de  cada  qual,  com o  que  se  retira  dali  positiva  ou  negativamente.  O  intuito  desse

433 Rossi critica muito a estrutura dos precedentes no Brasil e, dispõe acertadamente que a fundamentação é o caminho
base para a construção correta de um precedente,  o que notadamente concordamos,  neste ponto:“Construir um
precedente  não  é  tarefa  simples,  pois  exige  exaustiva  fundamentação.”  ROSSI,  Júlio  Cesar.  Precedente  à
Brasileira: A jurisprudência vinculante no CPC e no novo CPC. São Paulo: Atlas, 2015. p. 314

434 Na redação original do CPC/2015, o art. 1.038, § 3º tinha os seguintes e acertados dizeres: O conteúdo do acórdão
abrangerá a análise de todos os fundamentos da tese jurídica discutida, favoráveis ou contrários. 

435 Qualquer decisao deve considerar todos os argumentos, sobretudo aquelas que formam precedentes: “Ou seja, nao
basta tomar conhecimento dos argumentos e delinea-los no rela- tório. A parte tem direito a que sejam considerados
os argumentos de modo sério e detido, valendo, aqui, outra vez invocar o principio da Erwagungspflicht (dever de
examinar o que foi argumentado). Com isso, cai por terra, definitivamente, a decisao slogan muito utilizada em
embargos de declaraçao e em outros recursos para rebater  a alegaçao de que nao foram examinados todos os
argumentos, como: “O juiz nao esta obrigado a examinar todas as alegaçoes das partes, se apreciando apenas um
dos fundamentos indicados ja tem motivo suficiente para decidir a controvérsia, em prejuizo dos demais”. Ora, ha
milhares de decisoes desse jaez que, agora, seriam inquinadas de nulidade, em face do comando do dispositivo.
STRECK, Lenio. Comentário ao art. 489. STRECK, Lenio. Comentários ao código de Processo Civil, 11ª edição..
Saraiva,  3/2016.  [Minha  Biblioteca].  Retirado
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502635609/ 
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detalhamento  de  todos  os  argumentos  levantados  pelas  partes  nasce  da  visão  de  exaurimento

material necessário para a autoridade do precedente. 

Somente com uma decisão que enfrentou todos os pontos, visões, argumentos e questões

possíveis sobre a matéria controversa em julgamento que se consegue a autoridade da vinculação do

precedente. Apesar da lei, mediante o art. 927, impor a vinculação do precedente, este deve, para

alcançar o seu grau de argumentação e utilidade processual436, conter uma autoridade de seu próprio

argumento, com exaurimento cognitivo material, abrangendo todas as hipóteses legais ali previstas,

com ênfase nas suscitadas pelas partes. Esse ônus argumentativo do precedente é o que lhe concede

a autoridade de sua utilização, além, evidentemente, da vinculação prevista no próprio texto legal.

Temer exterioriza que as questões que foram refutadas devem ser expostas justamente para que se

saiba que não havia como infirmar, pelos argumentos existentes o resultado da decisão437.   

A fundamentação da decisão que forma o precedente vinculante deve, inclusive, suscitar e

enfrentar outros precedentes sobre a matéria, seja anteriores sobre o mesmo ponto, o que seria a

prática do overrruling438, ou, ainda, a verificação se outros precedentes em matérias correlatas têm

ou não influência, com a possibilidade ou não de uso para aquele caso, procedendo, se for o caso de

precedente parecido,  mas com características  fáticas  diversas,  o  distinguishing439,  comparando o

precedente para entender que não é aplicável naquele caso fático em julgamento. 

Todas  essas argumentações  sobre os precedentes  anteriores  ou parecidos são necessárias

para  a  própria  melhoria  do  julgamento  em  questão,  para  que  enfrente  pontos  que  em  outros

momentos  foram  decididos  em  casos  idênticos,  levantando  os  aspectos  sociais  ou  legais  que

436 A linha tênue entre procedimento e substância. 
437 Todas as teses levantadas pelas partes, pelos legitimados e terceiros devem ser consideradas e constar na decisão

que resolve o instituto do microssistema. Temer diz isso sobre o IRDR, o que concordamos e ampliamos para
qualquer dos institutos, uma vez que a visão proposta de que somente com as teses refutadas constantes na decisão
que se conseguirá o convencimento daqueles que não participaram e a visão de que foi a melhor decisão jurídica
diante  das  diversas  argumentações.  Com  eventual  omissão  de  teses  refutadas,  não  se  consegue  visualizar  se
realmente versou sobre diversos pontos, bem como se a tese escolhida era realmente a melhor: "justamente pela
necessidade de demonstrar que a tese é a melhor, em termos de racionalidade e universabilidade, é que também os
fundamentos  analisados  e  não  acolhidos  são essenciais  no acórdão  que  julga  o incidente,  porque apenas  será
possível ter a visão panorâmica da controvérsia e da resolução da questão jurídica pela análise e refutação dos
argumentos contrários, considerados pelo tribunal como insuficientes para infirmar a conclusão sobre a questão
jurídica.” TEMER, Sofia Orberg. Incidente de resolução de demandas repetitivas. 1a.  Ed. Jus Podivm, 2016, p. 177

438 Conceituando a superação de tese ou  overruling: “O  overruling nada mais é do que a superação do precedente
quando as razões de decidir daquela decisão já não se coadunam com a realidade atual. Ocorre que, é de crucial
importância um cuidado desmedido ao ser aplicado o referido instituto, tendo em vista que, aparentemente, vai de
encontro à tendência atual de seguimento de precedentes.” GOUVEIA, Lucio Grassi de. BREITENBACH, Fabio
Gabriel.  Sistema  de  precedentes  no  novo  código  de  processo  civil:  um  passo  para  o  enfraquecimento  da
jurisprudência.  Precedentes. Organizadores:  DIDIER JR.,  Fredie;  CUNHA, Leonardo  Carneiro  da;  MACEDO,
Lucas Buril de; ATAIDE JR, Jaldemiro Rodrigues de. Editora JusPodivm, Salvador, 2015. p. 514 

439 Conceituando distinguishing: “A previsão do “distinguishing” insere-se no campo de fundamentação das decisões
judiciais, pois estas serão tidas como não fundamentadas (e inválidas, portanto) quando o juiz ou o tribunal “deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento” (art. 489, § 1º, inc. VII).”MARCATO, Antonio
Carlos. Os precedentes judiciais e o novo Código de. Processo Civil. Revista de Direito da ADVOCEF. Ano XI nº
21 nov/2015. p. 57
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necessitam de revisão do julgamento. Todos os prismas possíveis devem ser analisados para formar

o  melhor  precedente  possível,  inclusive,  nos  dizeres  de  Nery  Jr.  e  Nery,  sobre  as  questões

levantadas durante o instituto pelos outros atores processuais, formados a partir do contraditório

ampliado440. 

Desse modo, houve no novel ordenamento a preocupação na formação de um embasado

contraditório  para  o  julgamento  da  decisão  que  se  tornará  um  precedente  vinculante,  com  a

possibilidade  de  manifestação  do  Ministério  Público  e  intervenção  do amicus  curiae,  ou  até,

realização de audiência pública441, com a chamada da sociedade para delimitar e explanar sobre a

matéria.  Esses debates visam ampliar  visões das mais  variadas possibilidades dos afetados,  dos

possíveis autores ou réus, peritos, estudiosos, pessoas comuns. 

Encerrada a instrução daquele rito procedimental,  evidentemente,  quando for realizado o

julgamento, seja no voto do relator ou dos demais membros do colegiado, as manifestações destes

terceiros  acima  mencionados  devem  ser  levadas  em  consideração  e  não  somente  de  maneira

seletiva,  mas  com  a  análise  de  todos  os  pontos  ou  questões  levantadas  por  qualquer  dos

intervenientes.  A  construção  instrutória  para  este  julgamento  visa  ampliar  o  âmbito  material,

almejando atingir todas as possibilidades e teses jurídicas, exaurindo toda a cognição possível, para

ensejando a necessidade de resposta sobre cada um desses fundamentos, aplicados ou não. 

Se há o aumento do contraditório, ampliando-o com o intuito de exaurir materialmente o que

se  discute  na  formação  do  precedente,  notadamente  deve-se,  na  hora  da  construção  decisória,

fundamentar respondendo todas as questões e pontos elencados por todos estes partícipes do rito de

formação deste precedente vinculante. Somente com a devida resposta a todos os pontos que se

entende o caminho de formação da construção decisória, os argumentos considerados e rejeitados, o

que podemos considerar como  obiter dictum, têm vital importância para o entendimento do que
440 A fundamentação é questão primordial para qualquer decisão, como Nery Jr. e Nery preconizam. Contudo, há uma

necessidade maior de análise pormenorizada perante a decisão que servirá de paradigma para processos sobrestados
ou  futuros:  “Com  o  poder  vinculante  da  jurisprudência,  a  segurança  jurídica  ganha  um  novo  parâmetro  de
avaliação; não se pode, pois, proceder a qualquer alteração de entendimento já pacificado sem ampla discussão e
participação da sociedade, mesmo porque haverá a necessidade de direcionar de forma nova a situação envolvida.
(…) A fundamentação já é necessária de qualquer forma, em razão do disposto no CF 93 IX.” NERY JR, Nelson;
NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16a. Ed. São Paulo. RT. 2016. p. 1.968

441 Sobre audiência pública, esta deve acontecer não somente para que seja um evento do procedimento, mas que seja
substancialmente  influenciante  no  decorrer  da  decisão.  Abreu  e Souza pesquisaram sobre  a  audiência  pública
determinada ADin – que apesar de não ser nosso foco no estudo -, contudo, os argumentos ali desprendidos não
foram considerados: “Confessamos que a análise da decisão se faz aqui de modo bastante simplório, pois o que nos
importa é que o embate entre o direito fundamental à vida e à saúde, ou ainda ao de liberdade de pesquisa, tão
enfatizamos na audiência pública não foram abordados pelos ministros.  O que nos é relevante para passarmos
adiante  é  o  dado  empírico  de  que  ao  final  das  três  sessões  a  Lei  de  Biossegurança  foi  declarada  totalmente
constitucional, pela maioria de seis ministros, sendo que somente um dos ministros de fato abordou de forma clara
o julgamento de valor sobre o vocábulo vida, apesar de recair no mesmo movimento de estranhamento do direito
dos demais campos.”  ABREU, Luiz Eduardo de Lacerda; SOUZA, Larissa Maria Melo. Direito e linguagem na
casuística da ação direta de inconstitucionalidade contra a lei de biossegurança. Trabalho publicado nos anais do
XIX encontro nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza – CE, nos dias 09, 10, 11 e 12 de junho de 2010. p.
8.571 
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decidiu,  da  maneira  sobre  a  qual  os  argumentos  que  serão  vencedores  tiveram  este  êxito  e,

sobretudo, em qual prisma foram considerados. 

Todos  estes  enfrentamentos  argumentativos  são  necessários  para  que  se  entenda  que

realmente  chegou-se  na  cognição  exauriente,  no  esgotamento  da  matéria,  com respostas  sobre

pontos  e  questões  de prismas  diferentes,  já que todos estes partícipes  são oriundos de mundos

jurídicos diversos,  proporcionando ao julgamento visões totalmente diversificadas,  necessitando,

portanto, de esgotar-se materialmente a discussão sobre estes pontos ou questões levantadas, ainda

que diante de um amicus curiae ou em audiência pública por um indivíduo. Um amicus curiae que

levanta matéria importante, mesmo rejeitada, há o dever de enfrentamento e fundamentação, bem

como se for acatada, por qual prisma e impacto. De igual modo, o que se levantou de argumentos

novos na audiência pública deve ser considerada e enfrentada, apesar de não ser fato muito comum

nos tribunais superiores, mas, se houver tal solenidade, os pontos relevantes devem ser considerados

e respondidos pelo colegiado. 

Mesma  relevância  e  consideração  deve  ser  dada  ao  fiscal  da  ordem jurídica,  que  deve

manifestar-se sobre a sua visão custa legis da legalidade e posicionamento da matéria ali discutida,

considerando o grau de importância que tem o parecer do Ministério Público. Caso o relator opte

por  requerer  informações  aos  tribunais  inferiores  que  já  enfrentaram  a  questão,  ao  recebê-las,

devem igualmente ser consideradas durante o julgamento, com a fundamentação sobre os pontos ou

questões levantadas por estes juízos anteriores, até pelo fato de que já enfrentaram a matéria por

diversas vezes – ou ao menos uma vez no IAC – importando que os argumentos ali dispostos devem

ser considerados e fundamentados, mesmo em sua negativa, melhorando a própria construção da

decisão  do  precedente.  Sobre  o  IAC  e  a  fundamentação,  Bueno  enfatiza  que  “o  acórdão  do

Incidente deve analisar – e sempre fundamentadamente – todas as teses que foram apresentadas

para dar solução à questão de direito que enseja a instauração do Incidente, independentemente de

elas serem favoráveis ou desfavoráveis a um ou a outro ponto de vista442.” 

A fundamentação é importante em qualquer decisão judicial,  como já vimos, contudo na

formação do precedente ganha uma relevância ainda maior, dado o impacto que tal decisão afetará

outras  demandas  com  matérias  e  rationes  decidendi idênticas,  merecendo,  portanto,  uma

fundamentação  pormenorizada.  O dever  de  fundamentação  detém o  intuito  de  proporcionar  ao

processo uma linha lógica de entendimento do que se decidiu, possibilitando aos jurisdicionados

entenderem os motivos pela qual a decisão fora tomada daquela maneira,  a qual arbítrio.  O ato

decisório não pode e nem deve ser solto em sua interpretação,  deve alinhar-se aos argumentos

442 BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2a. ed. 2016. p. 807. 
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fáticos443, com base no art. 371, e os fundamentos jurídicos para que as partes entendam a decisão

em si, os motivos que a construíram. 

A importância  é  tamanha  que  uma decisão  sem a  devida  fundamentação  é  nula444,  não

guardando existência no mundo jurídico, já que não corresponde com aspectos formais da própria

decisão judicial.  Num estado democrático de direito,  a decisão judicial  deve ser fundamentada,

narrada  desde  seus  fundamentos  fáticos  e  jurídicos,  como  um  direito  claramente

constitucionalizado, o qual sem proceder-se a fundamentação, não se alcança um processo justo,

não se assegura o cumprimento das garantias fundamentais às partes, tampouco se cumpre o devido

processo legal. 

Entretanto, não é somente para as partes445 daquela demanda que o dever de fundamentar é

existente, existem também pertinências extraprocessuais446, seja pela publicidade necessária de cada

processo,  seja  pelo  motivo  de  que  o  próprio  sistema  judiciário  deve  guardar  integridade  e

entendimento  entre  si.  Os  tribunais  devem entender  como  as  decisões  de  primeiro  grau  foram

construídas,  os  tribunais  superiores  os  de  revisão  e  vice-versa,  todos  também necessitando  ter

443 Na fundamentação de uma decisão judicial, o juízo deve delimitar os fatos, encará-los com a necessária definição.
Sempre, antes da aplicabilidade do direito, deve haver a definição fática. Na decisão que forma o precedente, não há
uma definição dos fatos, na maioria dos institutos, mas, necessita da correlação com os fatos delineados, justamente
para a aplicabilidade posterior, com a visão do julgador futuro no real enquadramento da decisão: “Na análise do
material probatório, o magistrado deve, antes mesmo de verificar se há uma ligação entre a prova produzida e a
alegação de fato que ela visa demonstrar, avaliar a própria credibilidade da prova. Entendendo que ela carece de
credibilidade — por exemplo, porque a testemunha foi contraditória em seu depoimento ou porque o perito não
demonstrou apuro técnico em sua investigação pericial —, deve expor essa circunstância, cuidando de apontar os
elementos  que  o  levaram  a  tal  conclusão.”  DIDIER  JR,  Fredie.  Sobre  a  fundamentação  da  decisão  judicial.
http://www.frediedidier.com.br/wp-content/uploads/2012/02/sobre-a-fundamentacao-da-decisao-judicial.pdf
Acesso dia 02 de janeiro de 2017.

444 Se a decisão não foi bem fundamentada, ainda que seja oriunda de um instituto do microssistema, ainda assim, será
tida como nula: “Reafirme-se, por fim, que a existência de um vício de fundamentação (que pode consistir em sua
absoluta ausência ou na existência de uma fundamentação inadmissível, assim entendida a que se enquadra em
alguma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 489, ou que não atende à exigência feita pelo § 2o do
mesmo artigo)  acarreta  a nulidade da  decisão  judicial.”  CÂMARA, Alexandre  Freitas. O Novo Processo  Civil
Brasileiro,  2ª  edição.  Atlas,  03/2016.  Retirado
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597005967/ 

445 “Sob o aspecto endoprocessual, a motivação das decisões judiciais possibilita às partes identificar quais os motivos
que levaram o magistrado a julgar daquela forma, bem como saber se todas as razões e provas relevantes foram
consideradas  no  provimento  final,  fiscalizando,  assim,  a  atuação  do  juiz.  (…)  O  aspecto  endoprocessual  da
motivação também se verifica em relação às instâncias  superiores,  haja vista que é a fundamentação que lhes
permite  compreender  as  razões  da  decisão  recorrida.”  CORDEIRO,  Carlos  José;  GOMES,  Josiane  Araújo.
Motivação das decisões judiciais: estudo à luz do art. 489 do Novo Código de Processo Civil.  Revista de Processo.
Vol. 261. ano 41. São Paulo: Ed. RT, nov. 2016. p. 63/64

446 A fundamentação  tem duas  funções:  endo e  extraprocessual.  Em qualquer  processo  e  decisão  funciona  dessa
maneira, o que, por vezes, uma decisão pode ter maior necessidade endo ou extraprocessual. Mas, no tocante aos
precedentes e as decisões que os formam, a função extraprocessual é muito maior do que a endo processual, com a
necessidade de fundamentação muito mais analítica: “fica claro que os aspectos endoprocessuais são insuficientes
para revelar todas as facetas que o dever de fundamentar as decisões judiciais implica. Se acaso a fundamentação só
se prestasse para que os juízes de instância superior pudessem melhor conhecer as razões pelas quais um juiz de
instância inferior  decidiu desta ou daquela forma,  não haveria  necessidade  de se fundamentar  uma decisão de
última instância, o que, vimos, não é verdadeiro”. NOJIRI, Sérgio. O dever de fundamentar as decisões judiciais.
São Paulo: RT, 1998. p. 32

http://www.frediedidier.com.br/wp-content/uploads/2012/02/sobre-a-fundamentacao-da-decisao-judicial.pdf
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sapiência de como as decisões dos tribunais superiores foram construídas para que sejam integral

seguidas quando houver identidade material. 

Extraprocessualmente, a fundamentação tem uma função social, já que não somente aquelas

partes têm o interesse naquela resolução jurídica, evidentemente que o objeto do processo, o bem

jurídico ali pretendido e discutido somente guarda relação com as partes, contudo há de se entender

que a decisão prolatada em cada demanda, com a devida fundamentação e publicidade servirá de

parâmetro social, seja para outras demandas em curso, utilizando como precedente ou, ainda, como

um fator social, uma maneira de conduta sobre a qual a sociedade entende como agir ou como não

agir, já que a decisão judicial fundamenta os detalhes da construção da linha decisória ali realizada. 

Se esta decisão for aquela que formou um precedente vinculante – focando ainda mais no

art.  927 – evidentemente que o dever de fundamentação tem uma função extraprocessual muito

maior, com a necessidade de enfrentamento, seja material ou em construção jurídica de todos os

pontos  enfrentados  para  alcançar  o  devido  esgotamento  material  almejado  na  formação  do

precedente. 

Se  no  momento  em  que  julga  uma  determinada  matéria  com  o  intuito  de  formar  um

precedente tem-se a noção de que dali  sairá uma decisão paradigmática,  claramente o dever de

fundamentação passa por analisar, entender e responder todos os temas, pontos e questões, tentando

sintetizar respostas dentro de uma decisão que alcançou todos os prismas, que analisou todas as

possibilidades e decidiu pelo melhor caminho. 

Somente com uma fundamentação analítica e pormenorizada que o próprio precedente se

sustenta,  pela  sua  própria  identidade  qualitativa  em  resolução  da  matéria,  com  qualidade

argumentativa, dentro de um embasamento existente e exauriente. Sem cumprir todas essas funções,

o precedente formado, mesmo vinculante, não guarda uma autoridade natural, apesar de ter uma

autoridade legal. 
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4. OS IMPACTOS, A VINCULATIVIDADE E A LEGITIMAÇÃO DO PRECEDENTE

4.1 O IMPACTO DO JULGAMENTO NOS PROCESSOS SOBRESTADOS

Se a decisão sobre a questão de direito em qualquer dos institutos do microssistema tem

efeito interno para aqueles processos com recursos representativos da controvérsia, com a resolução

da  matéria  meritória  ali  reivindicada,  como  é  a  decisão  que  encerra  aquele  procedimento

anteriormente  instaurado,  esta  terá  um  efeito  maior,  justamente  por  tratar-se  de  uma  matéria

previamente afetada, já com a definição de que não estará restrita447 somente àqueles processos que

representavam a controvérsia. 

Diante desta conjuntura, quando o órgão colegiado qualificado decidir, enfrentando todas as

teses e fundamentos possíveis sobre a questão de direito controversa, este ato decisório sobre a

matéria  afetada  causa  efeitos  nos  demais  processos  idênticos.  Quando  ocorre  a  formação  do

precedente, há um posterior impacto do conteúdo deste nos outros processos, como o intuito de

proporcionar uma melhor prestação jurisdicional, com uma decisão definida, almejando uma maior

segurança  jurídica,  com a  aplicabilidade  de  um único  direito,  aquele  que  entendeu-se  como  o

melhor direito para aquele conjunto fático-jurídico.

Há uma evidente objetivação448 diante da existência do microssistema e seus institutos, com

o intuito de não existir mais necessidade de julgar-se todos os recursos ou processos de maneira

minimalista e individual, somente com uma lógica de enquadramento de cada demanda à situação

anteriormente  decidida.  Importante  salientar,  que  neste  momento,  não  há  o  impacto  de  um

precedente  em  sua  essência,  mas  uma  vinculatividade  normativa449 por  causa  da  decisão

447 Neste sentido explicativo: Julgados os recursos repetitivos, o acórdão será utilizado, como vem sendo dito, como
precedente vinculante, a fixar um padrão decisório a partir do qual serão decididos os demais casos em que se tenha
suscitado a mesma questão de direito.  Assim é que, em relação  aos recursos  especiais  ou extraordinários  que
estivessem sobrestados (já estando o processo no STJ ou no STF), deverá verificar-se se a decisão recorrida está ou
não em conformidade com o precedente fixado. Caso a decisão recorrida tenha sido proferida no mesmo sentido do
precedente,  o  recurso  especial  ou  extraordinário  que  tenha  sido  interposto  será  declarado  prejudicado.  Caso
contrário,  o  recurso  especial  ou  extraordinário  será  provido,  para  aplicação  da  tese  firmada  (art.  1.039).”
CÂMARA,  Freitas,  A.  (03/2016). O  Novo  Processo  Civil  Brasileiro,  2ª  edição.  [Minha
Biblioteca]. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597005967/ 

448 Sobre o recurso extraordinário, repercussão geral e objetivação: DIDIER JR., Fredie. Recurso extraordinário e a
objetivação.  https://www.academia.edu/1771097/Recurso_extraordinário_e_objetivação. Acesso dia 02 de janeiro
de  2017.  No  IRDR,  utilizando  o  termo  dessubjetivação:  TEMER,  Sofia  Orberg.  Incidente  de  resolução  de
demandas repetitivas. 1a.  Ed. Jus Podivm, 2016. p. 86

449 Bondioli  acreditava,  no  CPC/73,  que  mesmo  com a  opção  pelo  julgamento  por  amostragem,  que  não  havia
vinculação, numa posição que parecia contraditória, apesar de conceder um caráter preponderante como orientação.
Já acreditávamos que no ordenamento anterior havia tal vinculação, porém, na novel codificação se acentua ainda
mais: “Como se percebe, o julgamento dos recursos representativos da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal
ou  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  não  tem  caráter  vinculante.  O  acórdão  resultante  do  julgamento  por
amostragem presta-se à orientação de futuras decisões. Todavia, não se trata de uma orientação qualquer. Fala-se de
uma orientação emanada dos mais representativos tribunais do país, acerca de matérias nas quais a última palavra é
dada por eles. Assim, malgrado os tribunais locais não fiquem atados pelos precedentes firmados no julgamento por

https://www.academia.edu/1771097/Recurso_extraordin%C3%A1rio_e_objetiva%C3%A7%C3%A3o
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paradigmática, diante de um instituto inserto de um microssistema pertinente para tanto. Apesar de

cada instituto formar um precedente, nesta utilização para os casos já afetados, não há uma base

precedencialista, mas um impacto que denominaremos como efeito cascata de cada instituto aos

processos existentes, afetados e sobrestados. 

De certa maneira, a objetivação imaginada nos julgamentos dos processos escolhidos como

representativos da controvérsia em qualquer dos institutos do microssistema depende, num primeiro

momento, da análise judicial do juízo que cumprirá a decisão de afetação com a determinação da

suspensão,  uma  vez  que  este  já  realiza  uma  análise  judicante  preliminar  comparativa  entre  a

delimitação realizada na afetação com o caso em questão, subordinando-a ao contraditório prévio e

realizando  a  suspensão  para  o  aguardo  da  decisão  paradigmática.  Com  a  devida  prolação  e

devidamente estabilizada, o impacto em efeito cascata deve iniciar-se, de dois modos nos processos

sobrestados: horizontal e vertical.

Apesar de criar-se um precedente, a transcendentalidade está, neste primeiro momento, na

vinculação formal da decisão ali tomada pelo órgão competente aos demais processos que estão

aguardando este resultado. Inicialmente, em qualquer os institutos, há de imaginar o impacto nos

processos do mesmo órgão julgador,  ou dos fracionários  daquele tribunal,  o que ocasiona uma

aplicabilidade horizontal450 daquela decisão. Utilizando o determinado para os recurso excepcionais

repetitivos como base para todo o microssistema, o art. 1.039 determina que com a prolação da

decisão  pelo  tribunal  superior  –  STJ  ou  STF,   os  demais  recursos  sofrem  o  impacto  deste

entendimento jurídico firmado pelo rito repetitivo,  dentro do próprio tribunal superior,  naqueles

recursos outrora sobrestados. 

Após, com base no art. 1.040, I, o mesmo impacto se multiplica nos tribunais anteriores que

também têm recursos especiais sobrestados, o que podemos incutir aqui uma aplicabilidade formal

vertical,  pelo fato de que os recursos excepcionais que ainda não chegaram nos tribunais terão,

amostragem, eles devem em regra seguir tal orientação e somente passar por cima dela quando houver relevantes
fundamentos  para  tanto  (p.  ex.,  existência  de  elementos  novos  ou  não  levados  em  conta  no  julgamento  da
controvérsia  pelo STF ou STJ).  Agindo dessa  forma,  os  tribunais  contribuem concomitantemente  para  o bom
funcionamento do sistema e para o não-engessamento da jurisprudência.”  BONDIOLI,  Luis Guilherme Aidar. A
nova técnica de julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos.  http://www.dinamarco.com.br/wp-
content/uploads/NovaTecnica.pdf Acesso dia 02 de janeiro de 2017.

450 A primeira denominação de aplicabilidade que chamamos de vertical não se confunde, neste primeiro momento,
com a vinculação horizontal, a qual Zaneti Jr. explica como aquela que o próprio tribunal ou órgão dialoga com
seus  próprios  precedentes,  mas,  sim,  a  aplicabilidade  inserta  ao  próprio  instituto para  os  processos  que  estão
sobrestados. Dividimos, então, a aplicabilidade horizontal como diversa da vinculação horizontal do stare decisis:
“A vinculação horizontal não é uma questão de saber se a Corte é superior ou inferior, mas de identificar uma
hierarquia artificial entre as manifestações anteriores e as posteriores. As manifestações anteriores são relevantes
apenas  por  serem  anteriores  e  não  por  serem  tomadas  por  uma  Corte  superior.  As  manifestações  anteriores
constrangem a  corte  no momento  das  decisões  atuais.  (…) A doutrina  do stare  decisis, no  sentido  horizontal,
significa a vinculação do próprio órgão de decisão às suas decisões e, no sentido vertical, a vinculação dos órgãos
hierarquicamente inferiores às decisões dos órgãos superiores. ” ZANETI JR, Hermes. Comentários ao arts. 926 a
946.  CABRAL, Passo, A. D., CRAMER, (orgs.), R. (06/2016). Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2ª
edição. [Minha Biblioteca]. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530971441/ 

http://www.dinamarco.com.br/wp-content/uploads/NovaTecnica.pdf
http://www.dinamarco.com.br/wp-content/uploads/NovaTecnica.pdf
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desde já, um efeito cascata da decisão prolatada, bem como os demais processos sobrestados que

ainda não tiveram recurso excepcional, acórdão ou sentença, devem aplicar o decidido de acordo

com um respeito à decisão resultante daquele instituto451. 

No caso, se o acórdão recorrido sobrestado coincidir com a decisão paradigma, o presidente

do tribunal  anterior  deve negar  seguimento  ao recurso,  com a impossibilidade  de recurso desta

decisão,  com base  no  art.  1.042,  que  veda  a  interposição  de  agravo  em recursos  excepcionais

quando houver aplicação correta de repetitivo ou repercussão geral. Por outro lado, se o acórdão

recorrido for em sentido diverso da decisão do STJ, o presidente ou vice-presidente daquele tribunal

devolve o processo para o órgão fracionário que decidiu daquela maneira, para reexame sobre a

matéria, entre o que o acórdão decidiu e a decisão repetitiva do tribunal superior, de acordo com o

art. 1.040, II. O pertinente, pelo próprio respeito ao microssistema e à decisão paradigmática, será

que  o  órgão fracionário  se  retrate452,  contudo,  caso  assim não  proceda  pela  adequação  do seu

acórdão ao conteúdo paradigmático, o recurso excepcional é remetido para aquele tribunal superior,

para  processamento  normal  e  aplicabilidade  por  este  tribunal  superior  da  decisão  firmada  pelo

julgamento da decisão paradigma, na dicção do art. 1.041.

Este impacto,  talvez453,  é aquele mais importante de todo o sobrestamento,  uma vez que

impede o recurso excepcional de chegar até o tribunal superior454, concedendo sentido à propagada

transcendência. 

Como já dito anteriormente, os demais processos suspensos que estavam ainda em fase de

julgamento, seja de primeiro grau ou de segundo grau, seguem o seu devido processamento, para

451 No mesmo sentido do anteriormente explicado, essa aplicabilidade vertical para os processos sobrestados resultam
do  próprio  instituto  que  os  afetou,  sem,  ainda,  ser  um  precedente  a  ser  utilizado  no  futuro,  mas  a  decisão
paradigmática  para  processos  que  estavam  a  aguardando:  “no  sentido  vertical,  a  vinculação  dos  órgãos
hierarquicamente inferiores às decisões dos órgãos superiores.”  ZANETI JR, Hermes. Comentários ao arts. 926 a
946.  CABRAL, Passo, A. D., CRAMER, (orgs.), R. (06/2016). Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2ª
edição. [Minha Biblioteca].  https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530971441/ 

452 Se assim não fizer, existirão dois motivos: o primeiro é pela reiteração do posicionamento diverso ao precedente
criado; a segunda seria pela argumentação de que não corresponde totalmente à mesma matéria. Em todos os dois
casos, merece fundamentação adequada sobre qual das duas manutenções deve ser realizada. 

453 O intuito do próprio repetitivo – e de qualquer outro instituto que suspenda os processos idênticos – passa pela
aplicabilidade e impedimento de que os processos idênticos sem novidades argumentativas cheguem novamente ao
tribunal superior: “O acórdão paradigma produz, porém, efeitos perante processos que ainda não tivessem chegado
ao STF ou ao STJ (e este é, sem dúvida, sua eficácia mais importante, tanto do ponto de vista da padronização
decisória  que permite assegurar  isonomia e segurança  jurídica,  quanto no que concerne  ao gerenciamento  das
causas repetitivas). Assim é que, publicado o acórdão paradigma, o Presidente ou Vice-Presidente do tribunal de
origem negará seguimento a todos os recursos especiais ou extraordinários que lá estivessem sobrestados, quando a
decisão recorrida coincidir  com a orientação  fixada no precedente  vinculante (art.  1.040, I),  evitando-se,  deste
modo, que tais processos tenham de subir até o STJ ou STF.”  CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo
Civil  Brasileiro,  2ª  edição.  Atlas,  03/2016.  Retirado
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597005967/ / 

454 Criou-se, mediante essa utilização e a admissibilidade bipartida, uma espécie de precedente impeditivo de recurso.
BURIL, Lucas. A análise dos recursos excepcionais pelos tribunais intermediários – o pernicioso art. 1.030 e sua
inadequação técnica como fruto de uma compreensão equivocada de precedentes vinculantes. Revista de Processo.
Vol. 262. ano 41. p. 187-221. Sao Paulo: Ed. RT. Dez. 2016. p. 217
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análise e decisão normal pela sentença ou pelo acórdão da apelação, aplicando o disposto na decisão

paradigma, conforme o art. 1.040, III. Se houver a aplicação da tese jurídica do recurso excepcional

em rito repetitivo no acórdão que julgou a apelação, não há possibilidade de recurso excepcional455

e, se interposto, deve ser negado pelo presidente ou vice-presidente. No entanto, se o tribunal, no

julgamento da apelação, não aplicar o conteúdo da decisão, cabe recurso excepcional, justamente

para levar a este tribunal superior para forçar a aplicabilidade deste entendimento repetitivo no caso

do recorrente. 

Obviamente que a regra contida para o repetitivo excepcional, valerá para todos os outros

institutos do microssistema. No art. 1.035, os mesmos reflexos são incutidos pela repercussão geral,

aplicando-se os mesmos impactos, o que, de igual maneira, acontece também pelo art. 985, I, no

IRDR, no IAC pelo art. 947, § 3º e no incidente de arguição de inconstitucionalidade pelo art. 927,

V, utilizando, no que couber, como base o que os repetitivos excepcionais têm como norma maior

especificada. 

Um aspecto pertinente passa pela seguinte questão: a partir  de qual momento passa-se a

utilizar a decisão do microssistema como paradigmática? Uma vez realizada a decisão, respeitado

todo o procedimento específico e ampliado, esta já deve ser imediatamente aplicada? É um bom e

pertinente problema. Normalmente, com a publicação456 da decisão formada em rito repetitivo, já

haveria ali a aplicabilidade para outras demandas, contudo, há de se imaginar que cabem recursos

dessa decisão, no mínimo, embargos de declaração e, caso não seja julgamento do STF, cabem

recursos  excepcionais  ainda,  o  que  importa  em  uma  decisão  que  não  transitou  em  julgado  e

totalmente  passível  de  alteração,  nem  que  seja  de  pontos  específicos,  mas  que  importam  em

diferenças no próprio paradigma a ser utilizado. 

Desse modo,  pertinente se faz que haja um aguardo do prazo recursal dos embargos de

declaração,  no  mínimo,  para  que  o  próprio  conteúdo  da  decisão  esteja  estabilizado,  ao  menos

perante  a  visão daquele  órgão.  Por  outro lado,  o  interessante  não seria  aguardar  o  trânsito  em

julgado?  Se  pensarmos  em  um  precedente  a  ser  utilizado,  este  não  deveria  representar  o

entendimento  final  e  imutável  daquela  ratio  decidendi?  Se  pensarmos  num  microssistema  de

formação  de  precedentes  que  impactarão  outros  processos,  principalmente  aqueles  que  estão

sobrestados a aguardar para prosseguirem, não há que se imaginar que se necessite da ocorrência do

455 Na verdade, sua interposição ficará limitada a superação ou distinção. 
456 Neste sentido de utilização após o julgamento repetitivo: “Uma vez julgado o recurso especial representativo, a

decisão do Superior Tribunal de Justiça ganha força vinculante, espraiando seus efeitos, automaticamente, a todos
os demais recursos especiais em trâmite naquela Corte, assim como aos que estejam suspensos nos Tribunais de
origem (que perderão seu objeto ou serão remetidos aos relatores originários, a fim de que reformem os acórdãos
recorridos).” SERAU JR., Marco Aurélio; REIS, Silas Mendes dos. Recursos especiais repetitivos no STJ. São
Paulo: Método, 2009. p. 84
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trânsito em julgado da decisão paradigmática para que esta inicie a sua transcendência e impacto

cascata nos demais. 

Os processos que guardam semelhança fático-jurídica, após a afetação, serão sobrestados –

com maior ou menor impacto – diante dos institutos insertos do microssistema, o que importa em

um atraso no seu trâmite  processual,  com a justificativa457 não há sentido que continuem a ter

andamento, com possível dispersão de entendimentos se já está instaurado um instituto que pode

uniformizar a matéria. Logo, se a afetação causa a suspensão, com a decisão formada e estabilizada,

após a interposição de embargos de declaração e sua devida apreciação, o conteúdo da eventual

ratio decidendi já está pronto para a utilização, ainda que não seja um precedente transitado em

julgado e passível458 de modificação, via recurso. 

Não há como imaginar que os processos sobrestados deveriam aguardar a imutabilidade da

decisão,  uma  vez  que  atrasaria  ainda  mais  o  andamento  de  cada  processo  e  traria  uma  maior

insegurança jurídica, o que não é o intuito do microssistema, tampouco intenção do legislador. E, ao

analisarmos, há de se pensar que se o entendimento for alterado por modificação recursal, de igual

maneira,  haverá  impacto  posterior  nestes  mesmos  processos  que  outrora  foram afetados  como

impactos por algum instituto do microssistema. 

Outro ponto de impacto possível, está na análise pela parte autora de um processo que ainda

tramita  em primeiro  grau,  antes  da prolação da sentença,  em poder desistir  da demanda se,  ao

realizar a comparação analítica com o precedente formado, verificar que assiste razão em seu pleito.

Neste caso, o art. 1.040, § 1º a § 3º regulamenta essa possibilidade, seja antes da contestação ou

pós-contestação, o que implicará na diferença em relação à condenação em honorários, mas, em

qualquer dos casos, a desistência independe da anuência do réu. Esta possibilidade aberta é uma

técnica de opt-out459 para o autor sobre a aplicabilidade do precedente firmado. 

Evidentemente  que  não é  uma técnica  de  opt-out460 na  escolha  de  não ser  afetado pelo

precedente em sua demanda ou ter outro caminho decisório. A técnica proposta passa por não seguir

457 Neste sentido: “que diga respeito a situações repetidas em vários casos, seja aplicada à maior quantidade possível
de esferas jurídicas, o que é mais consentâneo com o princípio da isonomia.” WAMBIER, Tereza Arruda Alvim.
Recurso Especial, Recurso Extraordinário e Ação Rescisória. 2 ed. São Paulo: RT, 2008. p. 310 

458 No IRDR tem uma situação  inusitada,  pelo  fato  de  que  o  próprio  instituto  insere  a  possibilidade  do  recurso
excepcional para o caso, se este for interposto, pode o relator em tribunal superior expandir a suspensão enquanto
não julgar este recurso, o que impossibilitaria a utilização da decisão do IRDR como paradigmática,  ainda. No
entanto, necessita de ampliação da suspensão pelo relator no tribunal superior. Este fato podemos utilizar nos outros
institutos que possibilitem recursos excepcionais, como IAC, incidente de arguição de inconstitucionalidade e o
repetitivo em recurso especial, com a possibilidade a mesma hipótese de ampliação no recebimento de eventual
recurso.

459 Cunha e Didier Jr. denominam de “estímulo à desistência.”  CUNHA, Leonardo José Carneiro da; DIDIER JR.,
Fredie. Curso de direito processual civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais . 13ª
ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 601

460 No sentido de que não há técnica de opt-out no IRDR: TEMER, Sofia Orberg. Incidente de resolução de demandas
repetitivas.  1a.   Ed. Jus Podivm, 2016. p.  234. CAVALCANTI,  Marcos de Araújo.  Incidente de resolução de
demandas repetitivas. São Paulo: Ed, Revista dos Tribunais. 2016. p. 385
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na demanda, uma vez que o precedente firmou-se em sentido contrário do entendimento do autor, o

qual  diante  dessa  possibilidade,  pode  optar  por  não  chegar  ao  julgamento  de  mérito  e,

consequentemente,  não ser atingindo pelo precedente,  ainda que também não consiga resultado

diferente. 

Desse modo, é uma aplicação de técnica transversa de  opt-out, possibilitando ao autor a

escolha por não ser impactado pelos fundamentos formados pelo precedente, no entanto, optando

também por não prosseguir com a demanda, restando uma sentença sem julgamento de mérito, sem

enfrentar os pedidos que ali estavam postos. Ou, se for o caso, pedir a desistência de apenas um dos

pedidos, se  houver cumulação, o que importaria em uma decisão parcial sem mérito de desistência

daquele pedido que conflitou com a decisão461.

Os  impactos  da  decisão  formadora  do  precedente  proporcionam,  se  bem  realizados  e

aplicados,  um evidente  e  notório  ganho processual,  sem julgamento  individualista  e  subjetivo,

suspendendo em um primeiro momento os processos para,  após,  aplicar  uma decisão comum a

todos, numa tentativa de desafogamento da análise pormenorizada e subjetiva pelos tribunais. 

4.2 A VINCULATIVIDADE DAS DECISÕES DO MICROSSISTEMA COMO PRECEDENTES

Sobre  os  processos  que  estavam  afetados  e  sobrestados,  o  impacto  do  julgamento  dos

processos ou recursos representativos da controvérsia é incontroverso e imediato, uma vez que se

estão suspensos, traduz-se pela existência de uma anterior análise judicial sobre a relação fático-

jurídica entre a afetação material nos representativos da controvérsia e estes que estão no aguardo

de serem julgados. Classifiquemos, então, essa vinculatividade dos processos sobrestados, como já

vimos, como um impacto de uma técnica de julgamento dentro do microssistema, ao criar-se uma

decisão paradigmática para utilidade transcendental. 

Diferentemente  da  utilização  para  os  processos  já  sobrestados  –  em  qualquer  grau  de

jurisdição  –  há  também  a  vinculatividade  nos  processos  vindouros,  aqueles  que  nem  foram

intentados ainda. No entanto, há uma evidente diferença, uma vez que estas futuras demandas não

fizeram parte da técnica de formação do precedente, não aplicando a suspensão para tal caso e,

ainda, eventual análise de identidade material entre as rationes decidendi será com o precedente já

formado, logo a vinculação é diversa. 

Mas,  quais  as  vinculações  existentes  na  utilização  de  um  precedente?  Se  uma  decisão

formada a partir de um caso em concreto será utilizada, mediante a norma abstrata a ser subtraída

461 Pode  ser  uma  decisão  parcial  sem  mérito,  baseada  no  art.  354,  parágrafo  único.  Ou  seja,  não  haveria  uma
desistência do processo integralmente, mas, daquele pedido em específico.
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daquela decisão, numa demanda futura, importante é saber qual o grau de vinculação que o juízo

deve ter para esta utilização e, ainda, qual o grau de eficácia desse precedente perante estes casos

futuros. Assim, existe uma série de indagações pertinentes a serem realizadas sobre a existência de

um  microssistema  de  formação  de  precedentes,  um  procedimento  ampliado  e  a  sua  própria

legitimidade, como delinearemos a seguir.  

4.2.1 A vinculação, a legitimidade e o procedimento: a visão de Luhmann

Na visão  que  trouxemos  do  microssistema  de  formação  de  precedentes  obrigatórios,  o

procedimento é alterado para garantir uma discussão maior sobre a matéria e, consequentemente,

almejar um exaurimento, seja de contraditório ou de argumentações, para chegar na melhor decisão

jurídica.  Luhmann  em  sua  obra  Legitimidade  pelo  Procedimento462,  explicita  que  há  uma

institucionalização  do  procedimento  como  maneira  de  conjugar  os  sistemas  sociais  e,

consequentemente, legitimar o processo decisório, independentemente de seu resultado. A justiça,

mediante um processo judicial, está em proceder-se um andamento pelo ideal procedimento, com o

intuito de conseguir, ao final, a melhor decisão e, posteriormente, aplicar uma igualdade de decisão.

Muito  mais  do  que  a  análise  dos  fundamentos  decisórios  –  morais,  ideológicos,  éticos,  a

observância dos critérios colocados diante do caminho construtivo da decisão é suficiente para a

legitimação  qualitativa  da  mesma.  A  mera  perspectiva  de  participação  e  a  delimitação  de  um

sistema procedimental já garantiriam a própria legitimidade da decisão. 

Luhmann entende como sistema463, de modo em geral, uma complexidade de elementos que

devem ser conjuntamente entendidos como um contraponto ao ambiente. Sistema seria aquilo que

não está interligado ao ambiente. De um lado há o sistema, de outro o ambiente. Sempre há, dentro

desse ponto de vista, como separar o sistema de um ambiente, mesmo que este ambiente fosse um

sistema maior. Numa exemplificação, a sociedade perfaz um sistema social que se contrapõe ao

ambiente, que pode ser considerado a tudo que está envolta da sociedade, mesmo que, numa medida

macro, o ambiente seria parte de um planeta, que seria um sistema maior. O que não influencia o

sistema, não sendo inserto de suas complexidades e autorreprodução é meramente ambiente. 

462 LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. Trad. Maria da Conceição Corte Real. Brasília: UNB, 1980.
463 A visão de sociedade pelo autor: “A sociedade é aquele sistema social cuja estrutura regula as últimas reduções

básicas, às quais os outros sistemas sociais podem referir-se. Ela transforma o indeterminado em determinado, ou
pelo menos em uma complexidade determinável para outros sistemas. A sociedade garante aos outros sistemas um
ambiente  por  assim  dizer  domesticado,  de  menor  complexidade,  um  ambiente  no  qual  já  está  excluída  a
aleatoriedade das possibilidades, fazendo assim com que ele apresente menos exigências à estrutura do sistema.
Nesse sentido a estrutura da sociedade possui uma função  de desafogo para os sistemas parciais  formados na
sociedade.” LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983. p. 168 
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Desse modo, tudo que existe será visto como sistema ou como ambiente, diante de várias

possibilidades  de  pontos  de  intersecção,  dependendo  da  visibilidade  cognitiva.  O  sistema  se

relaciona  imbricamente  com  o  ambiente,  sem  uma  independência  entre  eles.  Esse  sistema  é

autopoiético, ou seja, ele mesmo se reproduz, com uma autoconstituição e reconstituição, o que

seria que a comunicação interna do sistema mantém a operacionalidade e reavivamento do próprio

sistema. 

Lembremos  que  Luhmann  entende  a  sociedade  como  um  sistema  estruturado  em  si

mesmo464, que não tem uma relação primordial com o mundo e a ação humana, significando que

detém  a  característica  da  autopoiese,  expressão  da  biologia,  que  significa  a  possibilidade  de

autoproduzir-se,  independentemente  de  outros  fatores.  Desse  modo,  a  atividade  humana  seria

concebida como uma inteiração com um sistema social preconcebido e não imbuído da atividade

humana  como contingente465.  Existiria,  portanto,  um sistema social  e  um sistema humano,  que

podem de todo modo coexistir466, reagindo entre si, mas não dependendo dessa inteiração, uma vez

que podem ser autopoiéticos. 

Diante  dessa  ótica,  o  direito  seria  um limitador  entre  as  integrações  da  sociedade  e  a

atividade humana, com a funcionalidade de buscar equalizar as expectativas das ações individuais.

Se a sociedade e a atividade humana são sistemas próprios que coexistem, o direito serve como

linha pacificadora entre ambos, com a função de neutralizar as disparidades e potencialidades das

convergências.  A  verdade  existente  no  direito  deve  servir  para  a  expectativa  diante  de  um

neutralizar  as  distensões  existentes  entre  a  sociedade  e  a  atividade  humana  e,  esta  deve  ser

alcançada  mediante  um  devido  procedimento,  que  esvaído  de  qualquer  preconceito  inaugural,

legitimará a própria decisão. 

Na definição de Luhmann, a legitimidade traduz-se em uma “disposição generalizada para

aceitar decisões de conteúdo ainda não definido, dentro de certos limites de tolerância467”. De certo

464 LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983. p. 168 
465 Ao  falar  de  Luhmann,  Cerqueira  analisa  o  modo  de  visão  de  sistema  e  contingência:  “O  sistema  é  sempre

contingente, eis que as possibilidades por ele selecionadas podem ou não ocorrer, sendo que o que garante o sistema
contra a contingência das possibilidades escolhidas é a sua estrutura. O direito, nesta perspectiva, figura enquanto
estrutura  indispensável,  definidora  dos  limites  e  interações  da  sociedade  e  possibilitadora  de  estabilização  de
expectativas  nas  interações.  A problemática  reside,  precisamente,  em saber  em que sentido se pode chamar  a
estrutura do direito de legítima.” CERQUEIRA, Katia Leão. A legitimação pelo procedimento e a obsolência da
concepção clássica e seus critérios regulativos da verdade e da Justiça. In: Âmbito Jurídico. Rio Grande, XIII, n. 82,
nov  2010.  http://www.am  bito-juridico.com.br/site/index.php?
n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8646&revista_caderno=23. Acesso dia 02 de janeiro de 2017. 

466 No sentido da diferença entre sistemas e a sua possibilidade de coexistência, Luhmann discorre: “Cada um é para o
outro demasiadamente complexo e contingente. E ambos estão estruturados de tal forma que apesar disso possam
sobreviver.  A  estrutura  e  os  limites  da  sociedade  reduzem  a  complexidade  e  absorvem  a  contingência  das
possibilidades  orgânicas  e  psíquicas.”  LUHMANN,  Niklas. Sociologia  do  direito  I.  Rio  de  Janeiro:  Tempo
Brasileiro, 1983.p. 169

467 LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. Trad. Maria da Conceição Corte Real. Brasília: UNB, 1980.
p. 30

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8646&revista_caderno=23
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8646&revista_caderno=23
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8646&revista_caderno=23
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modo,  ao priorizar  o procedimento,  há uma tergiversação sobre o conteúdo alcançado.  Em sua

visão,  as partes  de uma demanda devem entender  a  decisão como o resultado de um caminho

percorrido, diferenciando, para fins de legitimidade, a aceitação que terá sobre as premissas que

permeiam a decisão e a própria aceitação da decisão e seu conteúdo. 

As premissas nascem pela consequência da legitimação necessária da decisão que rege pelo

cumprimento de um procedimento.  As partes de uma demanda devem conter a sua expectativa,

diante dessa visão, pela efetividade do procedimento e aceitar o resultado oriundo deste, uma vez

que as  premissas  foram respeitadas.  A legitimidade  da decisão  não deve nascer  do sentimento

pessoal de cada indivíduo, mas institucionalização de seguir-se o procedimento, com a certeza e a

convicção de que o conteúdo que surgirá dali é capaz de pacificar o conflito, ainda que não tenha, a

seu sentir de uma ou ambas as partes, o convencimento pessoal sobre o que se decidiu. 

Evidentemente que Luhmann entende procedimento por uma dialética influenciante,  mas

incerta em seu resultado. Cada participante do procedimento tem a sua função no ritual ali proposto,

com o conhecimento desta e uma organização diante do que se almeja alcançar como verdade e,

dessa  maneira,  ao  cumprimento  do  próprio  procedimento  como  um  caminho  para  alcançar  a

legitimidade da própria decisão. O procedimento existe pela incerteza de seu resultado, pela busca

por traçar um caminho em busca da verdade e da melhor solução, sem o controle do conteúdo do

que se alcançará como certo, mas que a legitimidade está no seguimento de todos os atos daqueles

procedimentos  autônomos,  para  conjuntamente,  cada  qual  realizando  a  sua  função,  chegar  na

decisão legítima, ainda que as convicções pessoais não reconheçam desse modo. 

Numa  tentativa  de  sistematizar  o  procedimento  ideal,  Luhmann  classifica  um  ponto

primordial  pela  separação  das  funções  e  papéis,  com cada  participante  tendo  a  ciência  de  sua

limitação  diante  do  procedimento,  realizando  cada  qual  seu  mister  individual.  Somente  com a

repartição de funções que se pode alcançar a verdade, com o êxito na representação de cada ente

participante  em representação  à  própria  sociedade.  Após  realizada  a  separação  das  funções,  o

procedimento deve permitir  a ampla comunicação, num total  viés dialético,  permitindo,  ainda a

contradição diante desta comunicação dos diferentes468 entes ali presentes e representados. Todas

essas fases do procedimento são garantias do próprio procedimento, mas não do alcance da verdade.

E,  por  verdade,  entendemos  a  melhor  interpretação  dos  fatos  e  do  alcance  jurídico  disposto  à

análise.  Mas,  ao cumprimento  o procedimento  terá  uma decisão,  ainda  que não seja  a  decisão

468 A  concepção  de  Luhmann  de  ter  um  procedimento,  com  a  devida  em  sua  própria  tramitação  passa  pela
representação das partes, mediante as devidas intervenções: “as comunicações dos participantes têm realmente de
apresentar uma realização de seleção, têm mais ou menos de participar que aconteceu isto (e não aquilo), ou que
deveria acontecer, mas continuam a ser, na sua seletividade (e não apenas com o sentido que escolheram) assunto
de comunicações posteriores.”  LUHMANN, Niklas.  Legitimação pelo procedimento.  Trad. Maria da Conceição
Corte Real. Brasília: UNB, 1980. p. 44
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correta, pelo simples fato de ter seguido os passos pautados no procedimento, que deve, por si só,

legitimar  a  decisão,  independente  de  seu  conteúdo,  posto  que  incerto  em  sua  essência  de

imprevisibilidade do resultado futuro dele mesmo. 

E a indagação realizada por Luhmann é interessante para entender o quanto o procedimento

se suplanta, em sua visão ao conteúdo da decisão: “perguntar de forma mais radical se atingir a

verdade constitui,  geralmente,  a função principal  do procedimento juridicamente organizado469”.

Desse modo, com a verdade sendo um tanto utópica, apesar de plausível, não é a única função do

procedimento decisório organizado, ainda que seja possível que se alcance também a verdade, mas

ao proceder-se pelo procedimento, alcança-se a decisão legítima, por si só, numa autopoiese470. 

Não há, por Luhmann, na legitimação por via procedimental, uma negação à verdade ou ao

conteúdo,  somente  não  se  pode  conceber  que  este  exista  somente  para  o  alcance  desta471.  O

procedimento, então, deve ir além da própria função de alcance da verdade, com a necessidade de

realizar-se, durante o procedimento, observações e alcançar-se conclusões, as quais têm o condão de

obrigatoriedade,  ainda  que  não  representem  a  verdade,  desde  que  tenha  cumprido  o  próprio

procedimento em seu andamento e fases.

Luhmann não despreza o conteúdo na sua concepção de legitimidade pelo procedimento,

uma vez que a verdade é um ponto considerado, o que se almeja alcançar da reconstrução do que se

discute, sendo o cerne da busca inicial do processo analisado, no entanto, não se deve colocar como

frustrante  se  esta  não  vier  a  tona,  justamente  por  ser  necessário  o  julgamento  e  seguir-se  o

procedimento, ainda que não represente o que se pretendia em relação à verdade472. Não há uma

negação à verdade, mas uma não limitação a esta, uma vez que o procedimento se legitima por si

só, autoproduzindo uma cadeia viciosa. 

Se o procedimento, na visão de Luhmann, contiver todos os meios pelos quais se legitima,

com  as  fases  bem  realizadas,  os  atores  bem  delineados  e  representados  diante  daquele  rito

469 LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. Trad. Maria da Conceição Corte Real. Brasília: UNB, 1980.
p. 26 

470 Uma definição por Neves sobre autopoiese: “A autopoiese significa que um sistema complexo reproduz os seus
elementos e  suas  estruturas  dentro de um processo  operacionalmente  com ajuda  de  seus  próprios  elementos.”
NEVES,  Marcelo.  Constitucionalização  simbólica  e  desconstitucionalização  fática:  mudança  simbólica  da
constituição e permanência das estruturas reais de poder. Revista Trimestral de Direito Público. São Paulo, n. 12,
1995. p 279

471 Luhmann compreende que, dentro do procedimento, as análises devem ser abertas, sem preconceitos anteriores,
num sistema aberto de refutações e possibilidades: “Cada procedimento tem de principiar sob a condição prévia de
que qualquer coisa pode, dentro do vasto quadro de fatos gerais e conhecidos, ser outra coisa (por fatos gerais e
conhecidos entende-se conhecidos do juiz através de sua própria atividade oficial). A sentença não pode ser tão
facilmente obtida a partir de preconceitos. No lugar de preconceitos têm que já estabelecerem o caso isolado e
deixam em suspenso, sobretudo, a questão da verdade da afirmação dos fatos.” LUHMANN, Niklas. Legitimação
pelo procedimento. Trad. Maria da Conceição Corte Real. Brasília: UNB, 1980. p. 58

472 O  sentido  que  Luhmann  compreende  como  verdade  não  seria  suficiente  para  a  resolução  das  decisões  com
proveniência e  correspondência com a certeza:  “verdades  com este sentido específico não são suficientes  para
resolver todos os problemas com uma absoluta certeza intersubjetiva”  LUHMANN, Niklas.  Legitimação pelo
procedimento. Trad. Maria da Conceição Corte Real. Brasília: UNB, 1980. p. 26
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anteriormente  disposto,  com  a  realização  dos  diálogos  sem  todos  os  pontos,  o  resultado  será

legítimo,  ainda  que  não  se  consiga  a  melhor  solução  ou,  a  verdade  do  que  se  almejava.  A

legitimidade deve entender-se com um certo grau de racionalidade, com a verificação de que se

optou pelo cumprimento da legalidade do procedimento e, se está presente, o resultado decisório,

com  o  devido  cumprindo  das  normas  descritas  como  legitimadoras,  será,  de  igual  maneira,

legitimado. 

Ainda, acerca do conceito de legitimidade, Luhmann diferencia a aceitação de premissas de

decisão e a aceitação da própria decisão, referindo que se pode:

optar por afirmar os princípios e as normas dos quais uma decisão tem de ‘derivar’ e negar
contudo  a  própria  decisão,  por  ter  logicamente  resultado  errada  ou  com  base  em
interpretações falsas ou aceitação de fatos errados. E, ao invés, podem aceitar-se decisões,
sem preocupações quanto aos méritos a que se reportam, numa atitude de total indiferença,
talvez até numa recusa das suas razões como regras gerais de decisão473. 

Quando há uma busca de legitimação pelo procedimento, necessariamente, deve, as partes

dentro  de um contexto,  pressupor  que a  expectativa  deve ser  alterada,  mediante  as  regras  pré-

definidas. A expectativa, nesta visão474, deve ser pelo cumprimento do rito procedimental, com a

busca da realização efetiva de um processo de comunicação, este decorrente da conformidade com

os regulamentos jurídicos. O sistema, para funcionar em si mesmo, mediante a autopoiese, necessita

de uma estruturação e, com isso, proceder por uma padronização das expectativas ali criadas. Estas

devem  limitar-se  a  participar  do  procedimento  e,  com  o  resultado  proveniente  do  caminho

decisório,  deve proceder por esperar  uma decisão que corresponda aos anseios do que se pode

influir e participar, não de imaginar um resultado distante, utópico e preconcebido. 

A  estruturação  pressupõe  atores  delineados,  com  papéis  a  serem  realizados475 e,

consequentemente, as expectativas oriundas desse pensamento devem corresponder as limitações

que  o  próprio  procedimento  cria.  O  resultado  deve  ser  a  aspiração  de  um procedimento  bem

conduzido,  com  as  partes  bem  representadas,  com  as  fases  respeitadas,  com  a  dialética

473 LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. Trad. Maria da Conceição Corte Real. Brasília: UNB, 1980.
p. 32

474 A visão crucial da legitimação é a mudança de expectativas: “A legitimação pelo procedimento não é como que a
justificação pelo direito processual, ainda que os processos legais pressuponham um regulamento jurídico, trata-se,
antes,  da transformação estrutural  da expectativa,  através  do processo efetivo de comunicação que decorre em
conformidade com os regulamentos jurídicos, trata-se, portanto, do acontecimento real e não duma relação mental
normativa.” LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. Trad. Maria da Conceição Corte Real. Brasília:
UNB, 1980. p. 35 

475 As partes devem ser proativas e participativas durante o procedimento, incumbindo a estes a sua própria qualidade
influenciante, como uma carga e preocupação meramente destes, na visão de Luhmann: “à medida que o processo
se desenrola, reduzem-se as possibilidades de atuação dos participantes. Cada um tem de tomar em consideração
aquilo que já disse, ou se absteve de dizer. As declarações comprometem. As oportunidades desperdiçadas não
voltam mais. Os protestos atrasados não são dignos de crédito (...) Os participantes cooperam na determinação da
história  do  processo  jurídico.  Daí  terem de  se  pôr  de  acordo  quanto  a  um rito  comum.  LUHMANN,  Niklas.
Legitimação pelo procedimento. Trad. Maria da Conceição Corte Real. Brasília: UNB, 1980. p. 35 
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proporcionada mediante um contraditório amplo e uma decisão que levem em consideração todo o

procedimento ali disposto, tornando-a legítima pelo cumprimento do rito. 

Se cada ator processual, diante de sua função delineada, cumprir corretamente a sua função,

mediante  as  responsabilidades  oriundas  da  separação  e  divisão  dos  papéis476,  cada  qual  se

responsabilizará pelo que fez e, ensejará como expectativa a correspondência de que todos assim o

façam,  com a condução correta  do procedimento.  Com isso,  há uma evidente  simplificação da

legitimidade pelo procedimento, pelo cumprimento dos ritos e do que se pressupôs anteriormente

com plausível  para  tanto,  mediante  uma  análise,  não  do  conteúdo  do  que  se  conseguiu  como

decisão, mas do devido cumprimento procedimental. 

Um procedimento cumprido em todos os seus pontos, regras e garantias trará uma decisão

justa para os participantes e, posteriormente, para os que serão impactados, simplesmente pelo fato

de que houve o cumprimento do rito ideal para tanto. 

Entretanto,  o procedimento deve guardar uma ideia de ampla discussão para chegar-se à

decisão judicial, ainda que não seja aquela anteriormente imaginada, até pelo fato de que Luhmann

defende  que,  diante  do  procedimento,  deve-se  despir-se  de  qualquer  preconceito  sobre  o  qual

conteúdo deva culminar a decisão. O procedimento, por este viés, deve legitimar, seja for a decisão,

porém deve agir de maneira refutativa, com a análise de pontos em contrários, de tese e antíteses. 

Desse modo,  utilizando  da  teoria  da legitimação pelo procedimento  de Luhmann,  numa

relação com um microssistema de formação de precedentes vinculantes, chega-se a uma pergunta: o

precedente formado está legitimado somente pelo cumprimento do procedimento explicado neste

capítulo? Esse é um dos pontos importantes a serem considerados diante da propositura legal de um

microssistema de formação de precedentes vinculantes. 

Diante da alta litigiosidade, da existência de uma gama de direitos individuais homogêneos e

de direitos isomórficos que se repetem, uma atitude para aplacar e solucionar a multiplicidade de

demandas passa pela objetivação do processo civil,  com uma ampla possibilidade de criação de

precedentes, seja para decidir processos em cascata, em efeito repetitivo, seja para criar precedentes

para  pautar  futuros  casos  sobre determinado  assunto.  Não há como encontrar  outra  saída,  sem

pensar na objetivação. 

Com  isso,  o  procedimento  diferenciado  diante  de  um  microssistema  de  precedentes

vinculantes é necessário para o exaurimento material,  para a representação correta e devida dos

interessados no presente e no futuro, para chegar-se numa melhor decisão. Luhmman entende que o

procedimento,  se  seguido  corretamente,  tem  autonomia  como  um  sistema  em  si  mesmo  para
476 Numa tradução livre, a comunicação entre as partes e seus papéis organiza-se automaticamente, como a própria

conexão procedimental:   “na medida em que a comunicação organiza sua capacidade de conexão, na medida em
que exercita sua autopoiesis, o que se conecta não pode conectar-se senão ao já dito” LUHMANN,  Niklas. La
ciencia de la sociedad. México: Universidad Iberoamericana/Anthropos. 1996. p. 25/26
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legitimar a decisão que dali sobrevirá, o que importa em uma decisão legítima para pautar o que se

propôs diante  daquele  procedimento  e,  consequentemente,  para  todo o  impacto  social  que  dali

também carregará. 

Desse modo, seguindo esse viés, a decisão por si só seria justa e aceitável socialmente, com

todos  os  impactos  possíveis  sociais  e  sociológicos,  simplesmente  por  ter  submetido-se  ao

procedimento previamente determinando, aceitando que este rumo proporciona a justiça diante da

legitimidade de se ter valido de um determinado conjunto de regras ordenado culminando numa

decisão justa.

A justiça enquanto visão de resultado de uma decisão judicial viria somente do cumprimento

de  uma  série  de  normas  previamente  estabelecidas,  resultando  numa  verdade  sobre  o  qual  as

expectativas  devem  ser  supridas.  E,  essas  expectativas  devem  limitar-se  somente  a  esperar  o

resultado obtido pelo procedimento,  com o entendimento de que a decisão é apropriada e justa,

mediante a liberdade inserta ao próprio rito procedimental. 

No entanto, apesar de totalmente viável e necessário, o procedimento não pode legitimar-se

em si só, da maneira proposta. O primeiro problema passa pela liberdade da decisão. Evidente que

não há como prever a decisão que será formada ao final do procedimento, o que passamos, num

momento inicial do procedimento, o que pareceria uma aproximação com o que Luhmann propõe

diante  dessa problemática.  Os debates  pertinentes  às  fases  do procedimento  devem conduzir  o

próprio  para  culminar  na  melhor  decisão,  com  a  abertura  para  o  diálogo  e  dialética,  com  o

enfrentamento de todas as possibilidades jurídicas, como vimos na parte da fundamentação de uma

decisão e a construção de uma só decisão entre o colegiado que chegue numa decisão que ponderou

entre todas as teses levantadas477, considerando-as, seja para acatá-las ou refutá-las, mas como uma

noção de um grau de importância em discorrer sobre todos os pontos. 

O  procedimento  é  um  dos  pontos  que  sustentam  a  legitimidade  da  própria  decisão

proveniente  desse  processo e  que,  num microssistema de formação  de precedentes  vinculantes,

impactará  a  sociedade  como um todo,  mas  não pode ser  somente  o  único  viés  legitimador.  A

decisão não será justa, adequada e cabível àquela situação pelo mero cumprimento do rito previsto.

Todos  os  pontos  devem  ser  considerados,  como  em toda  decisão  judicial,  mas  sobretudo  por

477 Port, ao analisar comparativamente a visão procedimental de Luhmann e as demandas repetitivas, entende que não
há tal legitimidade se o tribunal somente utilizar o rito para convalidar os que já pensa em sua jurisprudência, o que
concordamos. No entanto, tudo depende do método, a maneira procedimental e a substância envolvida, podendo, de
igual  modo,  mesmo  em  sentido  diverso  da  jurisprudência,  não  ter  legitimidade  também:  “Assim,  pode-se
vislumbrar,  num primeiro  momento,  que  a  decisão  judicial,  proferida  em demanda  repetitiva,  que  se  limita  a
meramente reproduzir o entendimento jurisprudencial  consolidado, sem uma análise,  ainda que superficial,  das
razões trazidas ao conhecimento do julgador  pelas partes,  carece  de legitimidade.  Nesse sentido, não reduz as
expectativas, não minora as complexidades, por não ter cumprido o “iter” procedimental necessário e indispensável
à satisfação do escopo principal do processo judicial: a pacificação social.” PORT,  Otávio Henrique Martins.  A
decisão judicial nas demandas repetitivas e a legitimação pelo procedimento segundo Niklas Luhmann.  Revista
Pensamento Jurídico. v. 7, n. 1 , 2015. p. 171
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entender-se que esta decisão, realizada diante de um sistema diferente, com impacto maior do que

interpartes, deve guardar um cuidado analítico maior. 

Uma decisão que não guarde coerência com a realidade, sem a devida integridade com o

mundo  do direito,  ou seja,  diante  dos  ditames  constitucionais  e  dos  direitos  fundamentais,  não

alcançará a legitimação adequada,  mesmo diante do cumprimento de todo o procedimento.  Este

ponto leva a entendermos que somente o procedimento não é a base para a legitimação da decisão.

No segundo problema, assiste razão inicial à Luhmann ao partir da premissa de que para que

o procedimento seja válido, este deve conter as suas fases, com as devidas repartições de funções e

responsabilidades, com as manifestações e preclusões. Contudo, há uma problemática na realidade

do microssistema – ou nos institutos anteriormente utilizados no ordenamento – sobre o próprio

procedimento, com o cumprimento deficitário do próprio rito, com a falta de substância fática no

rito.

Fazzalari  entende  de  modo  igualmente  procedimentalista  em  relação  à  legitimidade,

contudo,  com  maior  ênfase  do  que  Luhmann  sobre  a  legitimação  pela  participação478 no

procedimento, o que tem certa intersecção com este pensamento. Com a repartição de envolvimento

de todos os atores no procedimento,  o resultado decisório deste seria legítimo479. Nesta visão, o

contraditório é o legitimador do procedimento em si, compartilhando essa base focal com Luhmann,

porém, seria somente uma intersecção, uma vez que o procedimento como um todo é a base da

visão deste480. 

478 A visão de Fazzalari,  também procedimentalista,  passa  pela participação,  pelo contraditório como legitimador,
numa concepção um pouco diversa de Luhmann, numa tradução livre: “Tal estrutura consiste na participação dos
destinatários dos efeitos do provimento final à fase preparatória da mesma; na paridade simétrica de suas posições;
na implicação mútua de suas atividades (tempo, respectivo, para promover e impedir a emanação do provimento);
na importância das mesmas para o autor da provisão: de modo que cada o contraditório possa exercitar em sua
totalidade - conspícuo ou modesto não importa - as escolhas, reações, controles, e deve resistir aos controles e as
reações das outras, aos quais esse autor do provimento deve ater-se.”  FAZZALARI, Elio. Instituzioni di Diritto
Processuale. VII Edizione. Padova: CEDAM, 1994. p.82

479 Marinoni acaba por refutar ambas as visões, colocando como limitadas por não se analisar o resultado em termos de
conteúdo: “Assevera,  ainda, Luiz  Guilherme Marinoni (2007, p.  25) que a observância do procedimento como
critério  para  legitimidade  da  decisão,  não  pode  ser  vista  restritivamente,  como o  fez  Elio  Fazzalari,  como a
participação  no  procedimento.  De igual  modo,  as  teorias  procedimentalistas  são  insuficientes  para  legitimar  a
jurisdição,  haja  vista  não  analisarem  os  conteúdos  substanciais  da  decisão.”  GOMES,  Matheus  Barreto.
Precedentes judiciais - legitimação pelo procedimento. Dissertação de Mestrado em Direitio, Faculdade de Direito,
Universidade Federal da Bahia, 2009. p. 159  

480 Não há como entender que a mera participação, como contraditório, é suficiente para a legitimidade da decisão,
independentemente  de  seu  conteúdo  e  poder  de  influência.  Não  se  deve  entender  a  participação  como mero
legitimador, sem atinar-se sobre como se procedeu essa participação. Por isso, Marinoni refuta a visão de Fazzalari:
“Quando Elio Fazzalari afirma o seu conceito de legitimidade pelo procedimento, o seu interesse deita-se sobre o
contraditório, ou melhor,  sobre a efetividade da participação em contraditório na formação da decisão judicial.
Como o poder é  exercido através  do procedimento,  a  participação  efetiva e  igual  das  partes  no procedimento
judicial seria suficiente para legitimar ou democratizar o exercício da jurisdição. Isto revela uma ideia de processo
com conotação  política,  pois  voltada  a  assegurar  a  participação  igualitária  das  partes  -  deixando  ao  longe  a
concepção de relação jurídica processual, mas sem qualquer preocupação em sustentar a legitimidade da afirmação
dos direitos fundamentais sobre a lei.” MARINONI, Luiz Guilherme. Da teoria da relação jurídica processual ao
processo civil do estado constitucional. http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo102.htm Acesso dia 02 de janeiro de
2017.

http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo102.htm


202

As  fases  processuais  do  microssistema,  desde  o  pedido  de  instauração,  nos  institutos

possíveis, passando pela decisão de admissibilidade e de afetação, com a ampliação do contraditório

até culminar na decisão prolatada com a formação de um precedente, tem razão em sua própria

existência  e  inserção  diante  de  um organograma  jurídico  sistêmico.  Não  há  de  se  pensar  que

somente o simples cumprimento inefetivo de uma fase legitimará a decisão. Uma audiência pública

que não influência, um amicus curiae que não é considerado na decisão, uma fundamentação que

não pormenoriza e enfrenta todos os pontos, não perfazem o cumprimento que Luhmann defende.

Ou seja, o procedimento deve ser substancial, dialético, existente e efetivo em sua realidade para a

própria formação do precedente. 

Se entendemos que o procedimento é um caminho necessário, mas que não realiza por si só

a legitimação, com a necessidade de consonância substancial do que se decidiu com a realidade, um

procedimento  que  nem  guarda  a  efetividade  em  si  mesmo,  com  um  déficit em  sua  própria

realização, com atos meramente formais em busca de legitimação, sem a devida consideração e

ponderação, não há como pensar em legitimidade pelo procedimento.

Desse modo, qualquer procedimento deve ser cumprido em suas diretrizes, com todo o ônus

processual existente, seja pelas partes e terceiros que possam se manifestar e que terão que fazê-lo

mediante as regras preestabelecidas, bem como pelo colegiado julgador, com toda a preocupação

judicante em tal desiderato. A carga de condução procedimental é imensa, com a necessidade não

somente  de  possibilitar  a  oitiva  de  todos  que  têm direito  à  manifestação,  mas  que  todos  estes

tenham o contraditório como um direito de influência481, para não ser o procedimento pelo próprio

cumprimento do procedimento.

Se temos  ressalvas  quanto  à visão de Luhmann num modo geral  que defende,  com um

procedimento  totalmente  seguido,  imaginemos  se  o  procedimento  for  utilizado  como  mero

legitimador,  com o cumprimento  fictício  de  suas  fases  para  culminar  na  decisão,  sem grandes

discussões,  sem ônus argumentativo  de todos os lados e,  principalmente,  dos julgadores,  numa

displicência judicante, nunca nem poderíamos refutar o autor, simplesmente pelo procedimento nem

ter colocado-se à prova, pela própria ineficiência de quem o conduz. 

Desse modo, há de se entender que mesmo que tenhamos posicionamento crítico quanto à

Luhmann e sua fidelidade ao procedimento como a verdade decisória, se um procedimento nem

seguido  for  substancialmente,  não  há  nem  como  pensarmos  em  legitimidade,  mas  não  por

481 “relevante contributo para o labor jurisdicional. Sem embargo, a participação não só tem o escopo de garantir que
cada um possa influenciar na decisão, mas também tem a finalidade de colaboração para o exercício da jurisdição.”
CABRAL, Antonio do Passo. Contraditório como influência. Dicionário de Princípios Jurídicos - Flávio Galdino;
Silvia Faber Torres; Ricardo Lobo Torres; Eduardo Takemi Kataoka. Editora: ELSEVIER – CAMPUS. 2011. p.
201
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discordância  ao autor,  mas por pura precariedade do próprio funcionamento  do judiciário  nesta

condução. 

Ultrapassados  os  problemas  insertos  da  teoria  da  legitimação  pelo  procedimento  de

Luhmann, a pergunta se coloca da seguinte maneira: a sociedade considerará a decisão como justa482

independentemente  de  seu  conteúdo  somente  pelo  procedimento  ser  seguido?  Essa  visão  é

complexa de entender-se como válida, uma vez que a sociedade como um todo não participou da

formação do precedente, tampouco se limita a sua expectativa somente pelo cumprimento devido do

procedimento. O conteúdo da decisão judicial é importante para a própria concepção legitimadora. 

Evidente que trazer a comparação da teoria da legitimação pelo procedimento de Luhmann

com o microssistema de formação de precedentes  vinculantes  reforça uma visão de que toda a

explicação aqui pormenorizada do procedimento pelo qual cada instituto deve passar é importante,

mas  não,  ao  mesmo tempo,  deve  cuidar-se  para  que  não haja  um cumprimento  procedimental

simplesmente por acreditar numa legitimação consequencial básica, sem analisar-se o conteúdo que

ali foi prolatado. 

O viés conclusivo dessa comparação do microssistema com a teoria da legitimação pelo

procedimento483 de Luhmann passa pela necessária relação da decisão judicial oriunda dos institutos

ali dispostos com o seu próprio conteúdo como um dos agentes legitimadores, não ficando afetos

somente ao procedimento484, mas com a substância do que se decidiu. Evidente que para que o

próprio  microssistema  de  formação  de  precedentes  seja  possível  em sua  concepção  realista,  o

482 Os mecanismos procedimentos que garantiriam a legitimidade, não a satisfação dos participantes com o resultado
que se alcançou, o qual deve culminar uma decisão independente e, teoricamente,  legítima por submeter-se ao
procedimento: “A preocupação de Luhmann é a de esclarecer os mecanismos que dotam uma decisão de força
vinculativa, possibilitando sua assimilação e aceitação por todos os atingidos, estejam eles satisfeitos ou não. Para a
legitimação pelo procedimento,  pouco importa se a decisão é justa,  exata ou congruente,  pois,  nas sociedades
complexas, a natureza da decisão cede lugar aos procedimentos que generalizam o reconhecimento das decisões.”
BERCOIVICI, Gilberto. Constituição e Política: uma relação difícil. Lua Nova Revista de Cultura e Política. n. 61.
2004.  p. 15

483 “A legitimidade da decisão, para alguns, como os seguidores da teoria de Luhmann, não se apresenta como uma
questão autônoma.  Para esses  é  viável  apenas discutir  o problema da legitimação da jurisdição,  já que não há
objetividade possível em questões normativas. Nesse contexto, o problema da legitimidade da decisão é consumido
pelo da legitimação através do procedimento. Porém, não há como negar que uma das questões mais importantes
para a teoria do direito contemporânea é a da legitimidade da decisão jurisdicional, especialmente quando o juiz
confronta  a  lei  infraconstitucional diante dos direitos fundamentais,  tarefa  que lhe é imprescindível  no Estado
constitucional.”  MARINONI,  Luiz  Guilherme.  Da teoria da relação jurídica processual  ao processo civil  do
estado constitucional. http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo102.htm Acesso dia 02 de janeiro de 2017.

484 Ferraz Jr. critica a conclusão de Luhmann por entender que não seria possível considerar que a legitimidade seria
proveniente somente dos aspectos procedimentais:  “Luhmann reduz a legitimidade a procedimentos decisórios,
pois, para este autor, bastam as regras de procedimento legal como premissas legitimadoras; sendo a função da
decisão  absorver  insegurança,  para  fundar  uma  decisão,  basta  que  se  contorne  a  incerteza  de  qual  decisão
(materialmente falando) ocorrerá pela certeza de que uma decisão. (formalmente falando) ocorrerá; legitimidade
estaria, assim, para este autor, baseada numa certa crença na legalidade, mas propor fundamentos para esta crença
não teria, então, funcionalmente, nenhum sentido, pois um dos constituintes da legitimidade estaria justamente na
ficção que esta possibilidade exista, mas não seja realizada.” FERRAZ JR., Tércio Sampaio.  Teoria da norma
jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 173/174 

http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo102.htm
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procedimento não pode ser meramente figurativo, devendo ser efetivo e real, sem a possibilidade

visível aventada por Luhmann485.

4.2.2 A abertura interpretativa no procedimento: Häberle  e Popper

Um possível complemento ao procedimento e, consequentemente, à visão de como tramitar

este, passa pela intersecção, além de Fazzalari, com Häberle  que numa visão de uma interpretação

constitucional,  não  se  pode  ter  uma  sociedade  fechada486,  com  poucos  intérpretes,  com  a

necessidade  de  que  a  visão  seja  plural,  com  participação  variada,  ampliando  as  partícipes  da

constitucionalidade a ser auferida. 

Por interpretação constitucional cabe ressaltar que deve ser visualizada como uma série de

grupos que possam influenciar em suas concepções constitucionais. Evidentemente que a função da

interpretação é estatal, com a judicância pelos legitimados para tanto, contudo, a participação de

diversos atores perfaz uma sociedade aberta487, com uma influência e pluralidade. A diversidade de

visões, com realidades sociais diferentes, desde entes estatais, partes, associações, grupos socais,

especialistas, dentre outros, possibilitam uma abertura interpretativa constitucional muito maior do

que a mera judicância e sua visão jurídica. 

Diante  deste  prisma,  entender  que  esta  ampliação  da  interpretação  para  diversos  outros

grupos que  não aqueles  meramente  juridicamente  legitimados,  garantem um alcance  maior,  ou

485 Agra aponta os equívocos que entende pela própria teoria de Luhmann no que a falta de canais  eficientes  de
realidade social. Ou seja, o procedimento não pode pautar a interpretação judicial, sem ser interligado e resultante
com a substância: “A teoria formulada por Luhmann apresenta algumas deficiências que impedem sua aplicação em
uma sociedade considerada  pós-moderna.  Orientar  as  decisões  inerentes  à jurisdição constitucional  apenas por
procedimentos judiciais, sem forte inter-relação entre a normatividade e a facticidade, significa aumentar o  gap
jurídico  e  contribuir  para  o  decréscimo  da  força  normativa  da  Constituição.  Outrossim,  pela  falta  de  canais
eficientes com a realidade social, tende o ordenamento jurídico a se tornar auto-referencial, cerceando as tentativas
de construção de uma sólida teoria  de legitimidade de atuação extensiva da jurisdição constitucional” AGRA,
Walber de Moura. A reconstrução da legitimidade do Supremo Tribunal Federal, Rio de Janeiro: Forense, 2005. p.
231

486 Häberle entende que a interpretação da Constituição não pode ser mera ferramenta judicial, sem interlocutores com
a  sociedade,  perfazendo,  portanto,  a  necessidade  de  uma  séria  de  aberturas  de  interpretação:  “A  teoria  da
interpretação constitucional esteve muito vinculada a um modelo de interpretação de uma “sociedade fechada”. Ela
reduz,  ainda,  seu  âmbito  de  investigação,  na  medida  que  se  concentra,  primariamente,  na  interpretação
constitucional dos juízes e nos procedimentos formalizados.”  HÄBERLE, Peter.  Hermenêutica constitucional. A
sociedade aberta dos intérpretes da constituição: Contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental”
da Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2002. p. 12

487 Explicando as ideias de Häberle, Gomes assim assevera: “Em uma sociedade aberta e democrática a adoção de uma
hermenêutica jurídica deve ser adequada a esta sociedade pluralista, em que, para além dos juízes, sejam intérpretes
do Direito, também, ainda que atuando, ao menos, como pré-intérpretes, os cidadãos e grupos de interesse, órgãos
estatais, o sistema público e a opinião pública.” GOMES, Matheus Barreto. Precedentes judiciais - legitimação
pelo procedimento. Dissertação de Mestrado em Direitio, Faculdade de Direito, Universidade Federal da Bahia,
2009. p. 118. 
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possibilidade deste, de que a decisão que dali se considerará a constitucionalidade seja dialogada488

com diversos atores, com visões e experiências sociais diversas, com pontuações pertinentes e mais

próxima dos direitos fundamentais. Por não terem a legitimidade jurídica de interpretar,  Häberle

denomina-os  de pré-interprétes,  uma vez que devem,  em sua  concepção,  também influenciar  a

decisão, com os seus debates, com a abertura para as manifestações, sendo, desse modo, também

intérpretes, ainda que não julgadores. 

Essa visão podemos transportar  de dois modos de intersecção para o microssistema e o

procedimentalismo:  o  primeiro  seria  a  ampliação  dessa  interpretação  constitucional  para  uma

interpretação do caso a ser resolvido via procedimento basilar da formação do precedente; o outro

ponto seria entender essa abertura de intérpretes como a democratização do processo dentro do

microssistema e seus procedimentos. 

Diante da junção desses pontos ampliados, visualizamos a utilização da visão de  Häberle

para  o  microssistema  que  delineamos  neste  estudo,  retirando  a  visão  de  uma  interpretação

constitucional489,  mas,  também,  como uma interpretação jurídica  daquele  caso concreto  posto à

apreciação  da  autoridade,  possibilitando  que  toda  análise  de  uma  questão  seja  democrática490,

mediante  um procedimento  plúrimo e dialogado com a sociedade,  com a legitimidade sendo o

resultado justamente da decisão dialogada. 

De certo modo,  quando o resultado das  decisões  tem a intersecção e  o diálogo com os

grupos sociais, mediante os procedimentos, com as respostas argumentativas e judiciais a todos os

pontos levantados, ganham, naturalmente, maior respaldo social, interferindo, consequentemente,

488 Esse ponto é crucial  para entendermos o próprio microssistema e, de certo modo, especificadamente Luhmann
dialoga com Habermas pela liberdade da democracia e a busca pela comunicação entre os atores,  para que se
chegue numa diálogo aberto e, consequentemente, a uma decisão que o próprio procedimento persegue como a
mais condizente. Uma sistematização das desigualdades opiniativas: “É necessário que, através de uma atividade
dialógica, o que Habermas trata de razão comunicativa, o processo seja local de diálogo, de interação linguística.
Este processo de construção dialógica ajuda as partes aceitem a decisão como justa, efetivando inclusive o processo
democrático.” HABERMAS, Jürgen.  Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Tradução: Flávio Beno
Siebeneichler. —. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. p. 27 

489 A hermenêutica constitucional, na visão de Häberle, ao ser aberta, deve propiciar um enriquecimento de visão e
conexão com a própria sociedade,  como uma autolegitimação:  “Uma Constituição que estrutura  não apenas  o
Estado em sentido estrito, mas também a própria esfera pública, dispondo sobre organização da própria sociedade e,
diretamente, sobre setores da vida privada, não pode tratar as forças sociais e privadas como meros objetos. Ela
deve  integrá-las  ativamente  enquanto  sujeitos  (…).  Limitar  a  hermenêutica  constitucional  aos  intérpretes
'corporativos'  ou  autorizados  jurídica  ou  funcionalmente  pelo  Estado  significaria  um empobrecimento  ou  um
autoengodo.” HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da constituição:
Contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antônio
Fabris Editor, 2002. p. 33/34

490 A democracia somente será respaldada e visualizada desse modo com a ampliação dos atores a interpretar o texto,
com a visão mais próxima da realidade não-jurídica: “A democracia do cidadão está muito próxima da ideia que
concebe a democracia a partir  dos direitos fundamentais e não na concepção segundo a qual o Povo soberano
limita-se a apenas assumir o lugar do monarca. Portanto, existem muitas formas de legitimação democrática, desde
que  se  liberte  de  um modo  de  pensar  linear  e  eruptivo  a  respeito  da  concepção  tradicional  de  democracia.”
HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da constituição: Contribuição
para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor,
2002. p. 38/39
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na própria legitimidade jurídica e social da decisão que dali será oriunda. Isso pode ser a visão de

um processo com alto  viés  democrático  em sua procedimentalidade,  resultando,  materialmente,

numa legitimidade ao que foi decidido.

Os tribunais competentes491 diante do microssistema e seus institutos devem perceber que a

formação  do  precedente  não  deve  passar  somente  pela  sua  própria  decisão,  como  numa  ilha

interpretativa, mas, para a tentativa de conferir legitimidade à decisão que ali será formada, deve

considerar  todo  o  diálogo  com os  diferentes  grupos  sociais,  justamente  para  tentar  dirimir  ou

diminuir  o  déficit de  representatividade,  com  a  possibilidade,  em  contrapartida,  conseguir  o

respaldo de aplicabilidade legítima do que se decidiu.

Outra visão importante para a intersecção de pensamentos em busca de uma substância e

maior legitimidade à decisão resultante do procedimento está nos ensinamentos de Popper e a sua

teoria do racionalismo crítica, da refutação e da falseabilidade. 

Popper  prega,  de  maneira  sintética,  que  as  argumentações  – ou teorias  conjecturais492 –

devem ser  refutáveis,  ou seja,  com a possibilidade  de críticas  em torno destas,  ou seja,  com a

necessária  falseabilidade das teses propostas para o conhecimento.  Somente há uma busca pelo

conhecimento,  diante  deste  prisma,  se  houver  a  refutação  dos  argumentos,  com o resultado de

modificação daqueles que não resistiram e com a manutenção ou resistência daquele que continuou

firme em sua própria sustentabilidade. Todo argumento deve ser passível de refutação, para que se

teste a realidade qualitativa deste como prova de conhecimento. 

Neste  ponto,  o  papel  das  partes,  do  contraditório  ampliado  e  do Ministério  Público,  no

procedimento dos institutos do microssistema não seriam somente de expor as suas razões, mas,

também, apresentar contrapontos das teses alheias, desde as decisões anteriores ao procedimento –

dos juízes inferiores ou do próprio colegiado – passando pelas argumentações dos outros atores,

bem como os próprios julgadores devem fazer estes mesmos contrapontos, seja entre os argumentos

apresentados ou criando refutações aos que não tem. 

O exercício de imaginar refutações passa pela própria necessidade de visão de que a decisão

se sustenta, se consegue ter a confiabilidade mesmo diante de uma crítica do que se esta a seguir
491 Com  a  abertura  para  a  sociedade,  o  procedimento  antevisto  por  Luhmann,  se  complementado  por  Häberle,

ampliaria a base para participativa, com uma maior interpretação constitucional, o que também visualizamos como
conexo, para uma melhoria sistêmica à visão deste autor: “Devem ser desenvolvidas novas formas de participação
das potências  públicas  pluralistas enquanto intérpretes  em sentido amplo da Constituição. O direito  processual
constitucional torna-se parte do direito de participação democrática. A interpretação constitucional realizada pelos
juízes pode-se tornar, correspondentemente, mais elástica e ampliativa sem que se deva ou se possa chegar a uma
identidade de posições com a interpretação  do legislador.  Igualmente  flexível  há de ser  a aplicação  do direito
processual  constitucional  pela  Corte  Constitucional,  tendo  em  vista  a  questão  jurídico-material  e  as  partes
materialmente afetadas.”  HÄBERLE, Peter.  Hermenêutica constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da
constituição:  Contribuição  para  a  interpretação  pluralista  e  “procedimental”  da  Constituição. Porto  Alegre:
Sérgio Antônio Fabris Editor, 2002. p. 48/49 

492 POPPER, Karl Raymund.  Conjecturas e refutações: o desenvolvimento do conhecimento científico. Tradução de
Benedita Bettencourt e nota de apresentação de João Carlos Espada. Coimbra: Almedina, 2006.  p. 59
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como linha decisória e se o caminho argumentativo está a se legitimar. A decisão a ser formada

como precedente não deve ser ungida, ao contrário, deve ser contestada, debatida, refutada e, ainda

assim, sobreviver493 argumentativamente como a melhor saída jurídica para a solução daquele caso

em concreto e, consequentemente, como a melhor norma abstrata para reger aquela situação fático-

jurídica para o pensar adiante como precedente. 

Não se pode admitir  um precedente  inconteste,  aquele que foi  unânime sem refutações.

Popper acredita que uma “teoria que não seja refutável por nenhum acontecimento inconcebível

será uma teoria não-científica. A irrefutabilidade não é uma virtude (…), mas sim um defeito494.”

Diante deste prisma, uma decisão sem refutações é uma decisão não testada e, por isso, defeituosa.

Por  isso,  Popper  discorda  de  Habermas  sobre  a  comunicatividade  no  procedimento  do

conhecimento,  uma  vez  que  acredita  na  refutabilidade,  que  as  relações  diante  da  busca  pelo

conhecimento devem ser em participações refutáveis, saindo do senso comum e do simples diálogo,

com rupturas necessárias para criar choque entre argumentos e situações, justamente para que a

teoria pertinente assim se sobressaia. 

Tanto Häberle quanto Popper, em suas visões, propiciam um melhor debate jurídico diante

de  um procedimento  que  busca  exaurir  materialmente,  como quase  que  complementares.  Se  o

primeiro entende que precisa de maior abertura interpretativa, o outro ultrapassa este ponto para o

conteúdo, a efetividade desta participação, com a visão de necessário exercício de refutação. Ambos

se  preocupam com o conteúdo do procedimento,  cada  qual  a  seu modo,  porém,  de  maneira  a

aprimorar a legitimidade da decisão resultante pelo procedimento. 

4.2.3 A imbricação do novo ordenamento: existe (ou deveria existir) uma vinculação formal?

A  complicação  de  uma  legitimação  pelo  procedimento  ou,  como  demonstramos,  a

dificuldade  de chegarmos  nesta,  reside  em outro ponto,  o  qual  colocamos como subsequente a

legitimidade  procedimental  vista  por  Luhmann  e  as  maneiras  de  melhorá-la,  como  vimos

anteriormente. O art. 927, principalmente, e outros do CPC/2015 delimitam uma vinculatividade

formal dos precedentes ali contidos e indicados positivamente. 

493 “Portanto, o método da ciência consiste em tentativas experimentais para resolver nossos problemas por conjecturas
que são controladas por severa crítica. É um desenvolvimento crítico consciente do método de “ensaio e erro”. A
assim chamada objetividade da ciência repousa na objetividade do método crítico. Isto significa, acima de tudo, que
nenhuma teoria está isenta do ataque da crítica; e, mais a ainda, que o instrumento principal da crítica lógica – a
contradição lógica é objetivo. Lógica das ciências sociais.” POPPER, Karl Raymund. Lógicas das Ciências Sociais.
Tradução de Estevão Rezende Martins, Apio Cláudio Muniz Acquarone Filho, Vilma de Oliveira Moraes e Silva. 3
ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2004. p. 16

494 POPPER, Karl Raymund.  Conjecturas e refutações: o desenvolvimento do conhecimento científico. Tradução de
Benedita Bettencourt e nota de apresentação de João Carlos Espada. Coimbra: Almedina, 2006. p. 59 
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Ou seja, a escolha do legislador, na conjunção do art. 926 com o 927 foi determinar que

alguns precedentes vincularão. Se o art. 926 determina que a jurisprudência deve ser uniformizada

e, posteriormente, manter-se estável, coerente e íntegra, e, conjuntamente, o dispositivo subsequente

determina que os juízes e tribunais observarão as decisões proferidas em alguns institutos, dentre

estes, a maioria daqueles que inseridos no microssistema aqui estudado.  

Neste ponto, temos uma determinante: a vinculação formal pelo novo código de processo

civil. E, a indagação persiste: até que ponto a lei pode determinar que um precedente deve vincular?

Diante  de  tal  desiderato,  temos  duas  teorias  que  se  confrontam,  de  maneira  doutrinária

antagônica, o que enseja uma imbricação complexa de se dirimir diante de uma nova sistemática. A

primeira que explicaremos se baseia na intersecção dos componentes destes precedentes, advindos

de uma teoria do  stare decisis, na qual a manutenção do status da decisão deve confirmar uma

segurança  jurídica,  confiança  legítima  e  a  previsibilidade.  Com  isso,  na  visão  de  Marinoni  e

Mitidiero,  os quais colocaremos como base ou expoentes dessa visão, as decisões dos tribunais

superiores, as denominadas Cortes Superiores, devem ser observadas, com vinculatividade, uma vez

que estas têm a função de interpretar  o direito  e preservar o entendimento da solução do caso

concreto,  com a criação de norma jurídica para tanto.  Essa tendência já existia,  na visão destes

autores, na construção que faziam ainda no ordenamento passado495. 

Uma vez julgado o caso pelo tribunal superior – STJ ou STF – a interpretação ali contida,

com a possibilidade de extração de sua abstração jurídica, deve ser preservada pelo próprio tribunal

e pelos tribunais hierarquicamente subordinados, até os juízes de primeiro grau, o que, explicamos

no capítulo  3,  como  stare decisis,  vinculação vertical  e horizontal.  Nesta  visão,  os precedentes

devem vincular por serem realizados mediante a autoridade do tribunal ou órgão julgador que o

profere, com a necessidade de vinculatividade, respeitabilidade e previsibilidade. Se a função dada

pelo ordenamento e sistema jurídico àquele órgão é julgar com determinada autoridade vinculante

ou, nos casos dos tribunais superiores, com a última palavra sobre a lei federal ou constitucional,

estes devem vincular, pela própria normatividade diante do sistema jurídico. 

Essa normatividade podemos explicar pela função destas Cortes ou de outras em alguns

institutos  vinculantes,  de  definir  sentido  ao  direito496,  cada  qual  com  sua  limitação.  Se  estes

tribunais  detêm  a  competência  de  julgar  por  último  ou,  mediante  institutos  determinados,

determinar a solução jurídica para casos em concretos que deverão ser seguidas posteriormente,

495 MARINONI,  Luiz Guilherme.  O STJ enquanto corte de precedentes. São Paulo:  Ed. RT, 2013. MITIDIERO,
Daniel. Cortes superiores e cortes supremas: do controle à interpretação da jurisprudência ao precedente . 2a. ed.
São Paulo: RT: 2014. 

496 MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes. São Paulo: Ed. RT, 2013. p. 18
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caso  não  sejam  seguidos,  se  houver  recorribilidade,  estes  devem  impor  a  sua  decisão

ulteriormente497. 

Sinteticamente,  essa  visão  –  chamada  por  Streck  por  precedentalistas498 e  por  Costa  de

transcendentalistas499 - confere aos tribunais superiores, em regra, o poder, a liberdade interpretativa

e a autoridade para decidir o precedente, com a necessidade posterior de respeitabilidade do que ali

se decidiu. Os nomes denominados para esta visão estão na visão de que o tribunal competente, ao

decidir, garante a autoridade ao precedente, com a necessidade de vinculação, independentemente

de seu conteúdo500. Aos juízes subordinados hierarquicamente estariam dispostas a possibilidade da

distinção, somente, uma vez que necessita seguir o precedente, mesmo que considere incorreto. 

Por outro lado, numa visão diversa,  está o entendimento que os precedentes  não podem

conter autoridade vinculativa formal, ou seja, não podem ser inseridos na legislação que vinculam,

justamente por necessitarem de uma autoridade decisória para tanto. Ou seja, o que caracteriza o

dever de seguir o precedente pelos juízos aplicadores posteriores é justamente a substância de seu

ato decisório, com a autoridade argumentativa dali proveniente. O dever do juízo subordinado em

seguir o precedente nasce, então, do poder de convencimento decisório oriundo daquela decisão

proferida como precedente. 

Desse modo, a visão do art. 927 seria de que os juízes e tribunais observarão os institutos ali

citados e o microssistema num viés de entender as decisões num prisma hermenêutico, com a visão

ontológica  da  questão,  para  que  se  entenda  que  aquela  decisão  é  a  correta  a  se  seguir,  como

Dworkin preconiza. A vinculatividade nasce do poder do conteúdo do que se decidiu, que imporá a

sua força gravitacional como princípio para balizar o julgamento posterior. 

 O precedente, nesse ponto, vincula se o seu conteúdo tiver acervo dogmático persuasivo o

bastante para se assim proceda, com a devida intersecção que o art. 926 determina que deve haver

estabilidade, coerência e integridade nos entendimentos, mas, nessa visão, esses deveres nasceriam

após  o  conteúdo  vinculativo  do  precedente,  nunca  pela  autoridade  de  quem  o  proferiu.  Um

precedente da Suprema Corte sem um conteúdo adequado não teria vinculação pela ausência de

caráter legitimador para que se vincule. 
497 Evidentemente se tiver o respeito pela vinculação horizontal. 
498 STRECK,  Lênio  Luiz.  Crítica  às  teses  que  defendem  o  sistema  de  precedentes  -  Parte  II

http://www.conjur.com.br/2016-set-29/senso-incomum-critica-teses-defendem-sistema-precedentes-parte-ii  Acesso
dia 02 de janeiro de 2017. 

499 COSTA,  Eduardo  José  da  Fonseca.  Os  tribunais  superiores  são  órgãos  transcendentais?
http://www.conjur.com.br/2016-dez-03/eduardo-costa-tribunais-superiores-sao-orgaos-transcendentais Acesso  dia
02 de janeiro de 2017. 

500 Apesar  disso,  Marinoni  defende  que  o  precedente  tem  de  estar  diante  da  constitucionalidade  e  direitos
fundamentais.  “Entra aí  o  problema da  legitimidade da  afirmação  jurisdicional  dos direitos  fundamentais  para
controlar as leis editadas pelo parlamento ou, em outras palavras, o problema da legitimidade da decisão do juiz em
face da decisão tomada pelos representantes  da maioria.”  MARINONI,  Luiz Guilherme.  Da teoria da relação
jurídica  processual  ao  processo  civil  do  estado  constitucional. http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo102.htm
Acesso dia 02 de janeiro de 2017.

http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo102.htm
http://www.conjur.com.br/2016-dez-03/eduardo-costa-tribunais-superiores-sao-orgaos-transcendentais
http://www.conjur.com.br/2016-set-29/senso-incomum-critica-teses-defendem-sistema-precedentes-parte-ii
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Não é o cerne do estudo, uma vez que aqui evidencia-se que há uma determinação legal,

mediante o art. 927 e seus institutos, que temos um sistema de formação de precedentes vinculantes,

os quais nos debruçamos a entender cada qual, com a sua devida conceituação, limites, requisitos,

competências  e  alcances.  Apesar  de  ser  tangencial,  a  discussão  sobre  vinculatividade  pela

autoridade ou pela substância é um caminho a seguirmos para entendermos o microssistema. No

entanto, o viés aqui adotado será numa discussão posterior e, consequentemente, intermediária, uma

vez  que  independentemente  de  um lado  ou  outro  ter  razão,  houve  a  opção  do  legislador  pela

vinculatividade formal, disposta na lei, ainda que entendam que não é a maneira correta501, assim se

procedeu, o que o faz passarmos ao próximo ponto: como trabalharmos para que os precedentes

oriundos da vinculatividade formal dada pelos institutos do microssistema não contenham somente

a autoridade do tribunal ou instituto que a formou – a legitimidade pelo procedimento, mas, que, ao

mesmo tempo, contenham qualidade decisória resultante de cada instituto. 

Esta  é  a  visão,  uma  complexa  intermediação  entre  um  precedente  com  autoridade

vinculativa legal e que se consiga produzir decisões com idêntica vinculatividade substancial. 

4.3 AS ESPÉCIES DE VINCULATIVIDADE DOS PRECEDENTES FORMADOS DIANTE DO

MICROSSISTEMA

Antes  do  novel  ordenamento,  sobre  eficácia  dos  precedentes,  Tucci  utilizava  a  seguinte

divisão:  “na  atualidade,  o  direito  brasileiro  adota  um  modelo  misto  quanto  à  eficácia  dos

precedentes judiciais, a saber: (a) precedentes com eficácia meramente persuasiva; (b) precedentes

com relativa eficácia vinculante; e (c) precedentes com eficácia vinculante502.” 

Tucci não falava prioritariamente sobre a vinculatividade como cerne do precedente, mas

como base  para  se  entender  o grau de  eficácia  do próprio  precedente.  Explicando  tais  pontos,

elucida, conceitualmente, quais os precedentes e seus graus de eficácia:

Os precedentes judiciais com eficácia meramente persuasiva são aqueles que não obrigam
os  juízes,  que,  no  ordenamento  jurídico  brasileiro,  são  independentes  e  livres  de
subserviência  hierárquica  superior  no  exercício  da  atividade  jurisdicional.  O  exemplo
clássico  de  precedente  desta  natureza  é  a  própria  jurisprudência  dos  tribunais,  que  é
persuasiva; e não vinculante. Os precedentes com relativa eficácia vinculante são aqueles

501 Há uma crítica  pelo  CPC/2015  ter  instituído  a  observância  dos  precedentes,  uma  vez  que  as  vinculações  de
precedentes nascem culturalmente, o que, na visão de Streck e Abboud, já seria um grande equívoco: “Se de fato
não é possível criar legislativamente o genuíno sistema de precedentes do common law porque ele é fruto de uma
evolução histórica,  fato é que o CPC elenca rol de provimentos vinculantes a serem observados na ocasião da
decisão judicial.” STRECK, Lenio Luiz; ABBOUD, Georges. O NCPC e os precedentes – afinal, do que estamos
falando? Precedentes. Organizadores:  DIDIER JR., Fredie;  CUNHA, Leonardo Carneiro da;  MACEDO, Lucas
Buril de; ATAIDE JR, Jaldemiro Rodrigues de. Editora JusPodivm, Salvador, 2015. p 176

502 TUCCI, José Rogério Cruz e. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do precedente judicial. In: Teresa
Arruda Alvim Wambier. (Org.). Direito jurisprudencial. 1ed. São Paulo: RT, 2012. p. 111



211

que são suficientes a fundamentar a decisão do julgador, pois decorrem de previsão legal
expressa ou de construção pretoriana. Por exemplo, o art.557 do CPC, autoriza o relator a
indeferir  liminarmente  o  recurso  quando  as  suas  razões  estiverem  em  confronto  com
súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do STF ou Tribunal Superior.
Outro exemplo bastante comum de precedentes com relativa eficácia vinculante é a própria
jurisprudência  sumulada  pelo  STJ  e  STF.  Os  precedentes  com eficácia  vinculante  são
aqueles que, como o próprio nome diz, devem ser obrigatoriamente observados, como as
súmulas do STF, as decisões proferidas pelo STF e pelos Tribunais de Justiça no âmbito do
controle  concentrado  de  constitucionalidade  e  as  decisões  proferidas  no  incidente  dos
processos repetitivos503.

Para Tucci, diante do CPC/73, existiam os precedentes que a sua utilização era meramente

persuasiva,  o  que  qualquer  decisão  de  tribunal  tem  um  caráter,  sem  guardar  nenhuma

vinculatividade  formal,  a  não  ser  pelo  grau  de  qualidade  argumentativa  do  próprio  precedente

criado.  Num  ponto  intermediário,  os  precedentes  que  não  continham  eficácia  obrigatória  de

utilização,  mas,  que,  se  assim o  feito,  autorizavam os  julgadores  a  julgar  unipessoalmente  em

tribunais utilizando-o como base, o que garantia uma eficácia relativamente vinculante. E, o maior

grau de eficácia estava na previsão legal de vinculatividade, com a exigência e obrigatoriedade de

que  o  juízo  subordinado  utilizasse  aquela  decisão  ou  precedente,  atribuindo-o,  uma  eficácia

vinculante maior do que os anteriores analisados. 

Magalhães e Silva discorrem sobre a vinculatividade, de maneira a explicá-la com base em

Schauer504, ou seja, pela visão do common law, quando este precedente deve ser observado pela sua

relação com a situação fático-jurídica posta no caso a ser julgado, com a interpretação do devido

enquadramento e, consequentemente, a sua aplicabilidade, sem a análise pelo tribunal ou julgador

hierarquizado  sobre  o  precedente  e  sua  conjuntura.  Ou  seja,  a  vinculatividade  nasceria  da

interpretação505 de existência e correlação do precedente para o caso – identidades das  rationes

503 TUCCI, José Rogério Cruz e. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do precedente judicial. In: Teresa
Arruda Alvim Wambier. (Org.). Direito jurisprudencial. 1ed. São Paulo: RT, 2012. p. 111

504 Magalhães e Silva, mesmo com visão antagônica, explicam muito bem a visão de Schauer, a que adotamos com as
devidas moderações:  “O núcleo principal  do que seja seguir  um precedente  é decidir  uma questão jurídica da
mesma  forma  que  cortes  anteriores  fizeram  no  passado.  Não  se  trata  de  estar  persuadido  pela  decisão  e,
posteriormente, segui-la. A obrigatoriedade vai mais além. Schauer defende que, quando alguém segue uma decisão
porque acredita que esteja correta, ou seja, quando a decisão é seguida porque apresentara razões que fizeram a
pessoa  mudar  de  ideia  sobre  o  tema,  não  existe  obediência  ao  precedente.  Trata-se  de  uma  questão  de
aprendizagem.  A  corte  inferior  deve  seguir  o  precedente,  ainda  que  acredite  que  esteja  decidindo  de  forma
equivocada, pois é o status de decisão anterior que lhe confere força, não a corre- ção de sua justificação ou de seu
resultado (SCHAUER, 2009,  p.  37-40).”  MAGALHÃES, Breno Baía;  SILVA,  Sandoval  Alves da.  O grau  de
vinculação dos precedentes à luz do STF. Revista Jurídica do Senado Federal. Brasília a. 49 n. 195 jul./set. 2012. p.
83

505 Mas, o que seria essa interpretação? Esse ponto é crucial para entendermos a diferença de como pensamos entre as
duas linhas doutrinárias sobre precedentes. Streck e Abboud entendem que a vinculação proveniente do art. 927
imputa aos juízos anteriores – tribunais subordinados e juízes de primeiro grau – o dever de, hermeneuticamente,
realizar a análise do caso para entender se o precedente é a resposta adequada e, consequentemente,  utilizar o
precedente:  “Todos  os  elementos  são  atravessados  pela  hermenêutica,  que  implica  a  facticidade  dos  casos.
Impossível um proceder como se fosse “um conceito sem coisa.” Portanto, lá como cá, inexiste aplicação mecânica
ou  subsuntiva  na  solução  dos  casos  mediante  a  utilização  do  precedente  judicial.”  STRECK,  Lenio  Luiz;
ABBOUD, Georges. O NCPC e os precedentes – afinal, do que estamos falando?  Precedentes. Organizadores:
DIDIER  JR.,  Fredie;  CUNHA,  Leonardo  Carneiro  da;  MACEDO,  Lucas  Buril  de;  ATAIDE  JR,  Jaldemiro
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decidendi – e, nunca, das razões argumentativas do próprio precedente, de modo que, se vinculante,

o juízo posterior que está a julgar, deve considerá-lo para enquadrá-lo faticamente, mas sem uma

análise valorativa sobre o conteúdo do precedente. 

A  vinculatividade  não  nasce  pela  concordância506 do  precedente  pelo  órgão  julgador

posterior  –  horizontal  ou  vertical,  mas  pela  utilização  desta  norma  regra  jurídica  pela  própria

existência  de  uma abstração que baliza  e  resolve  ambas  as  situações,  a  anterior  que  formou o

precedente e a atual  onde o aplicará.  Essa é a vinculatividade de uma teoria  de precedente,  de

vinculação normativa institucional, na visão de Zaneti Jr507, que respeita o sistema jurídico como

íntegro, com a visão de que as soluções devem guardar coerência mediante casos análogos.  

Desse modo, Tucci enquadrava a jurisprudência persuasiva como precedente argumentativo

de convencimento508,  mesmo quando utilizado pelo órgão que o aplicará  como precedente,  não

havia obrigatoriedade diante do sistema, mas, tão somente, concordância com os argumentos ou até

convencimento por estes. A jurisprudência como um elemento de interpretação para convencimento

Rodrigues de. Editora JusPodivm, Salvador, 2015. p. 178. Por outro lado, a interpretação pode, no caso entendemos
que seja o correto,  ser  vista como uma análise de semelhança ou de identidade fática que ensejaria  ou não o
enquadramento devido ao precedente.  “A forma de aplicação dos precedentes  não pode ser,  de forma alguma,
mecânica. (…) Não se aplica o precedente “porque sim”, mas porque há a demonstração de que o precedente está
em vigor e que a situação fática é semelhante.” PEIXOTO, Ravi.  Superação do precedente e segurança jurídica.
Salvador,  Jus Podivm. 2015.p. 192/193. Diante das duas acepções,  primeiro as convergências,  ambos os lados
percebem que não há possibilidade de utilização mecânica do precedente, ou seja, não é autorizador de replicação
sem a devida análise factual do caso. Ou seja, não há aplicabilidade mecânica. Segunda convergência passa pela
necessidade de interpretação, o próprio texto aqui explicado, ambos os lados assim entendem, somente percebem
que são atributos diferentes, o que leva a divergência visionária. Enquanto a primeira visão de interpretação está na
hermenêutica para o enquadramento devido do precedente, numa construção analítica sobre aquele caso e a melhor
resposta,  contendo no precedente  um princípio balizador  para a  verificação  se chega-se a  melhor resposta,  na
segunda  visão,  a  interpretação  passa  pela  análise  da  situação  fático-jurídica  para  o  devido  enquadramento  do
precedente, após a verificação da validade do mesmo. Se houver, após a interpretação realizada, do precedente e do
caso a ser julgado, identidade entre as suas rationes decidendi, deve o precedente ser utilizado, contudo, não como a
resposta adequada substancialmente, mas, sim, pela identidade constatada. 

506 Ao discorrer sobre a vinculatividade, Magalhães e Silva explicam que o tribunal anterior, ou o próprio juízo de
primeiro grau, se entendermos precedente como regra, está a ele atrelado, ainda que não concorde e, se de outro
modo, entender de maneira igual ao precedente, não será por este motivo que o aplicará, mas, pela vinculatividade:
“O fato de um tribunal chegar à mesma conclusão de um julgamento anterior não é indício de que exista obrigação
de seguir um precedente (stare decisis), pois, ainda que se admita que o julgamento do caso em análise alcance a
mesma premissa  do  precedente,  sem que houvesse  decisão  preexistente,  isso  não  representa  a  adoção  de  um
precedente  por  sua  força  vinculante,  mas  apenas  que  as  razões  dos  julgamentos  são  coincidentes.  Por  outras
palavras, decidir de acordo com um precedente, por considerar sua força vinculante, não se verifica quando um
ministro vota em sua conformidade por concordar com as razões, mas, sim, porque o compreende como vinculante
ou obrigatório (SCHAUER, 2007, p. 385-386).”  MAGALHÃES, Breno Baía; SILVA, Sandoval Alves da. O grau
de vinculação dos precedentes à luz do STF.  Revista Jurídica do Senado Federal. Brasília a. 49 n. 195 jul./set.
2012. p. 83

507 ZANETI JR., Hermes.  O Valor Vinculante dos Precedentes.  Teoria dos Precedentes Normativos Formalmente
Vinculantes. 2. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 303

508 TUCCI, José Rogério Cruz e. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do precedente judicial. In: Teresa
Arruda  Alvim  Wambier.  (Org.).  Direito  jurisprudencial.  1ed.  São  Paulo:  RT,  2012.  p.  111.  Diante  da  nova
sistemática, Zaneti nega essa característica de precedente à jurisprudência persuasiva. ZANETI JR., Hermes.  O
Valor Vinculante dos Precedentes. Teoria dos Precedentes Normativos Formalmente Vinculantes. 2. ed. Salvador:
Jus Podivm, 2016. p. 306/307
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do julgador posterior, sem nenhuma vinculatividade,  apesar de existência de eficácia,  ainda que

minorizada. 

Esta  análise  é  primordial  para  entendermos  os  graus  de  vinculatividade  propostos  pelo

CPC/2015, uma vez que foram ampliados estes graus de acordo com a previsão legal para tanto em

diversos institutos e, primordialmente, na maioria dos insertos do microssistema. Zaneti Jr. diante

de tal novidade propõe uma sistematização de vinculatividade dos precedentes em três categorias:

precedentes normativos vinculantes, precedentes normativos formalmente vinculantes e precedentes

normativos formalmente vinculantes fortes509. 

De modo geral, não há grandes diferenças conceituais entre o proposto por Tucci quanto o

proposto por Zaneti Jr., somente partem de um prisma diverso para chegarem em convergências. O

primeiro parte da premissa que o precedente tem uma eficácia e elenca esta diante do grau entre a

persuasão  e  a  vinculatividade,  por  outro  lado,  Zaneti  Jr.  compreende  a  divisão  pelo  grau  de

vinculatividade, o que corrobora para um resultado diverso no que tange à ótica do que se propôs,

mas próximo em relação ao resultado. 

Para entendermos o termo vinculação formal,  Zaneti  Jr. o explica como um vínculo que

visualiza  que  “um  julgamento  que  não  respeita  um  precedente  vinculante  com  relevância

institucional,  ou seja, com relevância constituída e regulada por normas jurídicas,  não pode ser

considerado juridicamente correto.510” Desse modo, se existe uma decisão precedente que baliza a

questão,  com  autoridade  constituída  vinculativa,  se  houver  ignorância  ou  descumprimento  do

precedente, a própria decisão seria juridicamente incorreta, uma vez que não seguiu o que ali já se

firmou para o caso.  Evidente que há exceções,  como no caso de  overruling511,  overriding512 ou

distinguishing513, em que o juízo posterior não utilizará o precedente na decisão, contudo, ainda

assim, o precedente deve ser considerado, estudado, debatido, mesmo que relativizado. 
509 ZANETI JR., Hermes.  O Valor Vinculante dos Precedentes.  Teoria dos Precedentes Normativos Formalmente

Vinculantes. 2. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 323
510 ZANETI JR., Hermes.  O Valor Vinculante dos Precedentes.  Teoria dos Precedentes Normativos Formalmente

Vinculantes. 2. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 323
511 Explicando  conceitualmente  o  instituto:  “Por  meio  dessa  técnica,  o  Tribunal  supera  o  precedente.  Fazer  o

overruling significa que o Tribunal claramente sinaliza o fim da aplicação de uma regra de direito estabelecida pelo
precedente e substitui a velha regra de direito por uma que é fundamentalmente de natureza diversa” NOGUEIRA,
Gustavo Santana.  Stare Decisis et  Non Quieta Movere:  a vinculação aos precedentes no direito comparado e
brasileiro. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010. p. 179 

512 Explicando  conceitualmente  o  instituto:  “O  overriding apenas  limita  ou  restringe  a  incidência  do  precedente,
aproximando-se, neste sentido, de uma revogação parcial. Mas no overriding não há propriamente revogação, nem
mesmo parcial, do precedente, embora o resultado da decisão com ele tomada não seja compatível com a totalidade
do precedente”. MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010,
p. 347

513 Explicando conceitualmente o instituto: “Fala-se em  distinguishing (ou  distinguish) quando há diferença entre o
caso concreto em exame e o paradigma anterior, seja porque inexiste coincidência com os fatos que embasaram a
ratio decidendi, seja porque, a despeito de eventual aproximação entre eles, há alguma peculiaridade no caso em
julgamento que impõe a não aplicação do precedente.” REDONDO, Bruno Garcia. Precedente judicial no direito
processual civil brasileiro. In: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; MARINONI, Luiz Guilherme; WAMBIER,
Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial: volume 2 . São Paulo: RT, 2014. v. 2.  p. 180
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A premissa inicial de Zaneti Jr. para tal divisão parte de um ponto da recepção de uma teoria

dos  precedentes  pelo  ordenamento  brasileiro,  ainda  que  não adentre-se  na  mesma  do  common

law514, o que muito se critica515, para uma ideia de racionalização da atividade judicial, com o dever

de preservação da isonomia, segurança jurídica e previsibilidade516, repassando uma confiança para

o jurisdicionado. Partindo desse ponto,  importante  entender  que todas as decisões são,  de certo

modo, precedentes, ainda que com funções limitadas. O termo precedente judicial, quando utilizado

de maneira conceitual macro, há de enquadrar um aspecto geral, como uma autoridade e eficácia

maior, mas, de certo modo, qualquer decisão judicial é precedente, no mínimo, para aquele órgão

julgador que a proferiu, nem que seja o juízo de primeiro grau em relação às suas decisões. Logo,

mesmo sem uma obrigatoriedade formal517, há uma sistêmica e argumentativa, se um órgão decide

uma fato concreto de uma maneira, em outro fato idêntico, deve tomar a mesma postura518, ainda

514 A vinculação precedente no common law não nasce de normatividade, da determinação legal. É um ponto claro.
Concordamos com tal crítica, mas, Zaneti Jr. e Rizzo, cada qual em seu texto, entendem que a indicação normativa
escolhida pelo novel ordenamento é justamente com o intuito de induzir a uma nova cultura, a impor uma nova
ideologia. Mas, é o melhor caminho? Talvez não seja, porém com a dispersão jurisprudencial como a tônica e a
arbitrariedade da decisão conforme a consciência, adotar uma nova cultura é uma excelente atitude indutiva: “a lei é
um poderoso instrumento indutivo da mudança cultural, deve servir à razão, significa dizer que, especialmente em
matérias contraintuitivas, como o estabelecimento de uma cultura dos precedentes, que esperar por uma mudança
gradual  e  espontânea  da  sociedade  pode  não  surtir  efeitos.”  ZANETI  JR.,  Hermes.  O  Valor  Vinculante  dos
Precedentes. Teoria dos Precedentes Normativos Formalmente Vinculantes. 2. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. p.
362  Mesmo  sentido:  AMARAL,  Guilherme  Rizzo.  Precedentes  e  a  tetratologia  de  Streck.
https://www.academia.edu/29309760/Precedentes_e_a_Tetralogia_de_Streck Acesso dia 02 de janeiro de 2017. 

515 STRECK,  Lenio  Luiz;  ABBOUD,  Georges.  O  NCPC  e  os  precedentes  –  afinal,  do  que  estamos  falando?
Precedentes. Organizadores:  DIDIER JR., Fredie;  CUNHA, Leonardo Carneiro da; MACEDO, Lucas Buril de;
ATAIDE JR, Jaldemiro Rodrigues de. Editora JusPodivm, Salvador, 2015. p. 176

516 Sobre previsibilidade e certeza: “O argumento da confiança representa a certeza e previsibilidade de uma ação,
permitindo que haja o planejamento das atividades intersubjetivas com maior eficácia. O argumento da eficiência,
por  sua  vez,  preconiza  que,  com  o  modelo  de  regras,  perde-se  menos  tempo  investigando  e  calculando  as
justificativas e consequências de uma regra, permitindo sua aplicação mais expedita e segura.”  MAGALHÃES,
Breno Baía; SILVA, Sandoval Alves da. O grau de vinculação dos precedentes à luz do STF. Revista Jurídica do
Senado Federal. Brasília a. 49 n. 195 jul./set. 2012. p. 82

517 A visão de Zaneti Jr. sobre a primeira das espécies de vinculatividade está na ausência de formalidade – presença na
lei – para tanto, mas, no pensamento sistêmico, no conjunto hierárquico que a própria interpretação do direito deve
conter,  entregando  uma  jurisdição  isonômica:  “a  vinculatividade  é  compreendida  a  partir  da  exigência  de
argumentação racional no processo de interpretação/aplicação do direito,  independentemente da lei  formal.  Em
outras  palavras,  a  consideração  e  aplicação  dos  casos-precedentes  dar-se-á  de  duas  formas:  horizontalmente
(próprio órgão), a partir da premissa de que os casos iguais devem ser tratados de forma igual e de que existe um
ônus argumentativo para superar ou afastar os casos-precedentes na análise do caso-atual; e verticalmente (órgão de
hierarquia inferior), a partir da premissa de que as decisões de vértice nos casos-precedentes devem ser levadas em
consideração no momento de decidir os casos-atuais. (…) os precedentes normativos vinculantes representam uma
“presunção a favor do precedente”, de cunho normativo, muito embora não conte com a previsão formal (legal) de
vinculatividade expressa e explícita nos textos legais.” ZANETI JR., Hermes. O Valor Vinculante dos Precedentes.
Teoria dos Precedentes Normativos Formalmente Vinculantes. 2. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 325

518 O  respeito  ao  precedente  não  deve  ser  visto  como  uma  obrigatoriedade  legal,  mas  do  próprio  exercício  da
jurisdição, não pela visão de que o precedente cria direito e autorize o Judiciário a legislar, mas pela estabilidade
que se propõe diante da atividade judicante. Com isso, os julgamentos devem guardar o dever de autorreferência, no
mínimo, o que leva a todo órgão judicial, na falta de parâmetros de precedentes superiores, ser vinculado às suas
próprias decisões. Existem enunciados no FPPC sobre tal ponto:
Enunciado n.º  169  do  FPPC:  Os  órgãos  do  Poder  Judiciário  devem obrigatoriamente  seguir  os  seus  próprios
precedentes, sem prejuízo do disposto nos § 9º do art. 1.037 e §4º do art. 927. Enunciado n.º 170 do FPPC: As
decisões e precedentes previstos nos incisos do caput do art. 927 são vinculantes aos órgãos jurisdicionais a eles
submetidos. 

https://www.academia.edu/29309760/Precedentes_e_a_Tetralogia_de_Streck
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que não haja lei que assim determine, no mínimo pela própria estabilidade, coerência e integridade

do sistema jurídico. 

De todo modo, Wambier discorre sobre a necessidade de vinculatividade dos precedentes,

ainda que não obrigatório formalmente, pela própria conjuntura que se compreende no momento

decisório, com a continuidade dos mesmos parâmetros jurídicos existentes para aquele momento da

decisão anterior, não há necessidade de movimentos bruscos decisórios, que causariam somente

insegurança jurídica519. Dessa maneira, não há uma vinculação pela lei – ou pelo art. 927, mas pelo

art. 926, pelo dever de estabilidade, de coerência e integridade, o qual o julgador deve considerar,

em sua interpretação,  todos os pontos conexos da situação a ser julgada,  com as anteriormente

ligadas, num autêntico diálogo construtivo decisório. 

Em um segundo momento, Zaneti Jr. passa a considerar a vinculatividade formal, ou seja,

aquela  prevista  em  lei.  Nesse  ponto,  divide  os  precedentes  dentro  dessa  subespécie  entre

formalmente  vinculantes  e  os  formalmente  vinculantes  fortes.  Em  essência,  ambos  tem  a

característica da vinculação,  contudo, o grau há de mudar  pela relação de impugnabilidade que

detém tal precedente. Na primeira hipótese, a vinculação permite, legalmente, que uma decisão que

não segue o precedente seja impugnada mediante o recurso cabível, mediante quórum normal do

colegiado, com “a obrigatoriedade forma de levar os casos-precedentes em consideração520.” Num

momento posterior, os precedentes normativos formalmente vinculantes fortes, seguindo essa visão,

distinguem-se dos anteriores pela possibilidade de impugnabilidade  per saltum – o que no Brasil

seria via reclamação – e, ainda, necessitaria para a sua superação exige um quórum qualificado. 

Num olhar macro, essa visão de Zaneti Jr. nesta última divisão521 merece crítica no sentido

de  que  as  diferenças  são  imperceptíveis  quando  distingue  os  formalmente  vinculante  daqueles

formalmente  vinculantes  fortes,  imbuindo-os  de  duas  grandes  diferenças  para  este  último,  a

impugnabilidade per saltum e a necessidade de quórum qualificado para superação do precedente.

Há uma complexidade nesta divisão, pela falta de possibilidade de enquadramento real no direito

brasileiro da segunda opção, os quais admitem a impugnabilidade  per saltum, que seria possível

somente via reclamação e, ainda, de maneira extramente excepcional. Na qualidade do quórum a ser
519 Esse ponto é importante para a interpretação em relação a aplicabilidade do precedente, a liberdade decisória do

juiz consiste na averiguação das nuances da situação, como bem coloca Wambier, com as adequações fáticas que
ensejem a adaptação, aplicação ou afastamento do precedente: “Este ambiente decisional é que fornecerá elementos
para que se saiba: se o juiz pode levar em conta peculiaridades do caso concreto ao decidir, nuances da situação, o
que lhe dá margem de liberdade; e se o juiz pode, legitimamente levar em conta, na sua decisão, alterações sociais
que o autorizam a divergir suavemente – nunca bruscamente – do que até então estava estabelecido.” WAMBIER,
Teresa  Arruda  Alvim.  A  vinculatividade  dos  precedentes  e  o  ativismo  judicial  –  paradoxo  apenas  aparente.
Precedentes. Organizadores:  DIDIER JR., Fredie;  CUNHA, Leonardo Carneiro da; MACEDO, Lucas Buril de;
ATAIDE JR, Jaldemiro Rodrigues de. Editora JusPodivm, Salvador, 2015. p. 266

520 ZANETI JR., Hermes.  O Valor Vinculante dos Precedentes.  Teoria dos Precedentes Normativos Formalmente
Vinculantes. 2. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 326

521 ZANETI JR., Hermes.  O Valor Vinculante dos Precedentes.  Teoria dos Precedentes Normativos Formalmente
Vinculantes. 2. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 326
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possível a superação do precedente, em todo o microssistema, retirando somente algumas hipóteses

do recurso extraordinário que podem ser julgados pela turma, há a alteração da competência para

um colegiado maior: repetitivos excepcionais, incidente de arguição de inconstitucionalidade, IRDR

e IAC. 

Desse modo, Zaneti Jr. segue Marinoni e Mitidiero ao dispor que a superação do precedente

seria  somente  pelo  tribunal  que  formou  o  precedente.  Neste  ponto,  há  uma  divisão,  como

analisamos  outrora,  sobre  os  precedentalistas  e  hermeneutas.  A  visão  dos  primeiros  recai  na

necessidade de estabilidade do precedente,  geralmente do tribunal superior, até que este mesmo

reveja a  sua  posição  – caso necessário  – para a  alteração  mediante  novéis  argumentos  e  fatos

sociais, dada a vinculatividade do precedente. Na visão hermenêutica, o precedente vincula pela

qualidade de seu conteúdo, com a necessidade a todo caso da interpretação do juízo, ainda que

subordinado ao tribunal que formou precedente, sobre o conteúdo do mesmo e o convencimento de

que este é a decisão correta para o caso, como preconiza Dworkin. 

É uma questão complexa, não envolvendo somente a possibilidade de superação ou não do

precedente, mas, sobretudo, da própria vinculatividade formal. Se o juízo subordinado, ao analisar

caso futuro puder entender, mediante a sua interpretação – pensando na teoria da decisão  – que o

precedente não chegou na decisão correta, podendo tergiversar sobre este, nunca teremos, mediante

a  realidade  brasileira,  um  real  passo  ao  brocardo  decido  conforme  meu  convencimento.

Evidentemente que se o precedente for inconstitucional ou ofensivo aos direitos fundamentais, o

julgador,  mediante  o  ônus  argumentativo  que  Bustamante522 e  Ataíde  Jr.523 inserem  para  a

superação,  poderá  não  segui-lo.  A  complicação  desta  visão  passa  pela  realidade  brasileira  da

ausência  de  fundamentação  e  diálogo  com  os  precedentes,  muitas  vezes  com  ignorância

argumentativa sobre a existência de um precedente e, ainda, a abertura de possibilidade para a não

vinculatividade além de eventual inconstitucionalidade e infringência às normas fundamentais. 

Neste  ínterim,  manter  a  higidez  do  precedente,  com  a  vinculatividade  pelos  juízos

subordinados seja a maior  saída,  ainda que este realize  a fundamentação argumentativa  de que

entenda  que  não  seria  mais  cabível,  sinalizando  para  que  haja  reanálise  dos  fundamentos  ou

condições. Raatz situa este ponto como a admissão de que os tribunais superiores teriam, então, o

condão de errar por último524, ou seja, uma vez decidindo de maneira equivocada, implicariam uma

522 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. A dificuldade de se criar uma cultura argumentativa do precedente judicial e
o  desafio  do  novo  CPC.  Precedentes. Organizadores:  DIDIER  JR.,  Fredie;  CUNHA,  Leonardo  Carneiro  da;
MACEDO, Lucas Buril de; ATAIDE JR, Jaldemiro Rodrigues de. Editora JusPodivm, Salvador, 2015. p. 296

523 ATAIDE JR, Jaldemiro Rodrigues de. A fundamentação adequada diante do sistema de precedentes instituído pelo
NCPC. Precedentes. Organizadores: DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; MACEDO, Lucas Buril
de; ATAIDE JR, Jaldemiro Rodrigues de. Editora JusPodivm, Salvador, 2015. p. 697

524 RAATZ, Igor.  Precedentes — uma autorização para "errar" por último? www.conjur.com.br/2016-out-03/igor-
raatz-precedentes-autorizacao-errar-ultimo  Acesso dia 02 de janeiro de 2017. 

http://www.conjur.com.br/2016-out-03/igor-raatz-precedentes-autorizacao-errar-ultimo
http://www.conjur.com.br/2016-out-03/igor-raatz-precedentes-autorizacao-errar-ultimo
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vinculatividade equivocada aos demais juízos, o que necessitaria que os juízes pudessem interpretar

o  precedente  para  não  utilizá-lo,  se  for  o  caso.  Amaral  se  contrapõe  a  esta  visão  dizendo,

acertadamente,  que  errar  é  do  ser  humano  e,  talvez,  aceitar  que  os  tribunais  também erram é,

igualmente,  da  natureza  humana525.  O  sistema  nunca  será  infalível,  mas,  talvez  tenhamos  que

escolher por qual sistema de falhas seria mais condizente, um que se houver um precedente falho,

todos seguirão este até o próprio tribunal corrigir ou, outro, aquele que todo juiz identifica a falha e

insere o direito que entende como correto, gerando, por vezes, identificações diferentes de falhas e

resultados diferentes do direito, não seguindo a teoria da decisão correta. 

Sobre a necessidade da superação do precedente ser pelo próprio tribunal, há uma grande

complicação no entendimento de alguns institutos como precedentes, diante dessa visão, pelo fato

de que no IRDR e na arguição de inconstitucionalidade526 a formação se dará em órgãos de segundo

grau, o que importa em uma evidente possibilidade de superação e estabilização de maneira diversa

e igualmente vinculante formalmente pelo tribunal superior. No caso de IAC, a diferença é ainda

maior, sobre essa formação, pelo fato de ser possível em todos os tribunais, inclusive no STF527. 

4.3.1 A saída pelo meio termo: é possível  uma legitimidade conjunta pelo procedimento e

substância?

O cerne deste estudo é o microssistema de formação de precedente, com a demonstração e

explicação  de  que  há  a  necessidade,  para  a  melhor  criação  de  uma  decisão  que  tornará  um

precedente, que um procedimento próprio e ampliado seja criado, com um cuidado maior para com

a matéria em juízo, pelas partes, pelos terceiros e pelo órgão julgador. 

No entanto,  acreditar no procedimento como o único ou principal viés legitimador é um

tanto simplório. A decisão oriunda do precedente deve ter consonância com o que se entende como

justo, importando com o seu conteúdo para uma futura aplicabilidade. Apesar do CPC/2015 optar

525 AMARAL,  Guilherme  Rizzo.  Precedentes  e  a  tetratologia  de  Streck.
https://www.academia.edu/29309760/Precedentes_e_a_Tetralogia_de_Streck Acesso dia 02 de janeiro de 2017. 

526 Excepcionalmente, há a possibilidade de suscitação do incidente de arguição de inconstitucionalidade no STJ. 
527 Cunha e Didier Jr. discorrem sobre a incidência do IAC nos tribunais superiores, inclusive no STF. Desse modo, a

menos que um IAC seja realizado no STF – o que é possível – os demais podem ser superados pelo próprio recurso
que impugna  o  resultado  do  IAC.  Ou seja,  se  uma causa  é  julgada  no  tribunal  de  segundo  grau  em IAC e,
posteriormente,  há  recurso  excepcional,  este  pode  realizar  a  superação  daquele  entendimento  anteriormente
firmado, valendo para fins de vinculatividade, o decidido no recurso excepcional, com a mesma preconizada no
IAC pelo art. 947: “O incidente de assunção de competência pode ser instaurado em qualquer tribunal, inclusive
nos tribunais superiores. Enquanto não julgada a causa ou o recurso, é possível haver a instauração do incidente de
assunção de competência, cujo julgamento produz um precedente obrigatório a ser seguido pelo tribunal e pelos
juízos a ele vinculados.” CUNHA, Leonardo José Carneiro da; DIDIER JR., Fredie.  Curso de direito processual
civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p.
656. 

https://www.academia.edu/29309760/Precedentes_e_a_Tetralogia_de_Streck
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por um conjunto de institutos que tem uma vinculatividade formal e, por isso, também por um

procedimento amplificado, contudo, não podemos entender que simplesmente o cumprimento deste

implicará em um precedente que terá um conteúdo válido e condizente de uma aplicabilidade a ser

replicada,  nos  processos  que  outrora  estejam suspensos  ou  as  futuras  demandas  que  guardem

identidade  fático-jurídica  com  a  decisão  paradigmática.  Seria,  de  certo  modo,  entender  que  a

legitimidade estaria puramente no procedimento. 

O contraditório é importante para este ponto528, seja pela sua necessária influência no debate

ou pela sua abertura cognitiva diante de uma ampliação da argumentação. Com um debate maior,

em busca de levantamento das mais diversas teses e visões sobre o tema a ser discutido, a análise

judicante,  em teoria,  deve  ser  a  mais  exauriente  possível,  com a  pormenorização  de  todos  os

argumentos, refutação e acatamento de pontos materiais para se culminar nas melhores teses sobre a

matéria a ser decidida. 

O rito procedimental existente no microssistema não pode ser um mero legitimador de um

viés jurisprudencial  anterior529,  ou seja, a admissibilidade de qualquer  dos institutos insertos no

microssistema não serve simplesmente para se conseguir a convalidação de um posicionamento

daquele  tribunal,  concedendo-lhe  um  viés  vinculativo  que  outrora  não  detinha.  Ao  admitir-se

qualquer dos institutos, desde a afetação até a decisão final deste, o colegiado julgador deve reabrir

o campo das discussões cognitivas e exaustivas, justamente para dar azo a todas as manifestações,

com a  possibilidade  de  que  todas  estas  sejam consideradas,  discutidas  e  influenciantes  para  o

procedimento e a ulterior decisão judicial dali proveniente. 

Uma vez admitido qualquer dos institutos,  evidentemente,  que a jurisprudência existente

deve ser considerada, mediante a sua formação paulatina durante o tempo, mas não deve ser o fio

condutor judicante para tal desiderato, deve ater-se a ser somente mais um argumento persuasivo

para os debates abertos pela própria instauração daquele contraditório ampliado. Se ao invés disso,

qualquer dos incidentes optar por uma rapidez e ausência de grande contraditório530, somente na

528 E, neste ponto, todos os autores citados concordam, seja Fazzalari pelo contraditório como legitimador, Habermas
pela  comunicatividade,  Harbele  pela  ampliação  dos  pré-interprétes,  Popper  pela  refutação  e  Luhmann  pela
participação com a noção de remodelação de expectativas. 

529 Outro  problema  do  procedimentalismo  de  Luhmann,  mencionado  por  Port,  está  na  utilização  deste  para
revestimento de entendimentos que, anteriormente, eram somente persuasivos, como mera procedimentalidade para
transformá-los, diante do microssistema, em repetitivos ou precedentes vinculantes: “As decisões judiciais que se
limitam a reproduzir a jurisprudência consolidada, sem a devida atenção ao conflito instaurado no processo e à
participação  dialética  das  partes,  consubstanciada  nas  razões  por  ela  invocadas  no  curso  da  demanda,  não
contribuem,  conforme  já  dissemos,  para  a  redução  das  expectativas  das  partes  envolvidas,  dando  azo  à  sua
deslegitimação como procedimento, segundo o conceito de Niklas Luhmann.” PORT, Otávio Henrique Martins. A
decisão judicial nas demandas repetitivas e a legitimação pelo procedimento segundo Niklas Luhmann.  Revista
Pensamento Jurídico. v. 7, n. 1 , 2015. p. 178

530 Refutando, de certo modo, a teoria de Fazzalari, apesar de considerar que denota aspectos importantes, Marinoni
versa  sobre  a  insuficiência  desta  para  a  legitimidade  da  decisão:  “Contudo,  a  participação  das  partes  no
procedimento, embora importante, é insuficiente para garantir a legitimidade da jurisdição. A parte, além de ter o
direito de participar do processo, possui o direito ao procedimento adequado à tutela do direito material.  Esse
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busca da convalidação vinculativa  de um posicionamento  anterior,  não há,  evidentemente,  uma

legitimidade no precedente, ainda que seguindo o procedimento, tornando a decisão desconexa com

a realidade e um equívoco a ser corrigido posteriormente, causando mais males do que benefícios. 

É importante que a abertura cognitiva seja real, no intuito de considerar os argumentos de

todos os comunicadores ali presentes, com a efetiva participação de todos os atores processuais,

com a consideração de todos os pontos materiais elencados e culminar na decisão mais justa, diante

do prisma de direitos normativos existentes e coadunando com os preceitos fundamentais. Ou seja,

por mais que o procedimento seja essencial para a construção de um precedente vinculante, nos

moldes  que  a  novel  legislação  processual  imaginou  um  microssistema,  a  substância  material

oriunda dali  é  tão  importante  quanto  o  rito  procedimental  sugerido  legalmente  e  que  deve  ser

seguido pelo órgão judicante competente. 

Desse modo, a decisão judicial deve fundamentar-se em preceitos fundamentais, em seguir

os  ditames  constitucionais  e  seus  princípios,  bem  como  estar  alicerçada  em  diversos  pontos

materiais normativos em que possa ser aceita como justa pela sociedade. E, ainda, como já vimos,

com uma fundamentação  analítica  e  adequada  para  que  cumpra  sua  função  extraprocessual  de

maneira minimalista. 

O procedimento não pode ser o legitimador único, como Luhmann dispõe531, como um meio

de  mudar  as  expectativas  das  decisões  judiciais  pelas  mesmas  em relação  ao  cumprimento  do

direito  incide  sobre  o  legislador,  obrigando-o  a  instituir  procedimentos  idôneos,  assim  como  sobre  o  juiz,
especialmente em razão das normas processuais abertas,  que dão à parte o poder de estruturar o procedimento
segundos as necessidades do direito material e do caso concreto. Ou seja, a legitimidade da jurisdição, inclusive
para que lhe seja possível tutelar os direitos, exige a compreensão de que o processo deve se mostrar apto à tutela
do direito material. O processo, nessa perspectiva, exige mais um plus em relação à fria e neutra concepção de
relação jurídica processual.” MARINONI, Luiz Guilherme. Da teoria da relação jurídica processual ao processo
civil do estado constitucional. http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo102.htm Acesso dia 02 de janeiro de 2017.

531 LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. Trad. Maria da Conceição Corte Real. Brasília: UNB, 1980.
p. 26 

http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo102.htm
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procedimento  e,  consequentemente,  ater-se  a  aceitar532 a  decisão  oriunda  daquele  instituto,  se

cumprido todo o rito533. 

Toda  decisão,  em  qualquer  dos  institutos  do  microssistema,  deve  tem  uma  substância

material digna e coadunando com a legalidade e, sempre que possível, com os anseios sociais. É

importante  essa  visão  da  decisão  que  forma  o  precedente,  justamente  para  entender-se  que  a

vinculatividade formal,  contida em diversos artigos do CPC/2015 e, sobretudo, no art.  927, não

resolverão, de plano, o problema da dispersão de entendimentos se o único ponto legitimador for o

devido cumprimento do procedimento. Não há liberdade decisória total por causa da existência de

procedimento  pré-definido,  tampouco,  há  legitimidade  ampla  somente  pela  participação  da

sociedade,  através  dos  terceiros,  principalmente  amicus  curiae,  como  se  estes  autorizassem

qualquer que fosse o resultado da decisão judicial. 

E,  para  entendermos  os  precedentes  já  existentes  no  Brasil,  uma  vez  que  muitos  dos

institutos insertos do microssistema não são novidades e foram, no máximo, remodelados, muitas

decisões sem um cunho vinculante formal e legal, têm total aceitação pela sociedade e pelos juízos

de tribunais e graus inferiores pela sua própria substância, sem a necessidade de uma norma que

obrigue  os  demais  órgãos  a  seguir.  Evidentemente  que  um  microssistema  de  formação  de

precedentes  vinculantes  pressupõe  a  ciência  pelo  órgão  julgador  que  há  um  paradigma  a  ser

532 Luhmann ressalta que legitimidade, em sua visão, deve ser compreendida como aceitação da validade da decisão.
Este ponto é complexo, socialmente e sociologicamente, pelo fato de que a decisão judicial não deve ter somente
aceitação,  mas,  sobretudo,  legitimidade:  “Em  primeiro  lugar  tem de  se  distinguir  claramente  no  conceito  de
legitimidade,  entre  a  aceitação  de  premissas  de  decisão  e  aceitação  da  própria  decisão.  Esta  distinção  é
particularmente importante, pois o processo legitimador de decisão opera sob uma condição do tipo sim/não. Existe
uma grande diferença quando esta condição é aplicada só às premissas de decisão ou também às próprias decisões.
Pode-se optar por afirmar os princípios e as normas dos quais uma decisão tem de ‘derivar’ e negar contudo a
própria decisão, por ter logicamente resultado errada ou com base em interpretações falsas ou aceitação de fatos
errados. E, ao invés, podem aceitar-se decisões, sem preocupações quantos aos méritos a que se reportam, numa
atitude de total indiferença, talvez até numa recusa das suas razões como regras gerais de decisão. À positivação do
direito, isto é, à tese de que todo o direito é posto por decisão, corresponde estabelecer o conceito de legitimidade
sobre o reconhecimento das decisões como obrigatórias. Este é o conceito mais amplo. Compreende, também, o
reconhecimento  das  premissas  de  decisão,  contanto que  se  decida  sobre  elas  (noutro  tempo e  através  doutras
passagens).  Igualmente,  leis,  atos  administrativos,  sentenças  etc.  são,  pois,  legítimos como decisões,  quando e
enquanto se reconhecer que são obrigatoriamente válidos e devem fundamentar o próprio comportamento. Com
esta definição as dificuldades deslocam-se para o conceito da aprovação ou aceitação (....) O conceito de aceitação
tem de  ser  correspondentemente  formalizado.  O  que  quer  dizer  é  que  os  indivíduos,  por  quaisquer  motivos,
assumam sempre as decisões como premissas do seu próprio comportamento e estruturem as suas expectativas de
acordo com isso”  LUHMANN, Niklas.  Legitimação pelo procedimento. Trad. Maria da Conceição Corte Real.
Brasília: UNB, 1980. p. 26

533 Marinoni reúne Fazzalari e Luhmann como procedimentalistas, apesar de com vertentes diferentes, para refutar que
o procedimento consegue, meramente, chegar numa legitimidade decisória: “Contudo, as teorias de Fazzalari e de
Luhmann se situam em planos completamente diversos. Embora a legitimação pelo procedimento, na teoria de
Luhmann, também invoque uma legitimação através da participação, há uma grande distinção entre os significados
de participação em Luhmann e Fazzalari. Luhmann, ao tratar da participação, está preocupado com a aceitação das
decisões e em “tornar inevitáveis e prováveis decepções em decepções difusas”, e não apenas com a efetividade do
direito  da  parte  participar  do  processo,  influindo  sobre  o  convencimento  judicial,  o  que,  segundo  Fazzalari,
legitimaria o exercício da jurisdição.” MARINONI, Luiz Guilherme. Da teoria da relação jurídica processual ao
processo civil do estado constitucional. http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo102.htm Acesso dia 02 de janeiro de
2017

http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo102.htm
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construído no exercício específico daquela judicância, naquele momento, o que importa em atrelar-

se,  ainda  mais,  os  precedentes  fundamentais,  os  argumentos  das  partes  e,  principalmente,  a

pacificação social534, orientada pelos ditames constitucionais e, como o próprio CPC/2015 preconiza

em seu art. 8o, para culminar numa decisão que detenha uma legitimidade pelo cumprimento das

regras  procedimentais  e  pela  sua  própria  materialidade,  conseguindo  uma  decisão  social  e

juridicamente justa. 

Um ponto importante para toda a legitimidade está na ampla publicidade de todo o conteúdo

do procedimento,  de todas  as  deliberações,  desde a decisão  de afetação,  quanto aos debates  e,

principalmente,  sobre o enfrentamento de todas as questões, com as devidas refutações que são

peculiares da argumentação jurídica. As deliberações de cada um dos atores processuais, das partes

aos  amicus  curiae,  passando  pela  audiência  pública,  informações  dos  tribunais  e  parecer  do

Ministério Público revelam as escolhas de posições jurídicas e políticas por estes grupos, ainda

conforme seus sentimentos e anseios, o que não pode ser omitido e, tampouco, desconsiderado.

Conhecer  e  tornar  pública  as  razões  da  deliberação  são  fundamentais  para  o  exercício  e

vinculatividade  da  decisão,  até  pelo  fato  de  somente  entender-se-á  toda  essa  vinculação,  se

entendermos o que está em jogo, quais são todos os interesses sobre os quais qualquer dos institutos

almeja. 

534 Neste  ponto,  há  de  se  imaginar  que  o  simples  procedimento  a  ser  seguido,  sem um viés  participativo  e  em
conjunção à sociedade não detém o grau de vinculatividade que a própria norma preconiza. O caso apresentado aqui
refere-se ao Repetitivo sobre “Necessidade de, na busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, ser paga a
integralidade do débito para caracterizar-se a purgação da mora pelo pagamento, não sendo suficiente o pagamento,
tão somente, das parcelas vencidas”, tendo o REsp 1.418.593 como representativo da controvérsia, deliberou-se
sobre a necessidade de pagar a integralidade da dívida se houver uma ação de busca e apreensão ou somente o que
perfaz valores  em atraso que geraram a possibilidade da demanda. A interpretação em Repetitivo em Recurso
Especial foi a seguinte pela 2a. Seção do STJ: “Nos contratos firmados na vigência da lei 10.931/04, compete ao
devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da
dívida  –  entendida  esta  como os  valores  apresentados  e  comprovados  pelo  credor  na  inicial  –,  sob  pena  de
consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária." Ou seja, decidiu em sede de formação
de um precedente vinculante (apesar de não se utilizar este termo no CPC/73) que se há um processo de busca e
apreensão de um veículo, purgar-se-á a mora de todo o contrato e, ao devedor, que não conseguiu pagar aquela
parcela ou parcelas, somente será possível a devolução do veículo com a visão de que o devedor deve quitar toda a
dívida. É uma visão deturpada da norma, bem como desarrazoada da realidade e da finalidade de um repetitivo.
Primeiro sobre o prisma do aspecto temporal, o repetitivo foi aceito, pelo Ministro Salomão, em  03/02/2014, e
julgada a tese em 14/05/2014, com julgamento dos embargos de declaração em 18/06/2014, e trânsito em julgado
em 22/08/2014 (consulta em  http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp em 02 de janeiro de
2017). Não houve nem o procedimento em sua análise de maturação do que se decidir, somente uma consideração
em um julgamento com uma vinculatividade maior,  como uma legitimidade para um entendimento sem seguir
pormenorizadamente o que o rito preconiza. Desse modo, não há uma respeitabilidade pelo repetitivo pelo Brasil
afora, levando a ser um repetitivo com alto índice de descumprimento pelos tribunais e juízes de primeiro grau, fora
a  noção  de  que  o  devedor  não  terá  condições  de  adimplir  todo  o  contrato.
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI218053,11049-
STJ+reforma+decisao+que+admitiu+purgacao+da+mora+em+leasing+de+veiculo. 

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI218053,11049-STJ+reforma+decisao+que+admitiu+purgacao+da+mora+em+leasing+de+veiculo
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI218053,11049-STJ+reforma+decisao+que+admitiu+purgacao+da+mora+em+leasing+de+veiculo
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp
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Evidentemente,  o procedimento por si só não legitima qualquer decisão535.  Não há de se

pensar em transcendência da decisão formada neste microssistema vergastado neste estudo, se as

suas decisões forem desconectadas com a realidade jurídica e sua aplicabilidade no cotidiano. Do

mesmo modo, a substância material do que se decide, do que se delibera é fundamental para que

saiba se o procedimento cumpriu a sua função, não como um legitimador em si mesmo da decisão,

mas,  sobretudo,  como  a  busca  de  uma  decisão  resultante  da  melhor  interpretação  do  direito

material.  Essa dicotomia procedimento/substância536 material  deve permear  o órgão julgador em

uma preocupação incessante na coexistência de ambos. O procedimento deve ser meio, a substância

deve ser a finalidade. 

O conteúdo tem alto grau de importância, tanto que existem diversas decisões/precedentes

que,  apesar  de  não  serem  vinculantes  formalmente,  detém  alto  grau  de  respeitabilidade537 e

vinculação  pela  sua  própria  contundência  em  sua  formação538,  ainda  que  fora  de  um  rito

procedimental instituído para tanto. No entanto, a possibilidade de uma decisão construída fora do
535 “Dessa  forma,  a  legitimação  não  deve  ser  apreendida  apenas  em seu  sentido  formal,  deve  ela  advir  de  uma

confluência com os influxos da realidade que fornece qualidade e conteúdo à decisão.” MARTIN, Andréia Garcia.
A legitimação das  decisões  judiciais  pelo procedimento adequado:  a  superação  da teoria  de Luhmann.  Anais.
Sociedade, Direito e Decisão em Niklas Luhmann Congresso Internacional em Homenagem a Cláudio Souto De 24
a 27 de Novembro de 2009.  p. 107

536 Sobre o ordenamento revogado, Raatz demonstrava uma crítica justamente à ênfase ao procedimentalismo, com o
intuito  de  mencionar  que  o  precedente  deve  conter  substância  de  tal  desiderato.  Os  precedentes,  nos  moldes
brasileiros, nascem para assim o serem e devem ter o cuidado com o conteúdo e não somente uma legitimidade pelo
procedimento: “Por um lado, o sistema de precedentes obrigatórios não leva em conta os fundamentos da decisão
como qualificadores do seu grau de vinculação para as decisões futuras: basta que a decisão tenha sido tomada pelo
Superior Tribunal de Justiça em respeito a algum procedimento capaz de conferir-lhe tal força, como, por exemplo,
aquele previsto no artigo 543-C, do CPC27. Vale dizer, o valor do precedente independe do seu conteúdo28. O
aspecto subjetivista impera nesse primeiro momento, pois não importa como se decidiu, mas, sim, que determinada
matéria foi decidida. Com isso, o precedente ganha, automaticamente,  força vinculante relativamente aos casos
futuros.”  RAATZ,  Igor.  Precedentes  obrigatórios  ou  precedentes  à  brasileira?  Revista  Eletrônica  de  Direito
Processual – REDP. Vol. XI. N. 11. 2013. p. 224

537 Apesar de ser uma súmula, contudo, citamos a súmula 385, como um precedente não vinculante em termos formal,
porém, com alta vinculatividade substancial, com aplicabilidade unânime nos tribunais e juízes de primeiro grau.
SÚMULA N. 385 - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Referências: CDC, art. 43, §
2º.  CPC, art.  543-C. Resolução n.  8/2008-STJ, art.  2º,  § 1º.  Precedentes:  AgRg no REsp 1.046.881-RS (4ª  T,
09.12.2008 – DJe 18.12.2008) AgRg no REsp 1.057.337-RS (3ª T, 04.09.2008 – DJe 23.09.2008) AgRg no REsp
1.081.404-RS  (4ª  T,  04.12.2008  –  DJe  18.12.2008)  AgRg  no  REsp  1.081.845-RS  (3ª  T,  04.12.2008  –  DJe
17.12.2008) REsp 992.168-RS (4ª T, 11.12.2007 – DJ 25.02.2008) REsp 1.002.985-RS (2ª S, 14.05.2008 – DJe
27.08.2008) REsp 1.008.446-RS (4ª T, 08.04.2008 – DJe 12.05.2008) REsp 1.062.336-RS (2ª S, 10.12.2008 – DJe
12.05.2009) Segunda Seção, em 27.5.2009 DJe 8.6.2009, ed. 379 

538 O cerne do nosso estudo é o procedimento oriundo do microssistema, contudo, há de se perceber que existem
precedentes com alto grau de vinculatividade mesmo fora das decisões resultantes destes institutos, justamente pela
qualidade  de  seu  conteúdo.  Magalhães  e  Silva  analisam  essa  substancialidade:  “Os  direitos  fundamentais
desempenham  papel  determinante  no  grau  de  vinculação  de  um  precedente.  Dessa  forma,  os  precedentes,
independentemente de exercerem ou não vinculação formal, que reconheceram (ADI 939/DF), estenderam (RE
179.500/RS) ou criaram (HC 68.742/ DF) direitos fundamentais possuem uma força vinculante muito maior do que
aqueles que limitaram ou reduziram o campo de aplicação de direitos fundamentais (ADI 1.232DF e ADC 4/DF).
Portanto, as experiências recalcitrantes, quando surgem, não são desconsideradas pelo STF e as justificativas para a
adoção do precedente são sempre utilizadas, para que a decisão seja considerada a mais correta, do ponto de vista
da interpretação da Constituição e da proteção dos direitos fundamentais (ADI 1.232/DF).” MAGALHÃES, Breno
Baía; SILVA, Sandoval Alves da. O grau de vinculação dos precedentes à luz do STF. Revista Jurídica do Senado
Federal. Brasília a. 49 n. 195 jul./set. 2012. p. 94 
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procedimento do microssistema ter este alto grau de vinculatividade pelo seu conteúdo, não há

como imaginar que o rito previsto nestes institutos é desnecessário, o intuito é totalmente diverso,

passa por entender que mediante esta alteração procedimental, com ampliação do contraditório e da

pormenorização judicante, há maiores possibilidades de acertos na formação do conteúdo do que se

decidiu e, com isso, um grau maior de legitimidade deixando a dicotomia para entender-se como

uma complementariedade entre procedimento e substância539. 

4.3.2 A vinculatividade em cada instituto do microssistema

Como funciona a vinculatividade em cada instituto inserto no microssistema? Obviamente

que  de  diferentes  maneiras,  adequando-se  a  cada  peculiaridade.  Ao falar  de  repercussão  geral,

diferentemente  dos demais  institutos,  não há uma vinculação formal  específica,  mas uma visão

proposta pela construção de uma legalidade desta via art.  1.030 e 1.042, que impacta,  como já

vimos,  nos  recursos  extraordinários  já  existentes  e,  de  igual  maneira,  deve  vincular  a  matéria

decidida em regime de repercussão geral para qualquer outro julgamento ulterior. Se, após a decisão

do STF, com a definição do mérito daquela matéria sobre a qual foi reconhecida a repercussão

geral,  algum tribunal – o STJ ou tribunais de segundo grau – insistirem em decidir  de maneira

contrária ao definido em precedente pela Suprema Corte, o possível recurso extraordinário futuro

deve ser encaminhado, como disposto no art. 1.030, II, para que o colegiado recorrido realize o

juízo  de  retratação.  Uma  visão  de  que  o  próprio  ordenamento  determina  a  revisão  para

aplicabilidade do precedente. 

Caso,  ainda  assim,  não  siga  o  precedente  firmado  em  regime  de  repercussão  geral,  o

presidente do tribunal admitirá o recurso extraordinário540, pelo fato de não ter competência para

manifestar-se sobre o mérito recursal, cabendo ao STF, ao recepcionar tal recurso, somente aplicar

539 A substância é condição da própria decisão. Não existe procedimento por si só, mas somente como um meio para
uma decisão  que  contenham valores  condizentes  com a  realidade  e não com o mero  procedimento.  Marinoni
conclui  desse modo, ao refutar  a visão dos procedimentalistas,  principalmente de Luhmann:  É evidente que o
procedimento,  quando compreendido nessa dimensão, é atrelado a valores  que lhe dão conteúdo, permitindo a
identificação das suas finalidades. Isso pela razão óbvia de que o procedimento, à luz da teoria processual que aqui
interessa,  não pode ser compreendido de forma neutra e indiferente aos direitos fundamentais e aos valores do
Estado constitucional. Nesse momento não há razão para tentar penetrar na essência de outro processo que não
aquele que importa à jurisdição do Estado contemporâneo.”  MARINONI, Luiz Guilherme.  Da teoria da relação
jurídica  processual  ao  processo  civil  do  estado  constitucional. http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo102.htm
Acesso dia 02 de janeiro de 2017

540 O  que  enquadra  na  hipótese  que  Zaneti  Jr.  insere  como  um  precedente  que  pode  ser  controlado  pela  sua
impugnabilidade recursal. Classificaríamos o precedente criado na repercussão geral de duas maneiras distintas,
entre  precedentes  normativos  vinculantes  se  realizados  por  julgamento  pela  turma  do  STF e  na  categoria  de
precedentes normativos formalmente vinculantes – ou vinculantes fortes se utilizarmos a descrição de Zaneti Jr.
ZANETI JR., Hermes.  O Valor Vinculante dos Precedentes.  Teoria dos Precedentes Normativos Formalmente
Vinculantes. 2. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 323

http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo102.htm
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o precedente criado anteriormente, podendo fazê-lo monocraticamente541. De modo diverso, se o

acórdão do tribunal anterior aplicar o que o STF determinou em regime de repercussão geral, o

eventual  recurso extraordinário  também será negado em sua admissibilidade pelo presidente ou

vice-presidente do tribunal recorrido, demonstrando que o acórdão segue o precedente de maneira

correta, impondo, ali, que uma vinculação da utilização da decisão realizada em sede de repercussão

geral, num controle, pelo próprio tribunal recorrido, da aplicabilidade correta do precedente, sobre o

qual, inadmite recurso extraordinário. 

A vinculação futura passa pelo aspecto de eficácia futura da própria decisão, a qual tem uma

valoração argumentativa e, consequentemente, vinculativa, por ser do STF542 e, também, por ser em

regime  de  repercussão  geral543.  Se  todos  estes  argumentos  de  construção  interpretativa  e  pela

conjunção  dos  art.  1.030  e  1.042  primam  pela  vinculação,  aos  recursos  sobrestados  e  como

precedente  judicial,  por  qual  motivo  o  acórdão  proferido  em regime  de  repercussão  geral  em

recurso extraordinário não entra no rol do art. 927, dos precedentes obrigatórios? Essa é uma das

grandes questões do sistema de precedentes. O primeiro ponto passa pela existência da vinculação

da atividade do STF ser realizada, mesmo em sede de repercussão geral, tanto pelas turmas, quanto

pelo pleno, o que, na primeira hipótese, talvez, o regime de repercussão geral não seria realmente

vinculante, já que não representaria o que a Corte entende naquela matéria. Este é um ponto chave

para o questionamento contrário à vinculação da repercussão geral, o qual, de igual forma, mesmo

entendendo pela vinculação, construímos que não há como entender que a decisão de uma turma do

STF vincule formalmente, apenas normativamente544. 

541 Utilizando a visão de Tucci ainda sobre o ordenamento anterior, pelo art. 557 e, agora pelo novo, no art. 932.
TUCCI, José Rogério Cruz e. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do precedente judicial. In: Teresa
Arruda Alvim Wambier. (Org.). Direito jurisprudencial. 1ed. São Paulo: RT, 2012. p. 111

542 O recurso extraordinário tem função muito mais objetiva do que a simples visão de eficácia interpartes, seja por ser
uma visão do direito da mais alta corte e, também, pela inserção da repercussão geral, instituto que já preconiza
essa objetivação. De certo modo, os precedentes acabam por serem estabilizados via esta espécie recursal, ainda
que sejam formados em decisões anteriores, por isso sua fundamental e crescente importância: “Boa parte desses
precedentes obrigatórios advém de julgamento de recurso extraordinário. O recurso extraordinário passa a servir
como um instrumento para a solução do caso do recorrente e para a definição do precedente obrigatório sobre a
questão constitucional nele versada. Como o recurso extraordinário é o principal instrumento do controle difuso de
constitucionalidade, os precedentes do Pleno do STF em tais casos passam a ter eficácia obrigatória, transcendendo
os limites subjetivos da causa da qual surgiu. A solução do caso vale apenas para as partes (coisa julgada, art. 506
do CPC); mas o precedente tem eficácia erga omnes.” CUNHA, Leonardo José Carneiro da; DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais . 13ª ed.
Salvador: JusPodivm, 2016. p. 376. 

543 O sentido da aplicabilidade em efeito cascata para os processos afetados em repercussão geral, diante da sistemática
anterior, já era visão de Bega, o qual concordamos, tanto no código anterior quanto no novel: “De nada vale o
mecanismo de sobrestamento, se a vinculatividade das decisões apenas for aplicada com relação à existência ou não
de repercussão, pois nos casos em que o recurso paradigma for aceito, a própria decisão de mérito deve ser copiada,
mantendo-se a orientação  firmada,  sob pena de obrigar  a Corte Maior a apreciar  o mérito de toda a gama de
recursos sobrestados (o que seria feito, obviamente, pelo Relator, com base no art. 557, CPC)” BEGA, Carolina
Brambila.  Repercussão  Geral  das  Questões  Constitucionais  –  aspectos  processuais. São  Paulo,  Dissertação
(Mestrado), USP. 2008. p. 144 

544 Se sobre a égide do antigo ordenamento Tavares entendia pela objetivação e transcendência, no novel ordenamento
deve-se seguir mesmo ínterim: “Não há motivos para que estas, em sede de recurso extraordinário, continuem a ter



225

Neste ínterim,  pertinente  pensar  se as  turmas  deveriam julgar  recurso extraordinário  em

repercussão geral? Com os milhares de recursos extraordinários interpostos, o pleno conseguiria

sanar todas as matérias? São questões pertinentes e que demonstram que somente a repercussão

geral  utilizada  pelas  turmas,  não traz a  capacidade  máxima do instituto,  como muitas  vezes,  o

julgamento,  mesmo  em  repercussão  geral,  pelas  turmas  alcança  resultados  divergentes,  o  que

permite  o  cabimento  de  embargos  de  divergência.  Outro  ponto  que  inviabilizou  a  inserção  do

entendimento em regime de repercussão geral ser visualizado de forma obrigatória seria igualar este

à própria súmula vinculante545, o que, de certa maneira, seria acabar com o instituto constitucional

vinculante. Se todos os julgamentos oriundos de recursos extraordinários em regime de repercussão

geral fossem imbuídos de vinculação obrigatória, não necessitaria da edição de súmula vinculante,

quiçá nem de súmulas, já que o próprio recurso extraordinário permitiria a vinculação automática de

suas teses. 

Esses  são  dois  pontos  argumentativos  para  que  não  houvesse  a  inserção  do  regime  de

repercussão geral como precedente obrigatório – ou formalmente vinculante – quando julgado seu

mérito, ainda que entendemos que o funcionamento da Corte Suprema devesse ser remodelado para

fins  de  maior  vinculação  e  autoridade  do  próprio  julgamento  dos  recursos  extraordinários  em

repercussão geral. Uma pena não ter esse avanço546.

Mesmo sem uma vinculação obrigatória e legal, construindo um sentido de legalidade de

obrigatoriedade  normativa  via  a  conjunção  dos  art.  1.030  e  1.042,  o  decidido  em  sede  de

repercussão geral tem uma autoridade enquanto precedente, o que entendemos como vinculativo

formalmente,  se realizado pelo pleno e, somente persuasivo, se realizado pela turma,  com uma

diferenciação entre os julgados oriundos do próprio instituto, fato que já expusemos como nocivo

para a própria Corte, que deveria ater-se, enquanto plenário, à análise do mérito da repercussão

geral. Se a decisão do recurso extraordinário em regime de repercussão geral for proferido pelo

validade restrita às partes do processo do qual tenha emergido.” TAVARES, André Ramos. Recurso extraordinário:
modificações,  perspectivas  e  proposta.  in  Linhas  Mestras  do  Processo  Civil  –  comemoração  dos  30 anos  de
vigência do CPC. COSTA, Hélio Rubens Batista Ribeiro da, (coord.), São Paulo, Atlas, 2004. p. 58

545 Essa  complicação  de  ver  a  repercussão  geral  como  vinculante  nasce  pela  existência  da  súmula  vinculante.
Dinamarco  acertadamente  coloca  a  repercussão  geral  e  o  recurso  extraordinário  como  caminhos  anteriores  à
súmula,  o  que  concordamos  em  parte,  uma  vez  que  uma  decisão  em  repercussão  geral  pela  turma,  de  fato
necessitaria de uma confirmação de vinculatividade via súmula posterior. Por outro lado, uma decisão do pleno em
repercussão geral já teria automaticamente a vinculatividade: “Daí falar em repercussão geral – e não porque toda
decisão que vier a ser tomada em recurso extraordinário vincule todos, com eficácia ou autoridade erga omnes, mas
porque certamente exercerá influência em julgamentos futuros e poderá até abrir caminho para a edição de uma
súmula  vinculante.”  DINAMARCO,  Cândido  Rangel.  O  processo  civil  na  reforma  constitucional  do  Poder
Judiciário. in  Reforma do Judiciário – Comentários à Emenda Constitucional nº 45/2004. Sérgio Rabello Tamm
Renault – Pierpaolo Bottini (coords.)., São Paulo, Saraiva, 2005. p. 300/301 

546 Neste sentido: “Na lista de decisões que devem ser seguidas, a mais expressiva previsão foi simplesmente excluída:
não se vê determinação de que os tribunais sigam os precedentes do STF em matéria constitucional, mas apenas
as decisões em controle concentrado de constitucionalidade.” BURIL, Lucas. Precedentes judiciais: como podemos
sentir falta do que nunca tivemos. http://justificando.com/2015/05/06/os-precedentes-judiciais-no-cpc2015-ou-de-
como-podemos-sentir-falta-do-que-nunca-tivemos/ Acesso dia 02 de janeiro de 2017. 

http://justificando.com/2015/05/06/os-precedentes-judiciais-no-cpc2015-ou-de-como-podemos-sentir-falta-do-que-nunca-tivemos/
http://justificando.com/2015/05/06/os-precedentes-judiciais-no-cpc2015-ou-de-como-podemos-sentir-falta-do-que-nunca-tivemos/
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pleno do STF, utiliza-se o art. 927, V para entender que há uma sedimentação do posicionamento,

produzindo,  dessa  maneira,  o  precedente  naquela  ratio  decidendi uma  vinculação  normativa

obrigatória aos recursos eventualmente sobrestados, em regime de repetitivo ou não, aos recursos já

interpostos  e  não  sobrestados  e,  por  aplicação  obrigatória  de  precedente,  a  todos  os  tribunais

anteriores quando futuramente forem julgar processos e recursos sobre a mesma matéria. A decisão

oriunda do pleno do STF detém, por si só, uma argumentação imensa de capacidade vinculativa,

mesmo sem estar inserta ao art. 927 e aquele rol, o qual entendemos como exemplificativo. 

Dessa  maneira,  apesar  de  defender  a  vinculação  normativa  obrigatória  –  aos  recursos

sobrestados547 ou  como  precedente  judicial  –  do  entendimento  firmado  em  repercussão  geral,

construo a ressalva de que somente deve ser utilizado quando julgado pelo pleno do STF. A decisão

em recurso extraordinário em regime de repercussão geral proferida somente por turma do STF

detém uma autoridade persuasiva argumentativa imensa548, contudo, sem a vinculação549.

Passando para os repetitivos, além da questão do impacto perante os processos sobrestados,

como  já  vimos,  há  a  formação  de  um autêntico  precedente,  com a  possibilidade  de  utilização

posterior, balizando os próximos julgamentos para a aplicabilidade da ratio decidendi ali formada

para os casos análogos futuros. A vinculação é formal pela inserção deste instituto dentre o rol do

art. 927, III, com a disposição de que os juízes e tribunais observarão o descrito nas decisões de

recursos excepcionais repetitivos. Essa regra é importante pelo fato dos artigos relacionados a estas

decisões – art. 1.036 a 1.041 – somente versarem sobre a aplicabilidade nos recursos e processos já

547 TALAMINI,  Eduardo.  Novos  Aspectos  da  Jurisdição  Constitucional  Brasileira:  Repercussão  Geral,  Força
Vinculante, Modulação dos Efeitos do Controle de Constitucionalidade e Alargamento do Objeto do Controle
Direto, São Paulo, Tese de Livre-Docência, USP, 2008. p. 79

548 Sobre a repercussão geral, logo instituída na década passada, Dinamarco asseverava a função de escolha do que
julga pelo STF: “mirando o exemplo da Corte Suprema norte-americana, quer agora a Constituição que também a
nossa Corte só se ocupe de casos de interesse geral, cuja decisão não se confine à esfera de direito exclusivamente
dos litigantes e possa ser útil a grupos inteiros ou a uma grande quantidade de pessoas.” DINAMARCO, Cândido
Rangel. O processo civil na reforma constitucional do Poder Judiciário. in Reforma do Judiciário – Comentários à
Emenda  Constitucional  nº  45/2004. Sérgio  Rabello  Tamm Renault  –  Pierpaolo  Bottini  (coords.).,  São  Paulo,
Saraiva, 2005. p. 301 

549 A saída  passa  pelo  STF não  julgar  mais  em regime  de  repercussão  geral  pela  turma,  até  para  que  não  haja
divergência, prevenindo, desde já, entendimentos contrários. Cunha e Didier Jr entendem, acertadamente, como
saída,  que a turma utilize o incidente  de  assunção  de competência,  mesmo que não haja efetiva  repetição  de
processos, transferindo a competência para o pleno e, criando, desde logo, um precedente vinculante. O intuito é
julgar os casos em que se analisa a repercussão geral sem multiplicidade e recursos repetitivos também somente
pelo pleno, deixando cada vez mais, a competência das turmas para as ações de competência originária – que nada
guardam relação com a repercussão geral – e as análises posteriores à decisão de repercussão geral e os eventuais
recursos  futuros,  seja  agravos  internos  contra  as  decisões  monocráticas,  ou,  ainda,  os  eventuais  recursos
extraordinários que sejam admitidos na origem por não seguirem o que se definiu em regime de repercussão geral.
“Assim,  é  preciso  perceber  as  três  situações  possíveis:  a)  Recursos  extraordinários  repetitivos:  a  análise  da
repercussão  geral  será  feita  no  contexto  do  julgamento  dos  recursos  extraordinários  repetitivos.  b)  Recurso
extraordinário não repetitivo julgado pela turma: reconhecida a repercussão geral,  a turma julgará o recurso. c)
Recurso extraordinário não repetitivo julgado pelo Plenário: reconhecida a repercussão geral, a turma pode afetar o
caso para julgamento pelo Plenário, instaurando o incidente de assunção de competência.” CUNHA, Leonardo José
Carneiro da; DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e
processo nos tribunais. 13ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 371/372
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existentes, deixando a sua aplicabilidade para processos vindouros550, que nem foram protocolados

ou que somente serão futuramente, para as regras e técnicas de aplicação de precedentes. 

Por isso, não obstante essa previsão formal que já bastaria para a inserção como precedente

obrigatório, outros dispositivos também corroboram para tal conclusão, como o art. 332 – sentença

liminar de improcedência, o art. 496 – a vedação à remessa necessária, o art. 932 – possibilidade de

decisão unipessoal, e o art. 1.022 – explicação de omissão dos embargos de declaração. Em todas

essas hipóteses há a autorização, com base na existência de uma decisão formada em repetitivo

excepcional para a utilização da decisão formado neste instituto inserto do microssistema como um

precedente obrigatório, ou seja, que deve ser observado e seguido nos casos em que tiver identidade

fático-jurídica. 

De todo modo,  há a vinculatividade horizontal,  pelas próprias turmas do STJ551 ou STF

devem utilizar o precedente formado em repetitivo, se sobrevierem recursos posteriores e futuros552

sobre a matéria. No entanto, se bem utilizada a técnica dos repetitivos que analisamos no impacto

da formação nos processos sobrestados e, ainda, com a dificuldade da admissibilidade propugnada

pelo  art.  1.030,  em  que  não  se  admitirá  recurso  especial  que  argumente  contra  a  decisão  do

550 Câmara  concorda  na  conclusão  de  que  as  decisões  em regime  repetitivo  não  servem somente  aos  processos
existentes, afetados e sobrestados, mas, também, como precedentes para os processos futuros, embora temos visão
de que há a obrigatoriedade expressa no art. 927: “Embora não o diga expressamente o texto legal, o precedente
vinculante fixado através da técnica dos recursos excepcionais repetitivos será aplicado, também, aos casos futuros,
ainda não instaurados. Deste modo, sempre que se verificar que as circunstâncias fáticas de um novo caso concreto
são equivalentes às do caso paradigma, deverá o órgão jurisdicional, fundamentadamente, proferir sua decisão a
partir  dos  fundamentos  determinantes  do  precedente,  cuja  observância  é  obrigatória.”  CÂMARA,  Alexandre
Freitas. O  Novo  Processo  Civil  Brasileiro,  2ª  edição.  Atlas,  03/2016.  Retirado
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597005967/ 

551 O Ministro Humberto Gomes De Barros, num voto contundente, já mencionava os equívocos da possibilidade de
dispersão de jurisprudência e os malefícios que esta traz ao próprio judiciário:  “O STJ foi concebido para um
escopo especial: orientar a aplicação da lei federal e unificar-lhe a interpretação, em todo o Brasil. Se assim ocorre,
é necessário que a sua jurisprudência seja observada, para se manter firme e coerente. Assim sempre ocorreu em
relação  ao  STF,  de  quem o  STJ  é  sucessor,  nesse  mister.  Em  verdade,  o  Poder  Judiciário  mantém  sagrado
compromisso com a justiça e a segurança. Se deixarmos que nossa jurisprudência varie ao sabor das convicções
pessoais,  estaremos  prestando  um  desserviço  a  nossas  instituições.  Se  nós  –  os  integrantes  da  Corte  –  não
observarmos as decisões  que ajudamos a formar,  estaremos dando sinal  para que os demais órgãos judiciários
façam o mesmo. Estou certo de que, em acontecendo isso, perde sentido a existência de nossa Corte. Melhor será
extingui-la” RSTJ 157/17:  REsp.  228.432-ED-AgRg,  palavras  do Ministro na Seção  da Corte Especial  do dia
01.02.02. 

552 Em sentindo contrário, com base nos repetitivos do CPC/73, ponto de vista sobre o qual discordamos. Ribeiro
destaca que eventuais próximos recursos não tiveram suas teses apreciadas, o que, desse modo, retiraria o direito de
recorrer. Ressalvamos o entendimento de que novas teses possibilitam a superação dos precedentes anteriormente
formados:  “Como poderia ser aplicada a estes recursos  especiais  interpostos posteriormente,  aos  quais não foi
oportunizada  a  apreciação  da  tese  neles  veiculada,  e  nem mesmo eventual  participação  e  manifestação  como
interessado no julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, a decisão proferida no recurso representativo anterior?
Certamente que não restaram analisados os argumentos veiculados no recurso interposto posteriormente ao ato de
escolha  com o  recurso  selecionado,  não  havendo  certeza  quanto  a  similitude  e  abrangência  das  alegações.  É
inaceitável a justaposição desta decisão aos recursos posteriores, pois tal constitui verdadeira anulação do direito de
recorrer das partes, sendo esta prática odiosa implementada sem que haja, sequer, fundamento legal para tanto.”
RIBEIRO,  Cristiana Hamdar.  A lei dos recursos repetitivos e os princípios do direito processual civil brasileiro.
http://www.arcos.org.br/periodicos/revista-eletronica-de-direito-processual/volume-v/a-lei-dos-recursos-repetitivos-
e-os-principios-do-direito-processual-civil-brasileiro Acesso dia 02 de janeiro de 2017.

http://www.arcos.org.br/periodicos/revista-eletronica-de-direito-processual/volume-v/a-lei-dos-recursos-repetitivos-e-os-principios-do-direito-processual-civil-brasileiro
http://www.arcos.org.br/periodicos/revista-eletronica-de-direito-processual/volume-v/a-lei-dos-recursos-repetitivos-e-os-principios-do-direito-processual-civil-brasileiro
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precedente  repetitivo,  salvo revisão  de  tese.  Após,  há,  ainda,  a  vinculatividade  vertical,  com a

necessidade de que todos os órgãos anteriores – tribunais de segundo grau e varas de primeiro grau

– passem a utilizar o precedente repetitivo como base para o julgamento de casos que se enquadrem

na mesma ratio decidendi. 

O incidente de arguição de inconstitucionalidade já existia no ordenamento revogado, como

já vimos, com uma nomenclatura diferente553 e, de certo modo, com uma importância menor, o que

agora se expande, não só pela melhor regulamentação, mas, sobretudo, pela inclusão no art. 927, V

da vinculatividade da decisão ali proferida, uma vez que o dispositivo determina que as decisões

realizadas pelo pleno ou órgão especial554 do tribunal devem ser observadas pelos órgãos a qual

estão  vinculados,  o  que,  numa relação  com o instituto,  se  verifica  que  a  decisão  do  incidente

somente  pode  ocorrer  pelo  pleno  ou  órgão  especial,  pela  existência  da  reserva  de  plenário,

tornando-o mais importante do que outrora era. 

O incidente é utilizado, precipuamente, nos tribunais de segundo grau, o que importa que a

vinculatividade como precedente deve ser observada por todos os órgãos fracionários do próprio

tribunal, bem como aos juízes de primeiro grau daquele tribunal, devendo todos, em casos futuros

utilizarem o que ali foi decidido no caso que formou-se o precedente. Na hipótese excepcional do

incidente também ser suscitado no STJ, a vinculatividade é um pouco mais complexa, uma vez que

não é competência deste tribunal versar sobre as matérias constitucionais, contudo, não deve omitir-

se  de  fazê-lo  quando  a  matéria  for  incidentalmente  suscitada.  Nesse  caso,  vincula-se,  até  a

existência de ulterior pronunciamento do STF sobre o tema, todos os órgãos fracionários do próprio

STJ. 

Não se aplica o incidente no STF pelo fato de que este tem a competência para julgar a

inconstitucionalidade, seja em controle difuso ou em controle concentrado, sendo necessidade que o

próprio recurso extraordinário verse sobre a matéria.  No entanto, não há que se pensar que não

existiria influência desta Corte neste item, uma vez que em algum momento posterior pode-se julgar

553 “A nomenclatura  utilizada  pelo CPC/1973 foi  modificada  pelo CPC/2015.  Isso  não ocorreu  sem propósito.  A
mudança visou a afirmar a operabilidade do texto legislativo, ao adotar nomenclatura tecnicamente precisa. (…)
Mas, para os tribunais,  quando realizado o controle difuso, ele será feito por incidente próprio.  Daí porque da
mudança legislativa.  (…) é muito mais  pedagógico  que o Código  faça  referência  a  “incidente de arguição  de
inconstitucionalidade.”.”  MADRUGA,  Eduardo;  MOUZALAS,  Rinaldo;  TERCEIRO  NETO,  João  Otávio.
Processo Civil Volume Único. 8a. ed. revisada, ampliada e atualizada. Salvador, Ed. JusPodivm, 2016. p. 942

554 Se o art. 927, V menciona que as decisões do pleno de um tribunal devem ser observadas, o incidente de arguição
de inconstitucionalidade está imbuído, então, da mesma observância e, assim, vinculatividade: “Há, ainda, uma
outra  questão.  Muito  embora  a  interpretação  propugnada  seja  a  mais  eficiente  dentro  da  literalidade  do  texto
normativo, ela ainda não se revela a mais adequada dentro do contexto em que se insere o art. 927, V, do CPC,
sobretudo diante de uma visão mais cuidadosa e acurada do Superior Tribunal de Justiça e da sua repartição de
competências internamente. (…) Com isso, olhando para o art. 927, V, do CPC, que fala apenas na “orientação do
plenário  ou  órgão  especial”,  ter-se-ia  um grande  número  de  temas  que  dificilmente  seriam sedimentados  por
precedentes obrigatórios, diante da reduzida competência da Corte Especial.” BURIL, Lucas. Precedentes judiciais
e o direito processual civil. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 340
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a  mesma  questão  de  inconstitucionalidade  estabilizada  anteriormente  em  incidente  de  tribunal

anterior.  Se  isso  ocorrer,  a  decisão  do  STF  ocasionará  a  definição  da  matéria  realizando  um

overruling da  decisão  do  tribunal  anterior,  guardando,  a  nosso  ver,  o  mesmo  grau  de

vinculatividade, uma vez que também será proferida pelo pleno do STF. 

No IAC é o instituto que melhor se enquadra na visão da utilidade futura do precedente, uma

vez que há a previsibilidade neste sentido, no art. 947, § 3o  que dispõe que “o acórdão555 proferido

em assunção de competência  vinculará  todos os  juízes  e  órgãos  fracionários,  exceto  se houver

revisão de tese.” Se imaginarmos que este instituto não é preconizado para a resolução de milhares

de  pendências,  o  seu  intuito  primordial  passa  justamente  pelo  cuidado  na  formação  de  um

precedente para os julgamentos futuros, tanto que a previsão legal colacionada acima nem menciona

a aplicabilidade nos processos existentes – apesar de possível – preocupando-se precipuamente na

vinculatividade futura de todos os órgãos hierarquicamente subordinados naquele tribunal  e aos

juízes de primeiro grau também em igual condição. 

Este  instituto  foi  o  único  que  o  novel  ordenamento  utilizou  o  verbo  vincular,

pormenorizando que realmente há uma vinculatividade e, ainda, que está se dará para processos

ulteriores. Se for realizado no julgamento em segundo grau, as câmaras ou turmas quando forem

julgar  casos  futuros  análogos  devem  utilizar  o  precedente,  numa  horizontalidade  e,  ainda,

verticalmente quando forem os julgamentos em decisões ou sentenças, pelas varas de primeiro grau.

Se o IAC for utilizado no STJ ou no STF a vinculação será ainda maior, com a vinculatividade

horizontal  internamente  dentro  do  respectivo  tribunal  e,  verticalmente,  aumentando  a  sua

aplicabilidade para os tribunais de segundo grau e para os juízes de primeiro grau. 

Grande parte da autoridade do precedente e sua vinculatividade, nasce do deslocamento da

competência  do recurso para o julgamento num órgão maior  e,  não somente  do incidente,  mas

alterando a competência inicial da distribuição recursal para este novo órgão. Uma vez admitido o

incidente,  todo o  recurso  é  julgado pelo  novo órgão  competente  para  tal,  balizando  a  questão

incidente – que forma o precedente – e a questão meritória do próprio processo. 

Fora a previsão já citada, o art. 927, III também dá o mesmo grau de vinculatividade ao

decidido no IAC, com a visão de que ali tem a formação de uma decisão que deve ser observada e

utilizada pelos juízes e tribunais em julgamentos posteriores. De todo modo, quando não há uma

555 A interpretação do termo acórdão deve ser vista como a fundamentação da decisão no que tange ao incidente, no
caso do IAC, como Buril atenta. O alerta é correto por dois motivos: que o incidente não julgará necessariamente o
mérito e este está no acórdão, sem vinculatividade formal; o precedente está na fundamentação e não no todo do
acórdão.“O CPC/2015 atribui a obrigatoriedade aos acórdãos nos incidentes de resolução de demanda repetitiva e
de assunção de competência, o que é um erro. O acórdão, no sentido de decisão, não é o que obriga, mas sim o
precedente. O acórdão refere-se somente às partes do caso julgado; o precedente é que trata de uma questão jurídica
que pode ser versada noutros processos. É fundamental que se interprete o dispositivo no sentido de que são os
precedentes  formados  a  partir  dos  acórdãos  do  IRDR e  do  IAC  que  vinculam.”  BURIL,  Lucas.  Precedentes
judiciais e o direito processual civil. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 338/339. 
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multiplicidade, este instituto terá uma grande utilidade, com a necessidade de utilização sistêmica

pelo próprio tribunal e pelos legitimados, sobretudo as partes, quando se depararem com matéria

que se enquadrem nos requisitos dispostos do incidente. 

Por  derradeiro,  no  IRDR,  a  existência  do  instituto  ressalta  a  importância  da  segurança

jurídica e a estabilidade das decisões. Com isso, o julgamento do incidente realizado, além de servir

de  base  de aplicabilidade  aos  outros  processos  afetados  e  sobrestados  pela  matéria  delimitada,

também servirão  como precedente  para  outros  processos  futuros  sobre a  matéria,  a  decisão do

incidente deve, da mesma forma, ser aplicada, o que é reforçado pelo art. 982, II. Nesse caminho,

quando  em sentença  ou  acórdão,  juiz  ou  colegiado  do  tribunal  deparar-se  com igual  situação

delimitada  em  IRDR  já  julgado,  mesmo  que  o  processo  seja  posterior,  deve  aplicar-se  o  ali

decidido,  pela  vinculatividade  existente,  tornando,  uma  espécie  de  precedente  normativo

formalmente. 

Com a visão de que a competência territorial do IRDR é delimitada pelo tribunal de segundo

grau onde se instaurou, consequentemente,  todo o trâmite e a vinculatividade do precedente ali

formado, terá aplicabilidade somente para os processos territorialmente vinculados àquele tribunal,

como os órgãos fracionários internos e as varas de primeiro grau. No entanto, é cabível recurso da

decisão  resolutiva  do  IRDR,  com a  possibilidade  de  impugnabilidade  via  recurso  especial  ou

extraordinário, dependendo da alegação de cabimento a ser realizada, transferindo a competência

para a definição do precedente para o tribunal superior, mas com a mesma eficácia normativa que

haveria se fosse firmado no tribunal de segundo grau, somente com a ampliação cognitiva. 

Por outro lado, se um juízo – singular ou colegiado, não aplicar  a decisão resultante do

incidente, em caso existente ou futuro, e, independente se o este foi decidido em segundo grau ou

rediscutido em tribunal superior, haverá a imposição da utilização do precedente. Nesta situação

hipotética  de  não  utilização  do  precedente  formado,  há  a  possibilidade  da  interposição  da

reclamação, o que reverbera ainda mais a sua condição como precedente. 

O art. 927, II reforça a vinculatividade de que a decisão proferida em IRDR também deve

ser observada pelos juízes e pelo próprio tribunal em casos futuros, uma vez que está no rol dos

precedentes que o próprio ordenamento insere como obrigatórios. Seguindo  esta  lógica,  não  há

dúvidas legais e expressas sobre tal vinculatividade, porém Marinoni questiona a própria validade556

556 Marinoni tem posicionamento diverso, como já asseveramos, de que a decisão oriunda do IRDR seria a definição
de uma tese para casos idênticos, o qual coloca muito mais próximo à coisa julgada do que ao precedente: “De
modo que não há como pensar que a decisão proferida no incidente não resolve a mesma questão que prejudica a
solução de todo os casos pendentes. Ora, se a decisão que resolve o incidente de resolução de demandas repetitivas
resolve  uma  questão  que  interessa  a  muitos,  tal  decisão  não  tem  qualquer  diferença  daquela  que,  em  ação
individual,  resolve  questão  que  posteriormente  não  pode  ser  rediscutida.  Essa  última  decisão  também resolve
questão que pode constituir prejudicial ao julgamento dos casos de muitos. Sucede que, como não poderia ser de
outra forma, a decisão proferida no caso de um apenas pode beneficiar terceiros, nunca prejudicá-los (art. 506 do
CPC/2015).  Ou melhor,  a  decisão  proferida  no  caso  de  um,  assim como a  decisão  proferida  no incidente  de
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do instituto em sua constitucionalidade por compará-lo com a formação de uma decisão de coisa

julgada  coletiva,  o  que  importaria  em  afetar  os  processos  que  não  fizeram  parte  do  IRDR,

principalmente aos futuros, em uma prejudicialidade de discussão sobre a matéria ali discutida, sem

a possibilidade de fazê-lo, importando em uma infringência ao art. 506, que impede que a coisa

julgada prejudique terceiros. 

Diante desse questionamento, a pergunta que nasce diante do questionamento de Marinoni: a

decisão formada a partir do IRDR é uma coisa julgada para questões específicas com aplicabilidade

a  terceiros  ou  seria  um  precedente  para  processos  futuros  em  que  as  rationes  decidendi se

identificam? A dúvida é interessante e guarda notória  pertinência  para entendermos  se o IRDR

produzirá efeitos para aqueles processos existentes somente ou se formará um autêntico precedente.

Buril contrapõe a ideia levantada por Marinoni ao explicar que a aplicabilidade é diversa para os

casos, o que ensejaria a formação de um precedente557. Neste ponto, disserta que a coisa julgada

possibilita  uma  estabilidade  diante  de  uma  norma  densa  e  concreta,  há  uma  declaração,  neste

instituto,  de uma relação jurídica,  o qual  poderá atingir  terceiros  e,  como previsto no art.  506,

somente para beneficiá-los. Já no precedente formado em IRDR, partindo dos pressupostos gerais

de precedentes,  a  decisão não estabelece  uma solução para uma relação jurídica,  mas  para um

conjunto de relações  jurídicas,  mediante  os  processos  sobrestados,  os  quais  já  mencionamos  e,

ainda, sobre os processos vindouros. 

Outro  ponto  que  corretamente  Buril  discorre  como  defesa  da  utilização  precedente  é  a

inexistência de uma coisa julgada, sua estabilidade e a inadmissibilidade de uma ação rescisória do

incidente, a qual seria cabível a superação do precedente, mediante revisão de tese558, o que ainda

versaremos sobre isso mais adiante, mas que demonstra que há diferenças sobre a coisa julgada de

questões idênticas e um precedente formado em IRDR, a favor desta última posição, a qual também

aqui se defende.

Além da previsibilidade legal da vinculatividade, deve-se entender que há a formação de um

precedente, uma fixação de tese jurídica, mediante todo o contraditório ampliado e procedimentos

que explicamos durante este estudo. Cunha e Didier Jr. corroboram com a mesma visão de que o

resolução,  não pode retirar  o direito de discutir  a questão daquele que não participou.  O contrário constituiria
grosseira violação do direito fundamental de participar do processo e de influenciar o juiz.” MARINONI,  Luiz
Guilherme.  O  “problema”  do  incidente  de  resolução  de  demandas  repetitivas  e  dos  recursos  extraordinário  e
especial repetitivos. Revista de Processo. vol. 249. ano 40. p. 399-419. São Paulo: Ed. RT, nov. 2015. p. 407 

557 BURIL, Lucas. Precedentes judiciais e o direito processual civil. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 470
558 Bem define Buril quando discorre que o IRDR está atrelado à revisão de tese, e, não à coisa julgada ou rescisória.

Com isso, há um precedente: “no incidente, a questão estabilizada pelo precedente é aplicada nos casos em que ela
é abordada, mas não impede a litigância sobre o assunto. Não há efeito negativo decorrente da solução de questão
incidente de demandas repetitivas. (…) diferentemente do que se dá na coisa julgada, a estabilidade do precedente é
dinâmica, isto é, é especialmente preocupada em reprimir a repetição acrítica de argumentos, proporcionando um
debate mais racional, e não seu fechamento ou exclusão definitivos. Isso se dá, sobretudo, mediante a possibilidade
de superação da tese firmada, conforme previsto no art. 986, do CPC.” BURIL, Lucas.  Precedentes judiciais e o
direito processual civil. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 471 
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IRDR forma um precedente559,  contrapondo-se ao proposto por  Marinoni.  E,  ainda,  Cavalcanti,

mesmo crítico do instituto e sua acepção560, explica que o precedente terá aplicabilidade, nos moldes

do art. 982, II, nas demandas ajuizadas após o julgamento561, denominados como causas futuras, em

ainda, delineando as possibilidades de resultado desse intento. 

Sobre  a  aplicabilidade  e  seu  resultado,  Cavalcanti  delineia  que  se  a  futura  demanda

pretender  decisão  que contrarie  o  precedente  firmado no IRDR, deve ser  julgada  liminarmente

improcedente562. Aqui temos uma concordância sobre este ponto, mas com a ampliação de que o

IRDR pode ser sobre matéria incidental e, sobretudo sobre ponto processual, o que não ensejaria,

portanto, uma improcedência. Um exemplo seria a impossibilidade da produção de uma prova, não

geraria a improcedência, mas somente a inadmissibilidade daquela prova sem grandes discussões,

somente  visualizando-se  o  enquadramento.  Em  outro  sentido,  se  a  demanda  contiver,

meritoriamente  ou  incidentalmente,  pedido  que  alcance  o  mesmo  sentido  que  o  precedente  do

IRDR,  há  de  se  imaginar  que  a  demanda  ou  o  pedido  incidental  devem  ser  liminarmente

deferidos563,  se  houver  pedido  neste  sentido,  ainda  que  se  permitindo,  posteriormente  o

contraditório,  com a contestação,  instrução e  sentença  sobre  a  demanda.  Essa possibilidade  de

deferimento  liminar  encontra  respaldo  na  tutela  de  evidência,  mediante  o  art.  311,  II,  o  qual

discorreremos no capítulo posterior. 

De todo modo,  num aspecto  conclusivo,  corrobora-se com Zaneti  Jr.  para entender  que

jurisprudência  persuasiva  não  terá  grau  de  vinculatividade,  apesar  de  eficácia  no  tangente  a

influência  que  realize  perante  os  julgadores564 e,  ainda,  na  questão  da  divisão  dos  graus  de

559 Em contraponto também a Marinoni, Cunha e Didier Jr. assim se posicionam: “Luiz Guilherme Marinoni entende
que, no IRDR, não há formação de precedente, pois apenas resolve casos idênticos, criando uma solução para a
questão replicada nas múltiplas ações pendentes. Já nos recursos repetitivos há formação de precedentes, pois são
julgados por cortes supremas, que são as cortes de precedentes. Para ele, enquanto o IRDR pertence ao discurso do
caso concreto, os precedentes dizem respeito ao discurso da ordem jurídica". Não concordamos com essa distinção.
Tanto no IRDR como nos recursos repetitivos, o tribunal julga a causa e fixa o entendimento a ser seguido: da ratio
decidendi do julgado surge o precedente a orientar os casos pendentes que ficaram sobrestados e, igualmente, os
casos futuros que se enquadrem na mesma situação ou que se assemelhem à hipótese decidida. Para este Curso,
inclusive,  cabe  IRDR  em  tribunais  superiores.  Ademais,  as  técnicas  de  aplicação  de  precedentes  devem  ser
utilizadas,  entre  as  quais  sobressai  a  distinção,  podendo,  nos  casos  pendentes  e  nos  casos  sucessivos,  haver
distinção restritiva e distinção ampliativa.”  CUNHA, Leonardo José Carneiro da; DIDIER JR., Fredie.  Curso de
direito processual civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais . 13ª ed. Salvador:
JusPodivm, 2016. 591. 

560 CAVALCANTI, Marcos de Araújo.  Incidente de resolução de demandas repetitivas. São Paulo: Ed, Revista dos
Tribunais. 2016. p 365

561 CAVALCANTI, Marcos de Araújo.  Incidente de resolução de demandas repetitivas. São Paulo: Ed, Revista dos
Tribunais. 2016. p. 303

562 CAVALCANTI, Marcos de Araújo.  Incidente de resolução de demandas repetitivas. São Paulo: Ed, Revista dos
Tribunais. 2016. p. 303

563 CAVALCANTI, Marcos de Araújo.  Incidente de resolução de demandas repetitivas. São Paulo: Ed, Revista dos
Tribunais. 2016. p. 304

564 No ordenamento passado, Tucci colocava como precedente persuasivo a jurisprudência consolidada, o que Zaneti
Jr. rechaça diante da nova sistemática proposta pelo CPC/2015.  ZANETI JR., Hermes.  O Valor Vinculante dos
Precedentes.  Teoria dos Precedentes Normativos Formalmente Vinculantes. 2. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016.
TUCCI, José Rogério Cruz e. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do precedente judicial. In: Teresa
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vinculatividade,  aderimos  parcialmente  à  divisão  proposta  por  Zaneti  Jr.,  uma  vez  que

consideramos como duas: a vinculatividade normativa e a vinculatividade normativa formalmente. 

Não  visualizamos,  como  Zaneti  Jr.  preconiza,  a  diferença  deste  último  ponto  entre  os

formalmente  e  os  formalmente  fortemente,  pelo  fato  de  que  concluímos  pela  dificuldade  de

alinhamento de quais os precedentes obrigatórios  estariam em cada categoria  e,  ainda,  que não

haveria uma diferença relevante para a aplicabilidade do precedente, somente para a sua mutação

posterior  e  impugnabilidade.  E,  particularmente,  sobre  a  possibilidade  da  realização  desta  de

maneira per saltum565, somente admite-se em casos, via reclamação, em que a súmula vinculante e a

decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade não tenham sido aplicadas, as

quais, como outrora reafirmamos, apesar de serem decisões vinculantes, pelo alto grau de abstração,

não  entendemos  e  colocamos  como  um  precedente  nos  mesmos  moldes  que  os  incertos  do

microssistema,  mas  corroboramos,  portanto,  que  a  classificação  última  como  vinculantes

normativos formalmente fortes seriam estes. 

4.4 REVISÃO DE TESE DOS PRECEDENTES FIRMADOS DIANTE DO MICROSSISTEMA 

Em todos os julgamentos realizados diante do microssistema, com a fixação da tese jurídica

e a sua posterior aplicabilidade, seja nos processos sobrestados no aguardo desta decisão ou em

processos futuros, temos um precedente criado, mediante todas as assertivas propostas pelo art. 926,

a  uniformização  dos  entendimentos,  onde for  o  caso  ou,  ainda,  a  criação  de  um entendimento

uníssono, quando não havia decisão. 

Posteriormente à fixação do precedente, este deve se manter estável, integro e coerente, sem

grandes sobressaltos na sua interpretação e aplicabilidade. O que nos leva a imaginar que o direito

agora estaria estabilizado naquele entendimento e sem grandes possibilidades de alteração. O que

não  é  de  todo  errado,  no  entanto,  há  possibilidades  excepcionais  de  revisões  de  tese  e,

consequentemente, de mudanças no teor do precedente. 

Em regra, todo precedente é passível de alterações, nada é estático a tal ponto de que não se

entenda que,  como toda norma jurídica,  um precedente  pode esvair  em sua aplicabilidade  pela

corrosão temporal de seu conteúdo. Sociedades mudam, direitos evoluem e, de igual maneira, deve

ocorrer com os precedentes, com a total possibilidade de revisão de tese ou, no termo inglês, do

overruling, o que entende-se como uma superação do precedente. 

Arruda Alvim Wambier. (Org.). Direito jurisprudencial. 1ed. São Paulo: RT, 2012.
565 No sentindo da admissibilidade da recorribilidade per saltum: OLIVEIRA, Pedro Miranda de. Novíssimo Sistema

Recursal - conforme o CPC/2015. Florianópolis: Conceito Editorial, 2015. p. 109 
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Mas,  quais  seriam  os  requisitos  possíveis  para  tal  revisão  de  tese?  Não  há  requisitos

específicos,  contudo,  há  possibilidade  de  revisão  quando  houver  pontos  que  o  precedente  não

enfrentou,  seja  pela  ausência  de  suscitação  no  momento  em  que  se  formou  o  precedente  ou

inexistência de tais fatos ou argumentos à época, pela alteração das conjunturas sociais em torno

daqueles fatos e direitos discutidos. Com alegações que antes não foram realizadas e, tampouco,

enfrentadas, é plenamente possível realizar-se a revisão de tese. 

Um ponto importante a se entender na possibilidade de revisão de tese é a necessidade de

que haja uma argumentação maior, um esforço por parte de quem suscita a necessidade da reanálise

da matéria firmada em precedente, um verdadeiro ônus argumentativo. Não há revisão de tese por

mero  descontentamento  com o resultado do precedente,  o que se possibilita  de abertura para a

evolução é a configuração de um novel ambiente jurídico, com a demonstração que de o precedente

não se compatibiliza mais com a realidade como no momento em que foi formado. Não é um bel

prazer da corte que o formou a sua alteração, há um essencial ônus de quem suscita e, ainda, imbui

o mesmo a quem supera, ao colegiado que o faz, com a obrigatoriedade de que demonstre os pontos

ultrapassados juridicamente e, consequentemente, que se tornaram errôneos, com a indicação dos

novos argumentos trazidos à baila que fundamentam566 os novos entendimentos e configuração do

precedente. Bustamante explica que para se entender e aplicar os precedentes, bem como superá-

los, o ônus argumentativo é condição essencial567. 

De certo modo, a alteração do precedente é salutar de igual maneira do que a estabilidade568

deste, não há como pensar, num primeiro momento, que alterar seja maléfico ao sistema, somente o

566 Estabilidade deve ser manter o que já foi decidido como o entendimento do direito sobre aquele tema, contudo, não
necessita a sua imutabilidade, somente que se mantenha a estabilidade enquanto os argumentos jurídicos e sociais
sejam os mesmos da época que chegou-se àquele entendimento: “Pois a exigência de estabilidade presta-se a evitar
que cada órgão jurisdicional integrante desse tribunal decida a matéria  de uma forma diferente,  ignorando sua
própria jurisprudência firme. Não se extraia daí, porém, uma impossibilidade de modificação de entendimentos, o
que provocaria um indesejável engessamento do Direito. É evidente que linhas jurisprudenciais constantes podem
ser  modificadas  (e  os  §§  3o e  4o do  art.  927  expressamente  referem  tal  possibilidade).  Isto,  porém,  exige
fundamentação  adequada  e específica,  de  modo que  sejam respeitados  os  princípios  da segurança  jurídica,  da
proteção  da confiança  e da isonomia (art.  927, §  4o).” CÂMARA, Alexandre  Freitas. O Novo Processo Civil
Brasileiro,  2ª  edição.  Atlas,  03/2016.  Retirado
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597005967/ 

567 “Torna-se  essencial,  por  conseguinte,  estabelecer  o  mesmo tipo  de  cultura  argumentativa  sobre  o  precedente
judicial existente no direito do Reino Unido. Sem essa cultura argumentativa, o efeito vinculante do precedente
judicial pode muito bem ser compreendido, na realidade, como um pretexto para a mera produção discricionária de
normas abstratas pelos tribunais, ou mesmo – o que seria pior ainda – para ao mesmo tempo autorizar o Supremo
Tribunal Federal  a cassar  simplesmente qualquer decisão judicial,  por  meio de Reclamações,  e desonerá-lo da
difícil  tarefa  de realização uma comparação  analítica de casos para realizar  essa pesada interferência  sobre os
demais órgãos do Poder Judiciário.” BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. A dificuldade de se criar uma cultura
argumentativa do precedente judicial e o desafio do novo CPC. Precedentes. Organizadores: DIDIER JR., Fredie;
CUNHA,  Leonardo  Carneiro  da;  MACEDO,  Lucas  Buril  de;  ATAIDE  JR,  Jaldemiro  Rodrigues  de.  Editora
JusPodivm, Salvador, 2015. p.296. 

568 A estabilidade  deve se manter  enquanto  houver  inércia  argumentativa.  Neste  sentido:  ATAIDE JR,  Jaldemiro
Rodrigues de. A fundamentação adequada diante do sistema de precedentes instituído pelo NCPC.  Precedentes.
Organizadores: DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; MACEDO, Lucas Buril de; ATAIDE JR,
Jaldemiro Rodrigues de. Editora JusPodivm, Salvador, 2015 p. 697
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é se for a todo momento, gerando uma insegurança. Não há tempo ideal para tanto, dependendo das

novas  argumentações  e  conjunturas.  O  próprio  art.  927,  ao  mesmo  tempo  que  delimita  a

obrigatoriedade dos precedentes ali elencados, possibilita a alteração do precedente, contudo elenca,

de maneira  acertada,  a obrigatoriedade de novamente passar por um contraditório ampliado,  se

possível com audiências públicas (§ 2º do art. 927), e com uma fundamentação que demonstre os

motivos  considerados  para  tal  desiderato  (§  4º  do  art.  927).  A evolução  é  salutar  quando  for

realizada  com  maturidade  jurídica,  diante  das  regras  estabelecidas  e  respeito  à  estabilidade,

tornando uma importante arma para a melhora do direito, não para sabotar a segurança jurídica.  

A competência para a revisão de tese é daquele mesmo tribunal que formou o precedente,

uma vez que não há competência do tribunal anterior569 ou do juízo de primeiro grau para tanto570.

No entanto, como os precedentes podem ser formados por diferentes tribunais, como o incidente de

arguição de inconstitucionalidade, IRDR e IAC em tribunais de segundo grau e os repetitivos em

recurso  especial,  de  certo  modo,  a  superação  do  precedente  pode  ser  realizada  em  instância

superior, quando houver um recurso que impugne a decisão que formou o precedente. Todavia, não

seria  vista  essa  alteração  como  revisão  de  tese,  pelo  fato  de  que  a  decisão  ainda  não  estaria

estabilizada, passível de modificação. 

Na repercussão geral, existem duas espécies de revisão de tese: da negativa de repercussão

geral  e do julgamento meritório  da matéria  da repercussão geral  em recurso extraordinário.  Na

primeira  hipótese,  o  STF  entendeu  que  a  matéria  não  comportava  julgamento  do  recurso

569 A verdadeira superação do precedente se dá pelo tribunal que o formou, quando este modifica o seu entendimento
no sentido de uma nova regra jurídica a substituir a decisão anterior, o que importa o overruling. Entretanto, em
hipóteses excepcionais, o tribunal anterior pode antecipar a superação, com a decisão diferente, por argumentos que
não foram analisados pelo tribunal que formou o precedente, praticando, desse modo, o anticipatory overruling, o
que seria a antecipação da superação, implicando em uma nova decisão, diferente do precedente. Seria uma decisão
modificativa do precedente que tem o intuito de já superar e indicar ao tribunal que formou o precedente as novas
conjunturas argumentativas  e,  com isso, a necessidade da superação:  “Entenda-se por anticipatory overruling a
atuação antecipatória das Cortes de Apelação estadunidenses em relação ao overruling dos precedentes da Suprema
Corte. Trata-se, em outros termos, de fenômeno identificado como antecipação a provável revogação de precedente
por parte da Suprema Corte (…) “fundamentos para a antecipação:  i)  o desgaste do precedente pelas próprias
decisões  da  Suprema Corte;  ii)  uma tendência  da  Suprema Corte que permita concluir  que o precedente  será
revogado; iii) ter a Suprema Corte demonstrado que está a espera de um caso apropriado para realizar o overruling.
Esses  motivos algumas  vezes  são associados  aos seguintes:  i)  alteração  na composição  da Suprema Corte ou
mudança do ponto de vista pessoal dos Justices; ii) inconsistência do precedente em relação às decisões anteriores
da Corte, a identificar provável equívoco; iii) percepção de que o precedente não surtiu, em termos práticos, o efeito
de  que  dele  se  esperava.”  MARINONI,  Luiz  Guilherme.  Precedentes  obrigatórios.  São  Paulo:  Revista  dos
Tribunais, 2010. p. 403 

570 Quando surgirem novos paradigmas argumentativos,  os juízes vinculados ao tribunal que formou o precedente
podem afastá-lo pela superação, com a devida fundamentação e argumentação de que o precedente foi superado,
mediante novos pontos que não existiam ou não foram considerados anteriormente: “No entanto, mesmo assim,
defende-se, neste trabalho, a possibilidade de aplicação do anticipatory overruling no direito brasileiro. Presentes
aqueles fundamentos que justificam a utilização do instituto, os Tribunais Estaduais ou os Tribunais Regionais
Federais e mesmo os juízes de primeira instância estariam autorizados a não aplicar os precedentes vinculantes dos
Tribunais  Superiores  aos  casos  em  julgamento.”  ATAÍDE  JR.,   Jaldemiro  Rodrigues  de.  PEIXOTO,  Ravi.
Flexibilidade,  stare  decisis e  o  desenvolvimento  do  anticipatory  overruling no  direito  brasileiro.  Revista  de
Processo | vol. 236/2014 | out / 2014. p. 284 
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extraordinário por inexistir ali elementos essenciais para a concessão da repercussão geral. Como já

vimos, nesta hipótese, o recurso é negado em sua admissibilidade, com igual impacto em todos os

demais recursos sobre a matéria. No entanto, se houver argumentos plausíveis e não elencados no

recurso anterior analisado e negado, o recurso extraordinário posterior deve requerer a revisão de

tese da inadmissibilidade por ausência de repercussão geral. O intuito passa por tentar convencer o

STF, com novéis argumentos que a matéria contém repercussão geral, requerendo, portanto, que

seja julgado o mérito daquele recurso extraordinário,  o que outrora não foi possível no recurso

extraordinário anterior. 

A outra hipótese de revisão de tese não está na admissibilidade, mas em decisão de recurso

extraordinário em que foi julgada já considerando a repercussão geral. O que a revisão possibilita é

a rediscussão da matéria de fundo, não a repercussão geral, contudo como há, na decisão anterior

nesta sistemática, um caráter de objetivação do recurso extraordinário, o ônus argumentativo e todo

o procedimento para a revisão de tese deve utilizar o mesmo cuidado procedimental anteriormente

utilizado para fixar o precedente. 

No repetitivo excepcional,  o pedido de revisão de tese tem o mesmo intuito  da segunda

hipótese  da  revisão  na  repercussão  geral,  ou  seja,  rediscutir  o  teor  do  acórdão  que  firmou  o

precedente repetitivo. A base legal para tanto recai também no art. 927, §§ 2º e 4º, com a previsão

de  que  há  possibilidade  de  rediscutir  a  matéria  anteriormente  delimitada.  Todo  o  rito  outrora

dispensado para formar  a  decisão que julga o repetitivo,  é  de igual  maneira  importante  para a

revisão. Salutar destacar que não se pode entender que os mesmos fundamentos devem ser revistos

pelo  colegiado,  somente,  então,  deve  ser  possibilitada  a  reabertura  de  um repetitivo  para  uma

reanálise se houverem argumentações novas para tanto. 

O  que  a  norma  processual  não  prevê  é  a  forma  com  que  se  almeja  essa  revisão.  Se

relembrarmos a decisão de afetação, não há, nos recursos excepcionais, pedido de instauração do

rito repetitivo, com a discricionariedade do relator – no STJ agora pelo colegiado – o que torna um

tanto lacunosa a noção de como seria a revisão. Nesse caso, a construção deve ser que o recurso

excepcional deve expor e requerer, desde logo, em seu cotejo analítico, em sua argumentação que

almeja a revisão de uma tese jurídica fixada em repetitivo. Entendo que esta seria uma questão

incidental  do  próprio  recurso  excepcional,  com a  necessidade  de  decisão  apartada  anterior  ao

julgamento  recursal  que  requereu  a  tese.  Com  a  decisão  pela  revisitação  da  tese  jurídica

anteriormente fixada,  há como se fosse uma nova decisão de afetação,  contudo talvez não seja

necessária a suspensão dos processos. 

Se  positiva  a  decisão  pela  revisão,  um novo repetitivo  é  aberto,  com a  necessidade  do

mesmo contraditório  e,  talvez,  com a intimação de todos os  outrora interessados como  amicus



237

curiae e,  evidentemente,  o  Ministério  Público,  além  de  requerer  novamente  informações  aos

tribunais que entender pertinente. A fundamentação dessa revisão, seja qual for o resultado, deve

guardar a mesma relevância e pormenorização pertinente à formação de um repetitivo. 

No incidente de arguição de inconstitucionalidade a revisão de tese é um tanto complexa,

pela  própria  visão sobre o objeto do instituto  a  declaração de uma inconstitucionalidade.  Há a

possibilidade  de  um  tribunal,  depois  mudar  o  entendimento  sobre  uma  inconstitucionalidade?

Cumpre salientar que não estamos a dizer sobre a decisão em eventual recurso sobre o processo que

teve o incidente instaurado. A revisão seria em outro processo, sobre o qual também suscitaria a

eventual inconstitucionalidade. Para tanto, há de se entender que um tribunal, no controle difuso via

incidente, para possibilitar a revisão de tese, deve ater-se somente a possibilidade de revisão caso

haja a decisão pela constitucionalidade, uma vez que com argumentos novos que outrora não foram

enfrentados, existe uma lacuna, ou seja, pontos a serem considerados. 

Por outro lado,  se a declaração foi pela  inconstitucionalidade,  não vejo possibilidade de

revisão de tese,  uma vez que o incidente seria pela arguição de inconstitucionalidade e não de

constitucionalidade. Dessa feita, somente haveria a abertura para uma revisão aquela decisão que

optou  por  entender  que  a  matéria  era  constitucional,  principalmente  aquelas  que  não  tiveram

maioria absoluta por nenhum dos lados, e que, por isso, se manteve diante da constitucionalidade. 

A suscitação da revisão de tese deve primar-se pelos mesmos requisitos e ritos dispostos no

art. 948, passando pela admissibilidade no órgão fracionário, com a remessa da matéria para o pleno

ou órgão especial. 

No IAC, também há a possibilidade de revisão de tese jurídica, um precedente pode ser

questionado,  via  uma  revisão  da  tese  jurídica  fixada.  Igual  a  todo  precedente,  essa  abertura

evolutiva  existe,  evidentemente  com os  mesmos  ônus  argumentativos  dos  demais,  dirigindo-se

perante  o  mesmo  tribunal  que  fixou  a  tese  jurídica.  É  admissível  em  outras  demandas,  com

requerimento das partes destes suscitar a revisão de tese, nos mesmos casos possíveis para a revisão

de forma oficiosa ou por requerimento. Uma vez suscitada a revisão, deve proceder-se no mesmo

rito da instauração original, com a admissibilidade preliminar pelo órgão fracionário competente

para aquele recurso e, somente em caso positivo, com a remessa para o colegiado passível de julgar

a revisão, aquele mesmo que fixou a tese jurídica. 

Há, no entanto, uma peculiaridade sobre o IAC, a possibilidade de instauração do instituto

em qualquer tribunal, o que leva a necessidade de durante toda a demanda571, principalmente, se o

precedente for do tribunal superior, a argumentar que trata-se de revisão de tese, realizando a toda
571 O ônus argumentativo preconizado por Bustamante. BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. A dificuldade de se

criar  uma cultura argumentativa do precedente judicial e o desafio do novo CPC.  Precedentes.  Organizadores:
DIDIER  JR.,  Fredie;  CUNHA,  Leonardo  Carneiro  da;  MACEDO,  Lucas  Buril  de;  ATAIDE  JR,  Jaldemiro
Rodrigues de. Editora JusPodivm, Salvador, 2015. p. 296
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fase processual o ônus de argumentar pela necessidade de revisão do precedente, justamente para

dar  a  possibilidade  de  conhecimento  dos  eventuais  recursos  excepcionais  que  ensejarão  como

possível a revisão da tese. 

 No  IRDR,  existe  a  diferença  de  ser  um  incidente  apartado,  que  instaura  um  novo

procedimento,  o  qual  deve  ser  direcionado  ao  mesmo  colegiado  que  fixou  a  tese  jurídica  do

precedente.  O mesmo rito deve ser considerado, com a petição ou ofício que o instaura,  com a

distribuição,  decisão pela  admissibilidade572,  posterior  decisão  de afetação pelo relator,  possível

suspensão dos  processos,  se for o caso,  e  principalmente,  a  ampliação do contraditório,  com a

possibilidade de manifestação de todos que outrora também se manifestaram. 

A revisão ao ser realizada – de ofício ou a requerimento – deve ser endereçada ao órgão do

tribunal que realizou a estabilização da tese. Aqui nasce um possível problema, uma vez que nem

sempre o precedente, apesar de oriundo de um IRDR, foi estabilizado no tribunal de segundo grau.

Uma decisão deste incidente sem um recurso que lhe impugna, tem a competência do tribunal de

segundo grau para o julgamento da revisão de tese. Porém, caso um recurso excepcional levou a

matéria para o tribunal superior, com a fixação da tese por este tribunal superior, competente será

este, não o tribunal local,  pela simples leitura do art.  986. Se o entendimento pela tese jurídica

somente teve estabilização no STJ ou STF, não há como um tribunal local revisar a tese jurídica,

por faltar-lhe competência para tal feito. 

Neste  caso,  com  a  decisão  do  IRDR  revista  e  estabilizada  pelo  tribunal  superior,  a

vinculação daquele precedente passa a ser em todos os processos do Brasil. Qual seria a serventia

de uma revisão perante um tribunal local, se a tese vale para todo o território nacional? Por estes

motivos, quando necessitar de revisão de tese fixada por tribunal superior, mesmo oriundo de um

IRDR,  este  é  competente  para  realizá-la.  Mas,  será  por  um  IRDR?  Entendo  que,  por  essa

excepcionalidade, seria nos mesmos moldes da revisão de tese do repetitivo excepcional. 

No entanto, a revisão não significa que teremos um novo precedente, diante deste prisma,

em  qualquer  dos  institutos,  pode  ser  que,  na  análise  de  necessidade  de  revisão,  opte-se  pela

manutenção  do precedente,  por  não conhecerem motivos  para  que este  perca  a  sua  validade  e

higidez. Todavia, uma vez ocorrendo a revisão de tese com a inalteração do precedente, de certa

maneira,  há um ganho argumentativo,  uma vez que o precedente continuou no mesmo sentido,

mesmo com novas alegações, o que importa em dizer que estas alegações não servirão mais para

nova revisão de tese, sendo abarcadas como internas e refutadas na formação do precedente. 

572 A admissibilidade seria um pouco diversa, com a possibilidade de revisão de tese, com um acréscimo no novo
pedido do IRDR dos motivos que ensejam a própria revisão da tese. Temer, nesse sentido: “Haverá, certamente, um
requisito adicional de cabimento, que dirá respeito à comprovação das alterações políticas, econômicas, sociais,
normativas, dentre outras, que justifiquem a revisão de tese.”  TEMER, Sofia Orberg. Incidente de resolução de
demandas repetitivas. 1a.  Ed. Jus Podivm, 2016 p. 255
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E, se a revisão de tese for realmente resultar em um novo precedente, há o dever da análise e

provimento das mudanças necessárias pela conjuntura que se demonstrou como necessária para a

alteração daquele entendimento, nunca deve ser somente e tão simplesmente pelo que os julgadores

agora  entendem  ou,  ainda,  pela  composição  daquela  corte  ter  novos  componentes.  Não  há

autorização de mudança de precedente somente por mudança de entendimento mediante os mesmos

argumentos e conjunturas anteriores. O dever de estabilidade, coerência e integridade passa pela

manutenção do mesmo status quo enquanto os argumentos jurídicos ainda forem os mesmos. Sem

alterações argumentativas, não se deve mudar o precedente, mesmo que contenham novos membros

daquele colegiado.  

Um ponto importante  a  se salientar  é  a  possibilidade  em todos os institutos  insertos  do

microssistema, quando houver a superação de um precedente pela revisão de tese, de acordo com o

art. 927, § 3º, há a autorização da modulação de efeitos573, com a inclusão na decisão sobre a data

em que  esta  alteração  entra  em vigor.  Em regra,  os  efeitos  da  superação  dos  precedentes  são

retrospectivos,  atingindo  todos  os  casos  que  ainda  estão  a  ser  julgados,  os  quais  terão  a

aplicabilidade  daquela  decisão,  tanto  os  processos  sobrestados quanto  os  processos  futuros  que

versarem sobre fatos anteriores ao precedente. Essa visão passa pela aplicabilidade isonômica do

direito574,  mesmo  que  uma  vez  quebrada  a  confiança  legítima  pela  alteração  do  precedente,  o

mesmo deve atingir todos que tiveram os fatos alcançados por essa norma. Ou seja, do momento em

que ocorrer a superação em diante, com o impacto nos processos que ainda estão a ser julgados. 

Por outro lado,  se for o caso,  o órgão pode modular  os efeitos,  com a possibilidade  de

superar um posicionamento, mas diante da necessidade de assegurar a previsibilidade, a confiança

legítima e a segurança jurídica, somente aplica-se em casos futuros a partir daquele momento575 ou

somente  após,  algum  tempo,  modulando  temporalmente  a  própria  aplicabilidade  do  novo

entendimento ali firmado. 

A decisão que supera o precedente,  então, decide não somente pelas alterações jurídicas,

mas imbui-se, também, de determinar quando as alterações entrarão em vigências, há a ocorrência

do prospective overruling576, com a definição no julgamento do precedente, que a sua validade para
573 Enunciado n.º 55 do FPPC: Pelos pressupostos do § 3º do art. 927, a modificação do precedente tem, como regra,

eficácia temporal prospectiva. No entanto, pode haver modulação temporal, no caso concreto 
574 BUSTAMANTE,  Thomas  da  Rosa  de.  Teoria  do  precedente  judicial:  a  justificação  e  aplicação  de  regras

jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012. p. 460
575 Neste caso, ficariam dois precedentes no tempo, um válido temporalmente até aquela data, para aplicabilidade nos

casos que já existem com fatos até aquela data e outro, novo, para as demandas baseadas em fatos posteriores ao
precedente agora firmado. 

576 Se a decisão proferida pelos tribunais superiores – STF e STJ – servirão de base para a mudança de paradigma,
estes devem proferir, durante a superação do entendimento, o impacto temporal para as demais ações, deixando-lhe
com efeitos retroativos ou prospectivos. É de uma importância, como salientam Gonçalves e Assis: “Além disso,
pela interpretação sistemática e teleológica do art. 927 e seus §§, o STF e o STJ, ao realizar o overruling de sua
jurisprudência consolidada, têm o dever inafastável de deliberar sobre a modulação temporal dos efeitos da decisão
revogadora, limitando a sua retroatividade ou atribuindo-lhe efeitos prospectivos a partir da publicação do novo
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aquele  novo  entendimento  e  posicionamento,  começa  somente  com  efeitos  posteriores  àquele

julgamento que gerou a mudança de precedente. O termo prospective overruling577 tem significado

como  possibilidade  de  prospecção  dos  efeitos  da  decisão  daquela  data  para  o  futuro,  não

imaginando  a  superação  para  casos  anteriores,  mas  somente  para  os  casos  futuros,  com  uma

evidente modulação de efeitos578. A necessidade de verificação de uma modulação de efeitos da

mudança do precedente está na confiança justificada da sociedade e dos jurisdicionados naquele

precedente.  Se o precedente  existente  pauta a sociedade de tal  forma que cada cidadão age de

acordo com o precedente, não demonstrando nenhum desgaste, a superação deste precedente deve

ter modulação de efeitos para frente, com uma prospecção da validade da superação, sem ofender as

questões anteriores consolidadas.

Uma  variação  da  modulação  dos  efeitos  é  a  incidência  do  prospective  prospective

overruling579, quando se define a superação do precedente, estabelecendo uma data no futuro para a

validade da mudança julgada pela mesma corte que havia fixado o precedente. A modulação de

efeitos, neste caso, ocorre na forma de não ter uma validade imediata, tampouco a partir dali, mas

em ponto futuro, somente depois de determinado prazo ou data. A superação do precedente foi

realizada, contudo este continua com a sua validade, mesmo revogado, até a data determinada. 

A  modulação  de  efeitos,  principalmente  quando  realizada  em  alteração  de  controle  de

constitucionalidade,  no nosso estudo afeto ao difuso, mediante recurso extraordinário,  mas nada

impede ao concentrado, é a possibilidade de ação rescisória naquelas ações que foram baseadas em

uma lei ulteriormente declarada inconstitucional. Ou seja, se há uma coisa julgada inconstitucional,

entendimento (efeito ex nunc) ou de outra data que for estabelecida pela Corte (efeito pró-futuro). Não pode esses
tribunais simplesmente calar-se sobre a viabilidade ou não de efetuarem o prospective overruling.” GONÇALVES,
Glaucio Maciel; ASSIS, Guilherme Bacelar Patrício de. O prospective overruling nas Supremas Cortes brasileiras.
Revista de Processo. Vol. 258. ano 41. Sao Paulo: Ed. RT. Ago. 2016. p. 382 

577 “Quando nada indica provável revogação de um precedente, e, assim, os jurisdicionados nele depositam a confiança
justificada para pautar suas condutas, entende-se que, em nome da proteção da confiança, é possível revogar o
precedente  com  efeitos  puramente  prospectivos  (a  partir  do  trânsito  em  julgado)  ou  mesmo  com  efeitos
prospectivos  a  partir  de  certa  data.”  MARINONI,  Luís  Guilherme.  Eficácia  temporal  da  revogação  da
jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Revista dos Tribunais. São Paulo, v.100, n. 906, abr. 2011. p.
255 

578 Silva, em citação a Ben, dispõe sobre as diferentes formas de prospective overruling: “Diante desta necessidade de
proteção, a técnica do prospective overruling admite as seguintes modulações de efeitos segundo Ben: a) produção
de efeitos somente para casos futuros, envolvendo fatos que ocorreram após a modificação do precedente  (pure
prospectivity  overruling);  b)  produção  de efeitos  somente para  casos  futuros,  mas como exceção  ao caso  que
originou a revogação (limited prospectivity); c) produção de efeitos somente para casos futuros e para os casos
pendentes  de  julgamento  que  tenham  a  mesma  pretensão;  d)  produção  de  efeitos  somente  a  partir  de  uma
determinada data, a fim de possibilitar a criação de uma nova legislação para o caso ou possibilitar ao cidadão
tempo de adaptação.” SILVA, Eddie Parish. Os efeitos da superação de precedentes. Revista do Programa de Pós-
Graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia. v. 24, n. 26, 2014. p. 130

579 Além do próprio  prospective overruling,  pode haver a  variação  quanto à sua data de prospecção:  “Quando se
posterga  a  produção  de  efeitos  da  nova regra,  fala-se  em prospective prospective  overruling.  Ademais,  como
esclarece Eisenberg, alude-se a pure prospective overruling para demonstrar o que ocorre quando a Corte não aceita
que  a  nova  regra  regule  o  próprio  caso  sob  julgamento,  restando  a  terminologia  prospective  overruling para
anunciar  a  mera  irretroatividade  da  nova  regra  às  situações  anteriores  à  data  da  decisão”  MARINONI,  Luiz
Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 422
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pelo teor do art. 525, § 15º, há o cabimento de ação rescisória. Mas, o que isso tem de relação com a

modulação  do  efeito?  São  matérias  correlatas  pelo  fato  de  que  no  julgamento  de  um recurso

extraordinário com repercussão geral reconhecida, se houver a declaração da inconstitucionalidade

de  tal  dispositivo  legal,  o  STF,  se  assim  entender,  pode  proceder  pela  modulação  de  efeitos,

justamente  para  impedir  que  haja  um  efeito  cascata  em  ações  rescisórias  e  causando  uma

insegurança jurídica580. 

580 Sobre a retroatividade da superação do precedente pela inconstitucionalidade, caso o STF assim o faça, quer em
controle  concentrado  ou  difuso,  permitir-se-á  o  intento  de  ação  rescisória  pela  formação  de  coisa  julgada
inconstitucional,  o  que  Marinoni  entende  como  um  estabelecimento  de  uma  insegurança  jurídica,  o  que
concordamos, com a necessidade de modulação de efeitos para tanto: “Note-se, além disto, que a aceitação da
retroatividade  do  pronunciamento  do  STF sobre  as  decisões  proferidas  pelos  tribunais  significa  colocar  coisa
julgada sob condição ou em estado de provisoriedade, o que absolutamente incompatível com o conceito e com a
razão de ser da coisa julgada. Ora, este estado de indefinição nega o fundamento que está à base da coisa julgada
material, isto é, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.” MARINONI, Luiz Guilherme. A
intangibilidade da coisa julgada diante da decisão de inconstitucionalidade: impugnação rescisória e modulação de
efeitos. Revista de Processo. vol. 251. ano 41. p. 275-307. São Paulo: Ed. RT, jan. 2016. p. 278
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5.  OS  DESAFIOS,  AS  DEFICIÊNCIAS  E  PONDERAÇÕES  PARA  A  DEVIDA

APLICABILIDADE DOS PRECEDENTES VINCULANTES

5.1 OS DESAFIOS PARA A FORMAÇÃO DOS PRECEDENTES VINCULANTES

A  existência  de  um  microssistema  de  precedentes  vinculantes  é  uma  realidade,  com

equívocos  e  acertos,  com impactos  positivos  e  negativos,  mas  sobretudo  por  impor  ao  direito

brasileiro – bem ou mal – toda uma nova cultura de estudo de precedente, uma vez que não existe a

ênfase nessa aplicabilidade.  Com a formalidade se sobrepondo à realidade com a inserção – no

CPC/2015  e  em  leis  anteriores  –  de  institutos  e  do  próprio  microssistema  de  formação  de

precedentes  vinculantes,  por vezes,  não existe uma aplicação destes da maneira  mais ordenada,

culminando,  por vezes,  em usos incorretos  dos próprios institutos,  seja na própria  formação da

decisão  paradigmática  ou  na  suscitação  pelas  partes  e,  também,  no  próprio  julgamento

fundamentado em precedentes. 

Portanto, para uma validade deste microssistema, para uma viabilidade de todos os institutos

e uma real adequação ao cotidiano se faz necessário todo um esforço, de todos os lados, desde o

estudo sistematizado de uma teoria dos precedentes, culminando num melhor entendimento de cada

instituto, numa doutrina com a função de preencher as eventuais lacunas; um esforço do judiciário

de entender cada ponto do microssistema, aplicá-los das de maneira devida, sem atropelo, tampouco

somente para aplacar a alto litigiosidade; pelas partes, há a necessidade de uma visão de um ônus

argumentativo sobre o precedente, almejando o devido enquadramento nas situações processuais e

materiais análogos, dentre outras adaptações necessárias para que essa tentativa legislativa, apesar

de passível de críticas, se torne uma realidade mais justa e não que acelere as demandas a qualquer

custo. 

Desse modo, com novas funções e óticas os tribunais devem julgar, imbuindo-se não só de

julgar os casos que são de sua competência, mas, também, de entender todo o cuidado existente

nessa  formação  judicante  do  precedente,  uma  vez  que  as  decisões,  apesar  da  individualidade

subjetiva, terão cunho mais objetivo e coletivo, com um impacto em outros processos existentes ou

futuros. 

É uma nova realidade,  o que enseja novos desafios para os tribunais e os operadores do

direito, com as devidas adaptações para que o microssistema se torne um procedimento de garantias

e não um mero mecanismo de reprodução de decisão para julgamentos em massa, tolhendo direitos

processuais. 
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5.1.1 A função contemporânea dos tribunais diante da teoria de precedentes vinculantes

Diante da inserção cada vez mais forte de uma série de institutos que concedem formalmente

uma  vinculatividade  a  uma  decisão  formada  em um procedimento  diverso,  alguns  aspectos  na

atividade  judicante  devem,  consequentemente,  ser  alterados  para a  receptividade  da  acentuação

dessa nova realidade. Evidentemente  que  existem  críticas  pela  maneira  normativa  que  estes

institutos  foram  criados581,  uma  vez  que  a  teoria  de  precedentes  em  direito  comparado582,  a

vinculatividade  advenha  do  próprio  caráter  argumentativo  da  decisão  que  se  utilizará  como

paradigmática, contudo, um outro lado é a análise crítica sobre a atuação dos tribunais brasileiros –

seja os de revisão ou os superiores – com a notória dispersão jurisprudencial existente. 

Importante,  antes  de  tudo,  entender  a  função  de  cada  espécie  de  tribunal  no  direito

brasileiro583. Quando há a prestação jurisdicional de primeiro grau, pelo juízo singular, todas as suas

decisões – interlocutórias ou sentença – são passíveis de revisão pelo tribunal de segundo grau, seja

para pleitear-se a anulação, baseado em alguma argumentação de vício processual na condução do

processo ou na formalidade do próprio ato decisório, bem como a reforma da decisão, se entender

581

Pensou-se em quais decisões devem ter a eficácia vinculante, de maneira legal, independentemente da sua visão de
aplicabilidade posterior, uma maneira diferente: “No direito processual civil brasileiro a situação é diferente. É que
a lei já estipula, com antecedência, quais são as decisões judiciais que terão eficácia de precedente vinculante. (…)
Pode-se,  assim,  dizer  que  no  Direito  brasileiro,  diferentemente  do  que  acontece  em  outros  ordenamentos,  o
precedente  é  criado  “para  ser  precedente  vinculante”  CÂMARA,  Alexandre  Freitas. O  Novo  Processo  Civil
Brasileiro,  2ª  edição.  Atlas,  03/2016.  Retirado
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597005967/

582 A visão, preconizada por Nery Jr. e Abboud, no direito comparado, é de que o precedente nasce de uma decisão
para  a  resolução  do  caso  em  concreto  e  dessa  conclusão,  posteriormente,  se  verifica  uma  importância   na
vinculatividade, numa interpretação de casos em concreto em que se entenda como relevante aqueles argumentos:
“os Tribunais Superiores quando decidem um leading case não podem impor sua decisão às demais instâncias
determinando que ela se torne um precedente à força. Quando Justice Marshall decidiu Marbury vs Madison, ele
não poderia prever que aquele caso se tornaria efetivamente o caso modelo para realização de controle difuso de
constitucionalidade.”  NERY  JR.,  Nelson;  ABBOUD,  Georges.  Stares  decidis  vs  direito  jurisprudencial.  In:
FREIRE, Alexandre et al. Novas tendências do processo civil. Vol. I. Salvador: Jus Podivm, 2013. p. 506

583 A distinção de funções é salutar e essencial para se entender cada um dos tribunais brasileiros. Marinoni e Mitidiero
define bem essa visão de cada tribunal. Essencial que os próprios tribunais assim se vejam também, talvez essa é a
grande complicação da nova norma processual: “A distinção de Cortes de Justiça e Cortes Supremas é essencial
para uma adequada compreensão do Código de 2015. É a partir dela – e da distinção subjacente entre tutela dos
direitos em uma dimensão particular (decisão de mérito justa, efetiva e tempestiva do caso concreto) e em uma
dimensão geral (unidade do direito) – que se pode inclusive bem diferenciar os institutos que servem a um e a outro
escopo.”  MARINONI,  Luiz  Guilherme;  MITIDIERO,  Daniel.  Comentários  ao novo  código de processo  civil:
artigos 926 a 975. Coord: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. 1a, Ed,
RT: São Paulo: 2016. p. 42/43 
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que há incongruência no resultado da interpretação jurídica realizada por aquele juízo. Desse modo,

todas  as  decisões  estão  passíveis  de revisão  pelo  tribunal  de  segundo grau,  o  que importa  em

denominador estes como tribunais de revisão. 

Não há nas impugnações das decisões dos juízos de primeiro grau nenhuma necessidade de

fundamentação vinculada por lei, ou seja, há total liberdade em recorrer, uma vez que é o exercício

pleno do princípio do duplo grau de jurisdição, permitindo as partes que entenderem que houve

prejuízo  na  decisão  singular  recorrer  para  um  órgão  hierarquicamente  superior  que  revisará  a

decisão perante um colegiado. Os recursos atinentes a esta revisão são a apelação e o agravo de

instrumento, com a relação com a sentença e a decisão interlocutória respectivamente. 

Essa  é  a  função  primordial  dos  tribunais  de  segunda instância,  seja  os  estaduais  ou  os

regionais federais, revisar as decisões do juízes de primeiro grau a estes vinculados. Nessa visão,

estes tribunais não têm a função primordial de definir os precedentes, uma vez que podem rever os

próprios fatos decididos pelos juízes, bem como o direito ali utilizado. Não há a intenção primordial

de formar um precedente, função esta inerente, em regra, a tribunais superiores, mas, no CPC/2015

foi concedida essa possibilidade,  continuando, no entanto,  como função secundária da atividade

judicante destes tribunais. 

Por  outro  lado,  os  tribunais  superiores  –  STJ  e  STF  –  têm  funções  diversas  daqueles

tribunais de revisão, com uma bipartição da jurisdição, almeja a defesa objetiva do direito, pela

infringência da lei federal ou da norma constitucional e, somente consequentemente, que se deve

esperar o recorrente a melhora pretendida.  De modo amplo,  não há um interesse primordial  na

prestação jurisdicional para partes processuais, mas uma prioridade em proporcionar a segurança

jurídica com uma uniformização de jurisprudência, a defesa jurídica estatal ao direito ali elencado,

seja lei federal no caso do STJ ou a Constituição no STF. O acesso à jurisdição superior nasce da

necessidade de defesa do direito objetivo teoricamente ofendido na demanda, proporcionando aos

tribunais  superiores  julgarem  o  caso  fora  da  órbita  da  interpretação  jurídica,  realizando  a

manutenção da jurisprudência e aplicabilidade do direito de maneira eficaz e uniforme. 

Os tribunais superiores não são, nem podem ser, meramente de revisão, não possibilitando

qualquer matéria de todos os processos terem acesso, mas somente matéria restrita, definida em

norma constitucional como importante para uma revisão limitada, com caráter de excepcionalidade,

fugindo do processo de objeto ordinário/comum, para processo de objeto extraordinário/diferente,

necessitando da intervenção de defesa da lei federal ou da norma constitucional. Por causa disso, o

recurso especial  para o STJ e  o extraordinário  para  o STF,  juntos,  ganham a denominação de

recursos excepcionais.  Mancuso explica que “os recursos extraordinário e especial  pertencem à
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classe dos “excepcionais” reside em que seus pressupostos não são dados pela lei processual, e sim

pela Constituição Federal584.”

A função destes recursos excepcionais é maior do que o seu próprio processo, do que o bem

jurídico ali pretendido, de forma a serem “mais do que recursos, são meios de possibilitar ao STF o

controle da constitucionalidade e ao STJ o controle da validade,  inteireza positiva,  autoridade e

uniformidade  do direito  federal585.”  A função precípua  da  existência  dos  recursos  excepcionais

atinge mais a finalidade de proteger as Normas Federais (recurso especial) e a Constituição (recurso

extraordinário)  do  que  o  direito  reivindicado  pelas  partes  naquele  momento  do  processo.  Os

tribunais  superiores  têm  uma  finalidade  de  proteção  à  segurança  jurídica,  pacificando  a

interpretação da lei (cada qual afeita à sua competência) e a aplicabilidade desta, no âmbito dos

tribunais de segundo grau. A possibilidade recursal para estes tribunais existe com o intuito de

aplicar as leis federais ou a norma constitucional, um acórdão de um tribunal de segundo grau que

tem como conteúdo uma ofensa à norma, seja na forma de interpretação diversa ou negativa de

vigência,  ou  uma  contrariedade  à  Constituição  Federal,  permitem  aos  tribunais  superiores

analisarem o conteúdo deste acórdão, para verificarem a devida aplicabilidade da lei  federal ou

constitucional  no caso,  adequando a  decisão ao  que se decide  nos  tribunais  superiores  sobre a

matéria. Por causa dessa finalidade, os recursos excepcionais não são um direito de qualquer parte,

em qualquer processo. Para necessitar de um recurso excepcional, o acórdão tem de enquadrar em

umas das hipóteses de ofensa à norma federal ou constitucional. 

O intuito é resguardar a ordem e a segurança jurídica, interpretando as normas de maneira

uniforme e aplicando naquele processo que ensejou um recurso excepcional, o posicionamento do

tribunal para este e demais processos. A norma só tem eficácia com a mesma aplicabilidade em

situações idênticas, se há interpretações e decisões diversas em casos semelhantes, há um erro na

própria apreciação judicial. Reparar essa possibilidade de divergência e padronizar a interpretação

da  lei  federal  e  constitucional  é  a  função  dos  recursos  excepcionais  e,  consequentemente,  dos

tribunais superiores 

De certo modo, sempre foi uma função dos tribunais superiores pensarem em um viés de

pacificação jurisprudencial, seja o STJ que tem uma hipótese de cabimento – o art. 105, III, c da

Constituição – como função primordial por zelar sobre a aplicabilidade correta e uníssona da norma

federal, seja o STF que sempre foi considerado o guardião da norma constitucional. No entanto, o

problema passa justamente por estes tribunais terem, igual aos de revisão, uma grande dispersão de

584 MANCUSO, Rodolfo de Camargo.  Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 10ª ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2007. p. 169

585 MANCUSO, Rodolfo de Camargo.  Recurso Extraordinário e Recurso Especial.  10ª ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2007. p. 169
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entendimentos, o que gera uma confusão jurisprudencial.  Como entender os tribunais superiores

como balizares do direito pátrio,  cada qual em sua função normativa,  se também colaboram ao

dispersar a própria jurisprudência? Esse é um aspecto que resulta na necessidade da busca pela

isonomia. 

Entretanto, há de se entender que, em sede recursal, qualquer dos tribunais superiores, por

ditames constitucionais – art. 102 e 105, ambos em seus incisos III – julgam casos em concreto, o

que  não  podem,  mediante  a  vinculatividade  normativa  e  este  microssistema  de  precedentes

vinculantes, passar a entender como uma função de criar somente teses jurídicas. Essa é uma crítica

válida sobre a  maneira  que os tribunais,  principalmente  os superiores,  devem se portar  sobre a

temática das decisões vinculantes preconizadas pelo art. 927. Não se pode esquecer a necessidade

de julgar  casos,  os  precedentes  que dali  nascerão,  ainda  que com caráter  normativo  que  possa

utilizar-se para casos futuros586, como Zaneti Jr denomina. 

Quando o art.  926 dispõe sobre o dever de uniformizar a jurisprudência de um tribunal,

imbuindo-o de entender que a pacificação de entendimentos é obrigação, não ordena, tampouco se

espera  que  seja  realizada  nos  moldes  abstratos  pura  e  simplesmente.  A  formação  dessa

uniformização e, porventura, dos precedentes vinculantes, deve realizar-se na guarida da jurisdição

concreta,  julgando  os  processos  que  ali  chegam e  imbuído  de  uma análise  fático-jurídica  para

chegar na melhor decisão, ainda que haja a reunião de vários processos ou recursos para que se

tenha um entendimento maior da controvérsia. Não se pode entender que o microssistema fuja da

necessidade de concretude da jurisdição.

Os tribunais superiores devem não somente uniformizar e almejar a convergência, devem

ainda,  para que o ordenamento proposto constitucionalmente faça sentido e tenha utilidade real,

pensar-se como Cortes Supremas, como Mitidiero bem explicita na maneira de que o CPC/2015

colocou-os  como  responsáveis  pela  “integridade  da  ordem  jurídica  como  um  todo587,”  o  que

pressupõe -se que devem chamar a si a função da interpretação legal em cada caso concreto que a

Constituição lhes impõe, o que para o STJ perfaz a interpretação da lei federal e ao STF o mesmo

na esfera constitucional. 

Se estes tribunais têm o condão de dizer a última palavra em suas competências legais, o que

ali for interpretado com o direito, mediante o julgamento em concreto, se, futuramente, sobrevier

outra  demanda  idêntica,  todo  o  sistema  judiciário  está  imbuído  do  dever  de  aplicar  a  mesma

interpretação.  Neste  exato  ponto  que  entram  os  deveres  de  coerência  e  integridade  também

586 ZANETI  JR.,  Hermes.  O  valor  vinculante  dos  precedentes:  teoria  dos  precedentes  normativos  formalmente
vinculantes. 2a. ed. Salvador: JusPodivm. 2016. p. 303

587 MITIDIERO,  Daniel.  Cortes  superiores  e  cortes  supremas:  do controle à interpretação da jurisprudência ao
precedente. 2a. ed. São Paulo: RT: 2014. p. 104
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incutidos  no  art.  926,  após  a  uniformização  e  sua  devida  estabilidade.  Não  é  fácil  realizar  a

diferenciação  sobre  ambos,  simplesmente  por  realizarem  um  mesmo  reflexo,  uma  mesma

conduta588, apesar de serem possíveis ser identificados independentemente589. 

A  coerência590 é  a  manifestação  na  aplicação  do  precedente  do  princípio  da  isonomia

jurídica,  a  utilização  coerente  daquele  precedente  para  um  caso  análogo,  possibilitando  uma

igualdade de tratamento pelo tribunal aos jurisdicionados, seja aquele que formou o precedente, seja

aquele que tem o caso a ser julgado com base na utilização deste precedente. Ao julgar, os juízes

devem dialogar com os precedentes anteriores, mesmo para aplicá-los ou para refutá-los. Um órgão

julgador somente é coerente em sua análise judicante, se houver o diálogo com as decisões firmadas

sobre  casos  idênticos  anteriores.  Sem  análise  de  casos  anteriores  há  uma  ruptura  judicante

desnecessária  e  com  certo  grau  de  ilegalidade  decisória591,  por  não  observar  os  paradigmas

interpretativos sobre aquela matéria. 

588 A inserção no art. 926 da necessidade da uniformização e estabilidade, junto com a coerência e integridade, acaba
por  necessitar  que  entendamos  se  há  diferença  entre  estes  dois  últimos.  Didier  Jr.  entende  que  há,  o  que
concordamos, com a visão de que o dever de coerência não deve se confundir com o dever de integridade, apesar de
que uma conduta só possa abarcar ambos: “Há o dever de coerência e há o dever de integridade. (...) São dois os
deveres; mas eles formam um amálgama. É bem difícil compreender um sem o outro. (…) Ou seja: os dois deveres
podem  impor  ao  tribunal  uma  só  conduta”  DIDIER  JR.,  Fredie.  Sistema  brasileiro  de  precedentes  judiciais
obrigatórios  e  os  deveres  institucionais  dos  tribunais:  uniformidade,  estabilidade,  integridade  e  coerência  da
jurisprudência. Revista da Faculdade Mineira de Direito. v. 18 n. 36. 2015. p. 120

589 Streck separa bem os institutos da coerência e integridade: “Coerência significa dizer que, em casos semelhantes,
deve-se proporcionar a garantia da isonômica aplicação principiológica. Haverá coerência se os mesmos princípios
que foram aplicados nas decisões o forem para os casos idênticos;  mas, mais do que isto, estará assegurada a
integridade do direito a partir da força normativa da Constituição. A coerência assegura a igualdade, isto é, que os
diversos casos terão a igual consideração por parte dos juízes. (...) A integridade exige que os juízes construam seus
argumentos de forma integrada ao conjunto do direito. Trata-se de uma garantia contra arbitrariedades interpretati-
vas. A integridade limita a ação dos juízes; mais do que isso, coloca efetivos freios, através dessas comunidades de
princípios, às atitudes solipsistas-voluntaristas. A integridade é uma forma de virtude política. A integridade signifi-
ca rechaçar a tentação da arbitrariedade." STRECK, Lênio Luiz. Por que agora dá para apostar no projeto do novo
CPC. http://www.conjur.com.br/2013-out-21/lenio-streck-agora-apostar-projeto-cpc Acesso  dia  02  de  janeiro  de
2017. 

590 “A coerência entre duas normas pode ser visualizada em dimensão formal ou em dimensão substancial. A coerência
formal está ligada à ideia de não-contradição; a coerência substancial, à ideia de conexão positiva de sentido22. O
dever de coerência deve ser concretizado em ambas as dimensões. A exigência de coerência produz efeitos também
em duas dimensões: interna e externa. Do ponto de vista externo, os tribunais devem coerência às suas próprias
decisões anteriores e à linha evolutiva do desenvolvimento da jurisprudência. A coerência é, nesse sentido, uma
imposição do princípio da igualdade – casos iguais devem ser tratados igualmente, sobretudo quando o tribunal já
tem um entendimento firmado.” DIDIER JR., Fredie. Sistema brasileiro de precedentes judiciais obrigatórios e os
deveres institucionais dos tribunais: uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência. Revista
da Faculdade Mineira de Direito. v. 18 n. 36. 2015. p. 123

591 Mitidiero coloca a coerência como inerente à própria fidelidade ao precedente, o que, de certo modo, concordamos,
como ser  coerente  sem ser  fiel  ao  precedente?  Evidentemente  que  o  juízo  aplicador  do  precedente  necessita
verificar  a  conjunção  das  rationes  decidendi para  tal  desiderato,  mas  uma  vez  alcançada  essa  correlação  e
enquadramento,  há de se aplicar  o  precedente,  se as  condições sociais  e  jurídicas  forem as  mesmas,  isso que
garantirá a previsibilidade que a coerência garante: “então a fidelidade ao precedente é o meio pelo qual a ordem
jurídica ganha coerência, torna-se segura e capaz de promover o respeito à igualdade de todos perante o Direito,
predicados sem os quais nenhuma ordem jurídico pode ser reconhecida  como legítima.” MITIDIERO,  Daniel.
Cortes superiores e cortes supremas: do controle à interpretação da jurisprudência ao precedente. 2a. ed. São
Paulo: RT: 2014. p. 105

http://www.conjur.com.br/2013-out-21/lenio-streck-agora-apostar-projeto-cpc
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 A integridade, por outro lado, está presente na atividade judicante – ao formar o precedente

ou  aplicá-lo  –  entender  que  pertence  a  um  pensamento  construtivo  de  ordenamento  jurídico,

necessitando  que  seja  balizado de  acordo com a  Constituição  Federal,  as  leis  vigentes,  com o

precedente correlato e com própria jurisprudência pacificada. O sistema jurídico é uno e deve assim

ser  condicionado  na atividade  judicante,  com a  evidente  necessidade  de uma integridade,  cada

ponto deve ser interligado aos princípios e normas, com uma regulamentação da interpretação por

um prisma maior do que a própria causa. Não se pode admitir uma ruptura jurídica a cada decisão,

processos diversos com mesma matéria com precedentes ou jurisprudências para lados e vertentes

diferentes. Não pode se almejar que a decisão judicial seja a convicção pessoal do juízo, mas uma

integridade de pensamentos sistêmicos do judiciário.

Todavia,  diante  dessa  nova  ótica  processual  proposta  pelo  CPC/2015592,  os  tribunais

superiores  devem entender  que são Cortes  Supremas,  como preconizado por  Mitidiero593 e  por

Marinoni594, posicionando-se como cortes de precedentes e não meros tribunais de revisão, o que

importa em atribuirmos uma verdadeira cultura de stare decisis, como explicamos no capítulo 3. O

próprio tribunal deve respeitar seus precedentes enquanto as questões sociais forem as mesmas, bem

como as cortes abaixo hierarquicamente e seus juízes595 devem guardar vinculatividade, ainda que

seja em precedentes que não são os que explicamos no microssistema596. Assim que cortes desse

porte se estabilizam. 

No entanto, qual a problemática dessa visão? Apesar de concordar com os autores e com a

premissa de que os tribunais superiores devem ser consideradas como Cortes Supremas, somente
592 Enunciado n.º 454 do FPPC: Uma das dimensões da coerência a que se refere o caput do art. 926 consiste em os

tribunais não ignorarem seus próprios precedentes (dever de autorreferência).
Enunciado n.º 455 do FPPC: Uma das dimensões do dever de coerência significa o dever de não contradição, ou
seja, o dever de os tribunais não decidirem casos análogos contrariamente às decisões anteriores, salvo distinção ou
superação. 
Enunciado n.º 456 do FPPC: Uma das dimensões do dever de integridade consiste em os tribunais decidirem em
conformidade com a unidade do ordenamento jurídico. 
Enunciado n.º 457 do FPPC: Uma das dimensões do dever de integridade previsto no caput do art. 926 consiste na
observância  das  técnicas  de  distinção  e  superação  dos  precedentes,  sempre  que  necessário  para  adequar  esse
entendimento à interpretação contemporânea do ordenamento jurídico. 

593 MITIDIERO,  Daniel.  Cortes  superiores  e  cortes  supremas:  do controle à interpretação da jurisprudência ao
precedente. 2a. ed. São Paulo: RT: 2014.  p. 107

594 MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes. São Paulo: Ed. RT, 2013. p. 113
595 MITIDIERO,  Daniel.  Cortes  superiores  e  cortes  supremas:  do controle à interpretação da jurisprudência ao

precedente. 2a. ed. São Paulo: RT: 2014.  p. 107
596 Zaneti Jr em sua classificação de vinculatividade menciona a categoria daqueles que vinculam por seus próprios

argumentos e pelo sistema que necessita de coerência e integridade, apesar da lei nada prever sobre isso. Intitula
uma vinculatividade normativa, ou seja, que a própria norma jurídica existente no precedente o faz vincular, sem
necessidade de lei para tanto. Concordamos com este ponto, porém, cumpre salientar que aqueles precedentes que a
lei denomina e específica que vinculam tem a mesma necessidade de qualidade em sua formação, bem como em
seu conteúdo,  nunca  podem ser  somente  vinculante  pela  forma legal,  pura  e  simplesmente:   “Os  precedentes
normativos vinculantes representam uma “presunção a favor do precedente”, de cunho normativo, muito embora
não conte com uma previsão formal (legal) de vinculatividade expressa e explícita nos textos legais.” ZANETI JR.,
Hermes. O valor vinculante dos precedentes: teoria dos precedentes normativos formalmente vinculantes.  2a. ed.
Salvador: JusPodivm. 2016. p. 325
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assim serão quando assim entenderem que são, não doutrinariamente, mas funcionalmente em seu

cotidiano597.  Mesmo com a discussão sobre o congestionamento e quantidade de demandas,  por

vezes não tem o intuito de atuar como tribunais meramente de precedentes e, por vezes, de igual

maneira,  saem  das  próprias  diretrizes  para  julgar  casos  que  usualmente  são  inadmitidos  por

versarem sobre revisão de fatos598. 

E, num outro ponto, será que os tribunais superiores estão preparados para essa função? Se o

STJ recebe,  como vimos, cerca de 400 mil processos ano e o STF cerca de um terço disso, há

espaço  para  entendimento  de  eficácia  de  como  formar  um  precedente,  mediante  uma  ratio

decidendi bem delineada599 e, posteriormente, aplicar-se a todos os casos análogos. Há um déficit

cultural de estudo de precedente como base essencial do direito, sem entendermos a importância de

tal conhecimento. 

Se há dificuldade em formar um precedente, em estudá-lo, a mesma problemática continua

na percepção do precedente e na visualização da identidade material600. Uma tese se aplica a um

597 Tem-se uma difícil e árdua missão: imbuir os tribunais de entenderem as suas novas funções. Sim, o ordenamento
coloca novas visões procedimentais, principalmente inerentes aos julgamentos, as quais precisam ser assimiladas
pelos julgadores, justamente para se colocar em prática o que o ordenamento pensou para os tribunais. Mas, há
sempre a complicação: os tribunais entendem e querem uma mudança assim para adaptar-se a nova lei? Ou a nova
lei será interpretada da maneira que tiver conveniência ao andamento procedimento do respectivo tribunal que for
aplicá-la? Mas, a doutrina deve propiciar o debate e o constrangimento destes, como Bahia e Nunes preconizam,
acertadamente, esses novos papéis: “Repetimos: aos Tribunais deve ser atribuído um novo modo de trabalho e uma
nova visão de seus papéis e forma de julgamento. Se o sistema jurídico entrou em transição (e convergência), o
trabalho  dos  tribunais  também  deve  ser  modificado.”  BAHIA,  Alexandre  Melo  Franco;  NUNES,  Dierle.
Precedentes no CPC-2015: por uma compreensão constitucionalmente adequada do seu uso no Brasil.  Revista do
Ministério Público do Rio de Janeiro. nº 57, jul./set. 2015. p. 35

598 O desafio é imenso na mudança cultura judicante. A inserção de uma teoria de precedente de forma legal é o ponto
de partida, não ideal, mas, um contundente ponto de partida, contudo, somente haverá mudança real se os tribunais
superiores  entenderem quais  as  suas  devidas  funções,  como Mendonça e  Gouveia  preconizam:  “A cultura  do
julgamento no Brasil é relacionada à intenção de fazer “justiça”, inclusive nos tribunais superiores, o que não é o
mesmo raciocínio cultura  norte-americano.  Olvidamos,  porém,  que admitir  interpretações  diferentes,  apesar  da
intervenção da Corte Suprema, torna completamente incapaz a função de distribuir “justiça” nos casos concretos.
(…) Em primeiro lugar, nossas cortes superiores ao invés de funcionarem como cortes de precedentes, continuam
atuando  como  cortes  de  justiça,  preocupadas  com  casos  individuais,  mantendo  vasta  competência  recursal.”
MENDONÇA,  Jorge  André  de  Carvalho;  GOUVEIA,  Lucio  Grassi  de.  A forma  de  julgamento  dos  tribunais
superiores brasileiros e a doutrina dos precedentes obrigatórios: um estudo de idênticos casos concretos. Revista de
Processo. Vol. 260. ano 41. Sao Paulo: Ed. RT. Out. 2016. p. 348

599 Há uma complicação na formação do precedente sem um enfrentamento de todos os fundamentos materiais por
todos os julgadores, meio como cada qual utiliza de uma fundamentação diversa para basear seus votos. Como ter
uma ratio decidendi se cada julgador enfrenta os pontos sem dialogar com os outros julgadores? Desse modo, há de
se imaginar que os votos devem ser realizados com enfrentamento das fundamentações, coletivamente e não uma
mera  junção  de  posições:  “A  fundamentação  do  acórdão  deve  apresentar  os  fundamentos  determinantes  que
levaram a maioria vencedora a inclinar-se por determinado resultado; da redação do acórdão é preciso constar o
pensamento da maioria, e não o pensamento do relator. O acórdão não pode ser compreendido como a simples
reunião dos votos isolados, embora seja essa uma prática comum e perniciosa, sobretudo porque dificulta, quando
não inviabiliza, a identificação da  ratio decidendi.”  CUNHA, Leonardo José Carneiro da; DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais . 13ª ed.
Salvador: JusPodivm, 2016. p. 41

600 Uma crítica bem-vinda de Costa parte da dificuldade que o próprio organismo jurídico detém ao não se ater aos
precedentes, ou, estes, serem somente fonte secundária de embasamento jurídico, causando, culturalmente, como
sempre vimos, uma dispersão jurisprudencial. Há decisões para todos os gostos, simplesmente porque se julga sem
relacionar com as decisões anteriores. Mas, o que seriam decisões anteriores? Há essa preocupação? Ensina-se a
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caso parecido? Qual é o ponto em que são totalmente idênticos para realizar esse encaixe correto

que o precedente necessita601? São perguntas básicas e pertinentes para entendermos um conjunto

normativo  que  entenda  estruturalmente  a  real  necessidade  de  mudança  cultural  judicante  para

termos um sistema de precedentes. Não acontece pela atividade legislativa pura e simplesmente,

apesar de lá ser um bom início. Talvez a função do CPC/2015 seja chamar a atenção para essa

necessidade de pensar precedente como ideário de uma aplicabilidade isonômica do direito602. 

identificar e catalogar os casos que um mesmo juiz julga em sua atividade de primeiro grau? Muita vezes a doutrina
prega de maneira distante à realidade, como o texto de Costa preconiza, de certo modo, de como entender que os
tribunais superiores sejam tribunais de precedentes, se eles não agem de tal modo, simplesmente porque, muitas
vezes, se entendem como cortes de casos individuais, sem a objetivação que a própria lei instituiu ao longo das
últimas quase duas décadas.  Sem uma cultura de utilização, formação, análise e identificação de precedentes é
difícil entender que todos saibam utilizar deste, o que ocasiona, por diversas vezes, enquadramentos equivocados,
utilização de partes dispositivas como precedentes. Nisso, a crítica é pontual, acertada e contundente. Entretanto,
num ponto seguinte: a doutrina deve simplesmente analisar os tribunais pelo que são somente? Ou poderiam cobrar
o que deveriam ser? É a linha tênue entre a função que o novo ordenamento incute aos tribunais sem nenhuma
indagação para estes se querem cumprir estes papéis. “De toda forma, é necessário pôr a nu que faltam aos juízes e
tribunais brasileiros (mais: faltam a toda nossa comunidade jurídica) as bases hermenêutico-compreensivas de um
“modo  de  ser”  pré-positivo,  que  radica  nas  profundezas  ontológicas  da  convivência  social  (não  se  fixando
vulgarmente,  pois,  na rasa superfície  explicativa do sócio-lógico,  do antropológico,  do psico-lógico,  do polito-
lógico, do economo-lógico, do ético-lógico, etc.). Essa matriz originária-originante – que não se conquista mediante
análise empírica da realidade ou reconstrução idealista – implica um saber-querer-poder identificar precedentes, um
saber-poder-querer construí-los, um saber-querer-poder aceitá-los, um saber-querer-poder submeter-se a eles, um
saber-querer-poder  superá-los,  um saber-querer-poder  lidar  com  os  seus  componentes,  um  saber-querer-poder
interpretá-los,  um saber-querer-poder  aplicá-los.  Sem esse  “modo de ser”,  adquirido  por  habituação  histórico-
prática e para trás do qual não se pode recuar, o modelo de precedentes sofre de uma privação, perdendo-se numa
impropriedade.”  COSTA,  Eduardo  José  da  Fonseca.  Os  tribunais  superiores  são  órgãos  transcendentais?
http://www.conjur.com.br/2016-dez-03/eduardo-costa-tribunais-superiores-sao-orgaos-transcendentais Acesso  dia
02 de janeiro de 2017. 

601 Um grande ponto a se questionar, não para a formação dos precedentes, mas para a própria aplicabilidade deste: o
que seriam casos iguais? Ou com correlação fático-jurídica? Wambier expõe, acertadamente, tal preocupação, uma
vez que a identidade total é algo quase que impossível, até pelo fato de que precedentes podem ser criados em
matérias processuais, o que muitas vezes enquadra-se na ratio de um precedente que está na mesma fase processual,
mas que as demandas não guardam relação em si, ou seja, a correspondência é momentânea com a ratio decidendi
do precedente de matéria processual. Desse modo, tão importante quando a nova função dos tribunais, passa pela
função do juízo aplicador do precedente para que entenda essa igualdade entre os casos – precedente e aquele a ser
julgado: “As questões realmente difíceis consistem em saber o que é de cada um e o que torna os casos iguais, de
molde a levar a que devam ser tratados e solucionados da mesma forma. Há técnicas de uniformização decisória
que têm como pressuposto a identidade integral  das situações:  os fatos e a questão jurídica,  stricto sensu, são
absolutamente  iguais.  (…)  Entretanto,  há  maneiras  de  uniformizar  o  entendimento  dos  Tribunais  muito  mais
refinadas,  em  que  o  que  há  de  comum nos  casos  nada  mais  é  do  que  um núcleo  pequeno,  mas  fortemente
significativo. (…) Saber quando os casos são iguais, ou determinar quais critérios devem fazer com que devamos
considerar iguais certos casos, é um problema que se põe de forma aguda justamente quando se pensa na vinculação
por identidade essencial.”  WAMBIER, Teresa Arruda Alvim . A vinculatividade dos precedentes  e o ativismo
judicial  –  paradoxo  apenas  aparente.  Precedentes.  Organizadores:  DIDIER  JR.,  Fredie;  CUNHA,  Leonardo
Carneiro da; MACEDO, Lucas Buril de; ATAIDE JR, Jaldemiro Rodrigues de. Editora JusPodivm, Salvador, 2015.
p. 268/269/270

602 Os tribunais que terão competência para estabelecer os precedentes mediante os institutos do microssistema, devem
ter consciência dessa função e, mediante este aspecto, considerá-lo quando julgar o caso? Ou seja, a ciência de que
formará um precedente, com julgamento do caso concreto, mas, conjuntamente, à criação de norma abstrata, deve
influenciar o julgador? Ou ter ciência este julgador? É um ponto interessante a ser analisado. O tribunal, diante da
nova ótica de sua função,  quando julgar  algum instituto que forme precedente vinculante,  deve ter essa visão.
Amaral preconiza desse modo, ao explicar o funcionamento dos tribunais no common law com dupla função: julgar
o caso e enriquecer o direito. Desse modo, se contrapõe à Streck: “Seria, no entanto, a criação de precedentes uma

http://www.conjur.com.br/2016-dez-03/eduardo-costa-tribunais-superiores-sao-orgaos-transcendentais
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Se os tribunais se prepararem para uma cultura de precedente, para um sistema em que a

ratio decidendi é facilmente identificada pelo fato de haver a preocupação de formá-la de maneira

correta, com o dever de coerência e integridade a ser seguido, não por uma determinação legal no

jaez  do  art.  926,  mas  pelo  simples  fato  de  que  o  ordenamento  jurídico  decisório  somente  se

comporta se este for o modus operandi, dessa maneira, os tribunais superiores passarão a se encarar

como tribunais de precedente ou Corte Supremas, com a estabilização de normas abstratas através

de julgamentos de casos concretos. 

A  problemática  é  que  ainda  que  assim  não  se  entendam603,  estes  tribunais  formam

precedentes vinculantes e continuarão a formar, ainda mais com um microssistema de institutos que

assim os designa, corroborando ainda mais para tal desiderato. Devemos, então, tentar extrair dessa

atividade judicante  dos tribunais  superiores  uma lógica de formação e aplicação de precedente,

ainda  que  inicial,  ainda  que  incipiente  para  uma  cultura  de  precedente,  mas  o  pontapé  para

futuramente se entender como existente uma teoria de precedentes. 

5.1.2 A tentativa do CPC/2015 de imputar aos tribunais de revisão a função de vinculação: um

acerto ou equívoco?

Uma grande diferença  pertinente  a  tentativa  da  formulação  da  teoria  de precedentes  no

CPC/2015 e a criação de um microssistema de formação destes é a atribuição aos tribunais de

segundo grau  ou de  revisão  o  condão de criar  precedentes604.  Dos  institutos  que  consideramos

função consciente das cortes supremas? Ou tão somente um resultado acidental ou contingencial da resolução de
disputas? Em diversas oportunidades, Streck dá a entender que a segunda hipótese melhor descreveria a função das
referidas  cortes.  (…)  Não é tão simples  assim.  Contudo,  como explica  Eisenberg,  as  cortes  no  common law
exercem duas funções; a de resolver disputas e a de enriquecer o ordenamento jurídico. 35 Essa segunda função é
questionada por alguns que, como Streck, afirmam que a criação de normas aplicáveis a casos futuros é produto
contingencial  da resolução de disputas.  Eisenberg expõe essa posição denominando-a como  by-product model,
modelo pelo qual “as cortes estabelecem regras jurídicas apenas como um by-product incidental da resolução de
disputas”.36 Em seguida, contrasta-a com o  enrichment model,  modelo pelo qual “o estabelecimento de regras
jurídicas para governar condutas sociais é desejado em si mesmo – embora subordinado de várias e importantes
maneiras  à  função  de  resolução  de  disputas  –  de  modo que  as  cortes  conscientemente  assumem a função  de
desenvolver certos corpos de lei, embora façam-no caso a caso”.” AMARAL, Guilherme Rizzo. Precedentes e a
tetratologia de Streck.  https://www.academia.edu/29309760/Precedentes_e_a_Tetralogia_de_Streck Acesso dia 02
de janeiro de 2017. 

603 Essa mutação da própria função de um tribunal não é algo novel, tampouco prescinde necessariamente de norma,
apesar do CPC/2015 assim optar, uma vez que a própria atividade judicante pode resultar nisso: “Ao mencionarmos
funções contemporâneas,  referimo-nos não propriamente àquelas  que são novas,  sob aspecto cronológico,  mas
principalmente  às  que,  a  despeito  de  não  terem sido  planejadas  pelos  mentores  dos dois  grandes  modelos  de
tribunais de cúpula – o da Corte Suprema dos EUA e o da Corte de Cassação da França –, revelaram-se, quando o
exercício  das  atribuições  ganhou  dinamismo,  consistindo  em  consequências,  as  vezes  problemáticas,  não
antevistas.” WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DANTAS, Bruno. Recurso especial, recurso extraordinário e a
nova função dos tribunais superiores no direito brasileiro. 3a. ed. São Paulo: Ed. RT. 2016. p. 314/315

604 Tribunal de segundo grau forma precedente? Sim, essa é a resposta que este estudo chega, conforme já enfrentamos
a matéria. Marinoni e Mitidiero dizem que não, pelo fato de uma destinação do precedente ter função de unidade da

https://www.academia.edu/29309760/Precedentes_e_a_Tetralogia_de_Streck
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insertos ao microssistema, retira-se a repercussão geral por ser inerente ao recurso extraordinário e

o repetitivo em âmbito dos recursos excepcionais por ter competência dos tribunais superiores, os

demais são pertinentes e possíveis aos tribunais de segundo grau. 

O incidente de arguição de inconstitucionalidade é eminentemente para estes tribunais, não

sendo  possível  no  STF  por  ter  já  a  característica  no  recurso  extraordinário  de  analisar

incidentalmente  inconstitucionalidades  e,  somente  excepcionalmente,  no  STJ.  O  IAC tem uma

ampla competência, com a viabilidade em todos os graus605 e, sobretudo, nos tribunais de segundo

grau, no julgamento de apelação e até de agravo de instrumento606. O IRDR foi formado justamente

como alternativa para estes tribunais para proceder-se uma sistemática julgamento repetitivo, ou

seja, incute prioritariamente uma nova obrigação aos tribunais de revisão: formar precedentes607. 

Essa função, apesar da precariedade de uma cultura de precedente no Brasil, está muito mais

afeta aos tribunais superiores, até pela possibilidade de alcance vinculante – normativo ou formal –

de todos os tribunais a eles hierarquizados. No entanto, esta visão muda, com a decisão legislativa

de atribuir-se essa nova função aos tribunais de segundo grau, com evidente vinculatividade, seja na

criação do IRDR, o qual a doutrina tem se preocupado mais em estudar-se, seja pela formalidade

legal expressa no art. 947 para a decisão do IAC ou pela interpretação de alcance do art. 927, V para

a decisão o incidente de arguição de inconstitucionalidade. 

Desse modo, é imperioso vaticinar que tribunal de segundo grau cria precedente, uma nova

função, mesmo que anteriormente existiam a arguição e o IAC, não havia tal vinculatividade, o que

federal em termos da interpretação do direito, não discordamos que precedente seja isso também, mas, não somente
isso: “Com isso, insinua que essas cortes poderiam ter também uma função diversa daquela ligada à prolação de
decisões justas e de fomento ao debate interpretativo, notadamente uma função ligada à formação de precedentes.
Trata-se  de  um  equívoco,  porém.  Um  precedente  constitui  o  resultado  por  uma  generalização  de  razões
empreendidas a partir de um julgamento realizado por uma corte encarregada de dar a última palavra a respeito do
significado da questão de direito debatida. (…) é preciso perceber que essa jurisprudência vinculante serve apenas
de uniformização da jurisprudência dessas próprias cortes e das decisões dos juízes a elas vinculados. Não servem,
por exemplo,  para  formar a  confiança  legítima capaz  de levar  à superação  apenas  para  frente  de determinado
precedente.” MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Comentários ao novo código de processo civil:
artigos 926 a 975. Coord: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. 1a, Ed,
RT: São Paulo: 2016. p. 43/47 

605 Enunciado n.º 468 do FPPC: O incidente de assunção de competência aplica-se em qualquer tribunal. 
606 Muitos precedentes serão em torno de matérias processuais e, nem por isso menos importantes, o que demonstra

que o julgamento da demanda em seu mérito não guarda necessariamente a única existência de uma forma de
precedente: “A dizer de outra forma, admitir-se-á, na pendência do recurso de agravo, também, a instauração do
incidente de assunção de competência. (…) Inclusive, há de se convir que algumas questões processuais precisam,
efetivamente, ser julgadas por órgão de maior composição a fim de formar precedente vinculante, como forma de
uniformizar  a  jurisprudência  ou  mesmo  prevenir  a  sua  divergência.”  MADRUGA,  Eduardo;  MOUZALAS,
Rinaldo; TERCEIRO NETO, João Otávio.  Processo Civil Volume Único. 8a. ed. revisada, ampliada e atualizada.
Salvador, Ed. JusPodivm, 2016. p. 936

607 Como já  vimos,  Marinoni  entende  que  não  é  um precedente  a  ser  criado,  mas  como reflexo  do  estudo aqui
defendido, entenderemos que há um precedente na concepção que entendemos como precedente e a sua eficácia
vinculativa proposta pelo art. 927 e outros. MARINONI, Luiz Guilherme. O “problema” do incidente de resolução
de demandas repetitivas e dos recursos extraordinário e especial repetitivos. Revista de Processo. vol. 249. ano 40.
p. 399-419. São Paulo: Ed. RT, nov. 2015. p. 401
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demonstra outra importância legislativa concedidos aos citados institutos e, de certo modo, também

aos tribunais dessa categoria – 27 tribunais de justiça e 5 tribunais regionais federais. 

É preciso entender que o CPC/2015 optou por imbuir esses tribunais de competência para

criar precedentes vinculantes608, mas, evidentemente, que o conteúdo que possa ser extraído como

norma jurídica dali somente deve ser aplicável no âmbito dos tribunais que o firmaram, com um

alcance territorial limitado, como preconiza Mancuso609 ao falar sobre o IRDR, mas que também

servirá para as demais possibilidades de precedentes formados em segundo grau. 

Marinoni antagoniza essa visão de que os tribunais de segundo grau têm capacidade para

criar precedentes, demonstrando-o quando critica o IRDR610, por ser função das Cortes Supremas a

criação das normas jurídicas pela autoridade de sua definição. A ideia de que estes tribunais, mesmo

com a competência para criar precedentes, no máximo, criaram teses jurídicas, o que pensamos em

sentido contrário, por entender que há ali um precedente e técnica de distinção. 

No entanto, não é somente o IRDR que inclui esse posicionamento aos tribunais de segundo

grau, o que deixa matéria somente discutida nessa sede, mas no IAC, por exemplo, há uma previsão

totalmente expressa, o que não deixa de ser tão importante analisarmos a questão. Os tribunais de

segundo grau estão prontos para tal desiderato? Esse é o cerne dessa nova atribuição dado a estas

608 Se a reclamação foi ampliada para qualquer tribunal, sobretudo os de segundo grau, evidentemente que a função de
criar precedentes também lhes foi concedida. De certo modo, importa em uma nova visão dos impactos de seus
julgamentos, além da própria novel funçao de julgar as reclamaçoes: “A reclamaçao podera ser proposta perante
qualquer tribunal do pais cuja competencia se busque preservar ou autoridade das decisoes se pretenda garantir. A
petiçao inicial, devidamente instruida com documentos pertinentes, dirigir-se-a ao presidente do tribunal, e assim
que recebida, sera autuada e distribuida ao relator da causa principal, sempre que isso se mostrar possivel (art. 988,
§ 3.o, CPC).” STRECK, Lenio. Comentário ao art. 988. STRECK, Lenio. Comentários ao código de Processo
Civil,  11ª  edição..  Saraiva,  3/2016.  [Minha  Biblioteca].  Retirado
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502635609/ 

609 Mancuso, mesmo sem a menção de precedente, concorda com a eficácia vinculativa do IRDR, o que impõe que
estes tribunais têm condão de organizar suas jurisprudências e formar precedentes, ainda que, como preconizado,
com limites territoriais de eficácia:  “Além disso, a eficácia da tese jurídica ao final alcançada (art.  985, caput)
espraia eficácia expandida, em face de todos os processos individuais e coletivos, presentes e futuros, que envolvam
a mesma questão de direito, assim nos limites da competência territorial do tribunal local (TJ) ou regional (TRF).”
MANCUSO, Rodolfo de Camargo.  Incidente de resolução de demandas repetitivas: a luta contra a dispersão
jurisprudencial excessiva.1a. ed. São Paulo: Ed. RT. 2016. p. 258. 

610 A defesa de Marinoni passa pela visão de que o IRDR não serve para produzir precedentes, uma vez que estes
devem  ser  construídos  pelos  tribunais  superiores.  De  certa  forma,  há  razão  nesse  posicionamento  macro  de
Marinoni,  contudo,  precedentes  existem em diferentes  níveis  e  vinculados a diferentes  hierarquias,  o  que não
impede de ser um precedente. Evidentemente que um precedente judicial, na maior instância de sua acepção, é
aquele definido pela Corte Suprema para balizar toda a sociedade daquele país, mas existem outras formas de
precedentes, o que nos faz discordar de tal assertiva: “O incidente de resolução de demandas repetitivas se destina a
regular casos que já surgiram ou podem surgir em face de determinado litígio. O sistema de precedentes, de outro
lado, tem o objetivo de outorgar autoridade às rationes decidendi firmadas pelas Cortes Supremas. Diversos casos,
marcados por diferenças razoáveis, podem ser resolvidos por um precedente que resolve uma questão de direito.
Mas as decisões firmadas nos incidentes de resolução de demandas repetitivas não têm qualquer preocupação em
orientar a sociedade ou a solução de casos futuros, porém objetivam regular uma questão litigiosa que está presente
em vários casos pendentes. (…) Essa a distinção básica entre o sistema de precedentes das Cortes Supremas e o
incidente destinado a dar solução a uma questão litigiosa de que podem provir múltiplos casos ” MARINONI, Luiz
Guilherme.  O  “problema”  do  incidente  de  resolução  de  demandas  repetitivas  e  dos  recursos  extraordinário  e
especial repetitivos. Revista de Processo. vol. 249. ano 40. p. 399-419. São Paulo: Ed. RT, nov. 2015. p. 401
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cúpulas, justamente por necessitar de novos entendimentos, por mais que entendamos que já havia o

incidente  de  uniformização  de  jurisprudência  e  aquele  anterior  para  a  declaração  de

inconstitucionalidade, estes não detinham de força vinculante formal, já na nova roupagem dada

pelo CPC/2015, com a mudança de forma judicante destes julgadores para entenderem que criarão

precedentes, seja no IRDR611, no IAC ou na arguição de inconstitucionalidade, por mais que, em

concreto, julguem baseados nos casos em que lhes são apresentados faticamente. Há a necessidade

do  cuidado  de  pensar-se  modo  amplificado,  seja  no  cuidado  de  priorizar  o  contraditório

expandido612 e deter-se a analisar todas as argumentações jurídicas trazidas pelos atores legítimos de

cada instituto e, no momento decisório, fundamentar sobre toda a construção da decisão, como um

autêntico precedente. É uma nova função a ser entendida. 

Outro ponto a entender-se passa por olhar estes precedentes de segundo grau, como uma

forma preparatória e célere para o tribunal fixar o entendimento sobre aquela questão de direito,

debruçar-se sobre o tema, paralisando, se for o caso, as ações afetadas, possibilitando uma maior

discussão jurídica sobre a matéria,  em um espaço de tempo menor,  com uma efetividade mais

robusta. Todavia, o natural será que a decisão, em qualquer dos institutos, sofra a impugnação via

recurso especial ou extraordinário, remetendo a questão regional para um âmbito nacional, com a

possibilidade de um julgamento no tribunal superior, com um caminho processual, teoricamente,

reduzido até o tribunal superior. 

Desse modo, evidente que há a possibilidade de estabilização da decisão no próprio tribunal,

como em direito local ou na não interposição de recurso613, o que não traria problemas. Contudo, se

611 O IRDR foi criado para os tribunais de segundo grau, o que denomino como um precedente antecipatório de uma
discussão nacional, o que Cavalcanti confirma: “O IRDR somente pode ser suscitado perante Tribunal de Justiça ou
Tribunal  Regional  Federal.  Não  há,  por  exemplo,  a  possibilidade  de  instaurá-lo  diretamente  no  STJ.
CAVALCANTI, Marcos de Araújo. Incidente de resolução de demandas repetitivas. São Paulo: Ed, Revista dos
Tribunais. 2016.  p. 303. No entanto, Cunha e Didier Jr. entendem que cabe IRDR em tribunal superior, pela visão
de que seria tudo um microssistema de resolução de demandas repetitivas, ou seja, não existiria diferença, o que
discordamos, por uma série de motivos, mas, o principal deles, pelos repetitivos serem casos de julgamento de
causa-piloto e o IRDR, de procedimento-modelo, imbuindo-os de diferenças pertinentes, apesar de, serem insertas
ao mesmo microssistema e terem diversas normas que podem ser preenchidas um a outro. CUNHA, Leonardo José
Carneiro da; DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e
processo nos tribunais. 13ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 595 

612 A participação da sociedade deve ser de maneira influenciante,  com isso os tribunais e seus colegiados devem
entender cada participante como um representante social necessário para a própria formação de um precedente e
não como mais um ente a demorar a formação desta decisão.

613 Entendemos que o IRDR, de certo modo, é instituto preparatório para a fixação de uma tese repetitiva federal, uma
vez que cabe recurso. No entanto, há a possibilidade de estabilização do entendimento em nível estadual, em duas
hipóteses: ausência de recurso e quando for sobre lei local. Esta última procede em sua totalidade, contudo no caso
da ausência de recurso, é parcial a sua incidência, pelo fato de que outro tribunal, com IRDR de matéria idêntica
pode recorrer e levar ao STJ ou STF, ou, ainda, em repetitivo federal sobre a matéria, também pode ocorrer a
superação, mesmo sem ser diretamente via recursal daquele IRDR: “O Código prevê que a tese jurídica deverá ser
observada, a princípio, pelo tribunal (estadual ou regional) que a fixou, além dos juízos inferiores a ele vinculados.
Não obstante, uma vez interposto recurso contra a decisão e analisada a questão pelo STF ou STJ, a tese ganha
abrangência nacional, passando a ser obrigatória para todos os juízes e tribunais.” TEMER, Sofia Orberg. Incidente
de resolução de demandas repetitivas. 1a.  Ed. Jus Podivm, 2016 p. 249
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houver recurso e a estabilização do entendimento somente sobrevier no julgamento deste, o intuito

maior do incidente conseguiu êxito para seu tribunal e, amplificadamente, para os outros tribunais,

resolvendo, de certa maneira, o próprio problema de autoridade que Marinoni coloca sobre o IRDR.

Há uma  outra  preocupação  sobre  a  competência  dada  a  estes  tribunais,  justamente  por

criarem, de certo modo, cada qual seu próprio precedente, o que levaria, mediante a existência de 32

tribunais  aptos  para  fazê-lo,  a  terem  dispersão  de  entendimentos  sobre  a  matéria,

concomitantemente614. Um exemplo de ter um IRDR em dois tribunais de segundo grau sobre a

mesma  matéria  e  chegar-se  a  resultados  diferentes615.  Há quem analise  como um problema do

próprio instituto, mas, no caso, seria de todos os institutos afetos a estes tribunais, contudo não há se

imaginar que isto inviabilizaria pelo próprio caráter preparatório destes precedentes, principalmente

se houver um recurso a tribunal superior616. 

614 Entendemos que o IRDR tem técnicas próprias para cada tribunal, ou seja, pode ser realizado perante dois tribunais
ao mesmo tempo, mesmo diante da mesma matéria. Em sentido contrário, Camargo entende que se um tribunal
suscitou  a  matéria,  nenhum outro  tribunal  poderia  fazê-lo.  O  complexo  dessa  visão  passa  pela  inviabilidade
necessária da revisão, ou seja, não há previsão de revisão automática pelo STJ ou STF, o que importa em recurso.
E, se em um estado não se recorre, este terá competência para expandir seu entendimento aos demais? Afinal, como
obstar outros tribunais de instaurar IRDR, sem a permissão para aplicá-los aquele paradigma? “se a reprodução de
causas  com a mesma questão jurídica  transcender  a  competência  do tribunal  de  2°  grau  onde o incidente for
instaurado em primeiro lugar, não poderão ser instalados outros incidentes em outros tribunais, sob pena de permitir
que se concretize o oposto da razão de existir do incidente: o tratamento desigual."  CAMARGO, Luiz Henrique
Volpe. O incidente de resolução de demandas repetitivas no projeto de Novo CPC: a comparação da versão do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados. In: FREIRE, Alexandre et al. Novas tendências do processo civil. Vol.
III. Salvador: Jus Podivm, 2014. p. 295

615 Os tribunais de segundo grau estarão imbuído de prolatar decisões de caráter vinculante,  o que é um modo de
adiantar a discussão da própria matéria. A pergunta relevante: dois IRDRs com resultados diferentes em estados ou
tribunais diferentes causam insegurança jurídica? De certo modo, sim, porém, o intuito passa por já determinar um
ponto material comum e dispor sobre a matéria, a dispersão nesse caso, seria menor do que internamente se decidir
de duas maneiras e, de todo modo, o STJ ou STF serão, em algum momento, suscitados a manifestar-se, seja em
recurso do próprio IRDR ou de casos individuais sobre a matéria:  “Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada
a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área
de  competência  do  respectivo  tribunal.  Por  exemplo,  a  decisão  proferida  no  julgamento  de  mérito  de  IRDR
instaurado no TRF da 1.ª-Reg. terá eficácia vinculante sobre todas as causas repetitivas que tramitam na justiça
federal dos entes federativos englobados pela referida região, quais sejam: o Distrito Federal e os Estados do Acre,
Amapá,  Amazonas,  Bahia,  Goiás,  Maranhão,  Mato  Grosso,  Minas  Gerais,  Pará,  Piauí,  Rondônia,  Roraima  e
Tocantins. Do mesmo modo, o efeito vinculante de decisão de mérito proferida por um Tribunal de Justiça ficará
restrito  à  sua  área  de  competência.  Exemplificando:  os  efeitos  da  decisão  vinculativa  proferida  pelo  TJDFT
alcançam apenas as demandas repetitivas em tramitação na justiça do Distrito Federal. Por outro lado, as decisões
do  TJSP  abrangerão  somente  as  causas  pendentes  na  justiça  do  Estado  de  São  Paulo.  E  assim  por  diante.”
CAVALCANTI, Marcos de Araújo. Incidente de resolução de demandas repetitivas. São Paulo: Ed, Revista dos
Tribunais. 2016. p. 303

616 Falando sobre a suspensão possível dos processos em nível federal pelo STJ ou STF, mesmo enquanto um IRDR  é
instaurado em tribunal de segundo grau, Temer demonstra o caráter preparatório do próprio incidente, dissipando,
momentaneamente, a dispersão e, posteriormente, provocando as instâncias superiores a fazê-lo, ainda que não seja
via  recurso  de  um IRDR,  mas  outro  recurso  excepcional  que  lá  esteja.  Defendemos,  ainda,  que  os  tribunais
superiores,  ao serem informados  da instauração  do IRDR, podem, desde já,  afetar  um recurso  excepcional  da
mesma matéria e prejudicar o próprio IRDR: “Objetiva-se, com isso, evitar atividade jurisdicional inútil nos outros
Estados e região, bem como decisões conflitantes, já que, se levada a matéria para apreciação do STF ou STJ, a tese
(que foi inicialmente fixada com abrangência restrita ao tribunal originário) passa a ter abrangência para todo o
território nacional.” TEMER, Sofia Orberg. Incidente de resolução de demandas repetitivas. 1a.  Ed. Jus Podivm,
2016. p. 249. 
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Estes  recursos  para  qualquer  dos  tribunais  superiores617,  ao  versarem sobre  precedentes

criados por estes institutos, devem ter o cuidado de prolongar ou suspender a aplicabilidade destes

até a sua decisão, para não criar instabilidade jurídica. 

O  momento  e  a  competência  atribuída  para  os  tribunais  de  segundo  grau  demonstram,

evidentemente,  preocupação,  as  quais  alguns  destes  ainda  não  tiveram,  sem  a  definição  em

regimento interno sobre quais os órgãos competentes618 para julgar tais institutos, fora a arguição de

inconstitucionalidade  pela  existência  de  reserva  de  plenário,  demonstrando,  de  certa  maneira,

descaso, despreocupação ou inaptidão para tais competências619.

5.1.3  A  (des)necessidade  de  vinculatividade  formal  dos  institutos  do  microssistema  e  a

(in)constitucionalidade do art. 927

O art.  927 primou  por  utilizar-se  do termo “observarão”  para  que  os  juízes  e  tribunais

tenham que analisar os precedentes criados anteriores e elenca um rol destes que, necessariamente,

devem ser considerados, ponderados, dialogados e aplicados. Apesar de não contar com o verbo

vincular, o entendimento deve ser que essa necessidade de observância deve entender-se como uma

vinculação necessária. 

Essa  previsão  do  próprio  art.  926  preconiza  como  dever  de  estabilidade,  coerência  e

integridade, o que já incute aos tribunais e juízes de primeiro grau a necessidade de observar os

julgamentos anteriores sobre a matéria para que está a julgar. Este dever não precisava da previsão

expressa do “observarão” do art. 927, o próprio ato da atividade judicante, a hermenêutica decisória

e a construção do entendimento jurídico perfazem a própria noção de vinculatividade, o que Zaneti

Jr. denomina, e concordamos, como vinculatividade normativa620. 

Entretanto,  o  legislador  quis  conferir  uma  vinculatividade  formal,  com  a  necessidade

expressa de impor que os intérpretes judicantes posteriores utilizem os julgados formados neste rol
617 Há uma problemática nestes recursos, sobre necessitarem de uma nova concepção de causa decidida, uma vez que versarão

sobre o resultado do IRDR, o que importaria em impugnar uma tese jurídica, mesmo que realizada diante de uma abstração
baseada em concretude. Isso divide a doutrina. Bueno entende como inconstitucional essa visão de que caberia recurso sem uma
causa decidida. Medina entende que caberia recurso nos mesmos moldes do incidente de arguição de inconstitucionalidade, com
o recurso sendo possível somente quando julgar a demanda principal base para a instauração do instituto. Temer entende como
possível, mas que necessita de uma nova visão processual para os institutos que cerca o instituto. BUENO, Cassio Scarpinella.
Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2a. ed. 2016. p. 811. MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código
de processo civil comentado. 4ª  Edição.  RT: São Paulo.  2015.  p.  1.331.  TEMER, Sofia  Orberg.  Incidente de resolução de
demandas repetitivas. 1a.  Ed. Jus Podivm, 2016. p. 250

618 O enunciado 44 do ENFAM estipula que o IRDR “deverá ser julgado por órgão colegiado de uniformização do
próprio sistema.” Ou seja, cada tribunal deve imputar qual o órgão competente em seu regimento interno. 

619 Alguns tribunais, como o de Rondônia, mesmo com reforma no regimento interno não definiram as competências
de tais órgãos para julgar os institutos que lhe competem do microssistema. 

620 ZANETI  JR.,  Hermes.  O  valor  vinculante  dos  precedentes:  teoria  dos  precedentes  normativos  formalmente
vinculantes. 2a. ed. Salvador: JusPodivm. 2016. p. 323
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delineado  no art.  927 quando  houver  identidade  material.  Por  outro  lado,  há  quem veja  nessa

inclusão uma latente inconstitucionalidade, como Nery Jr e Nery defendem621, por faltar previsão

expressa  no  texto  constitucional,  o  que  entende  como  necessário  para  que  se  tenha  uma

vinculatividade formal. 

Partindo em premissa contrária, defende-se aqui a inexistência de inconstitucionalidade no

art.  927622,  por  uma série  de  motivos  que  sustentam a  sua  aplicabilidade.  A premissa  parte  do

pressuposto se há necessidade de previsão constitucional para tal vinculatividade. É sapiente que na

Constituição  há  a  expressividade  da  vinculação  das  decisões  em  controle  concentrado  de

constitucionalidade  e  das  súmulas  vinculantes,  mas  isto  pressupõe que  todas  as  demais  formas

decisórias  que  sobrevenham  a  vincular  tenham  a  necessidade  de  constarem  na  norma

constitucional? O entendimento é de que não seria esse o ponto, o que não traria a necessidade de

621 Nery  Jr.  e  Nery  defendem  que  a  vinculatividade  proposta  pelo  CPC/2015  aos  precedentes  têm  caráter  de
inconstitucionalidade, contudo, não há uma defesa de que esta recaia sobre todo o art. 927, pelo fato de que os
incisos I e II estão previstos na Constituição Federal, sendo a sua inclusão mera repetição legislativa da norma
infraconstitucional daqueles que lá estão presentes. Para os demais, há uma defesa de que realmente não poderiam
conter uma eficácia vinculativa pelo fato de que não estão presentes no próprio texto constitucional. Entendemos no
caminho diverso, de que não há essa necessidade de previsão constitucional deste efeito e, ainda, que essa premissa
nasce do princípio da isonomia, tão alienado nas  consequências  das  decisões  judiciais díspares  e da dispersão
jurisprudencial. Entretanto, é uma opinião contundente de Nery Jr. e Nery pela inconstitucionalidade, a qual merece
respeito,  desenvolvimento  do debate  e  entendimento  dos  argumentos  pró  e  contra:  “Vinculação  à  decisão  em
incidente de assunção de competência (CPC 947), incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR (CPC
976) e RE e Resp repetitivos (CPC 1.036). (…) A vinculação mencionada no dispositivo comentado carece de
legitimidade constitucional, porquanto não existe texto expresso na CF autorizado-a, como seria de rigor. Fez tábua
rasa  do  due  process  of  law.  (…)  Vinculação  a  orientação  do  plenário  ou  órgão  especial  do  tribunal.
Inconstitucionalidade. (…) Falta autorização constitucional para que, orientações do plenário ou órgão especial a
que estejam vinculados os juízes, possam a estes ser impostas. A gravidade aqui é, ainda, maior do que as hipóteses
do CPC 927 III e IV, pois o dispositivo cria vinculação, não apenas a súmula de tribunal, mas a qualquer outra
orientação, administrativa ou jurisdicional, provindo do pleno ou do órgão especial do tribunal. Sem expressa e
anterior  previsão  constitucional  para  tanto.”  NERY JR,  Nelson;  NERY,  Rosa  Maria  de  Andrade. Código  de
Processo Civil Comentado. 16a. Ed. São Paulo. RT. 2016. p. 1.968

622 Na verdade, por outro lado, concordamos com a inconstitucionalidade do art. 927, IV, aquele que estipula que as
súmulas comuns editadas pelo STF e STJ terão a mesma eficácia vinculante das próprias súmulas vinculantes, o
que  me  parece  inconstitucional  por  criar  um  instituto  infraconstitucional  que  ofende  aquele  inserto  no  texto
constitucional, uma vez que igual institutos parecidos, porém diferentes, uma vez que concede vinculatividade sem
alteração procedimental. Este, a nosso ver, é o único equívoco do art. 927: “Vinculação à súmula simples do STF e
à súmula do STJ. Inconstitucionalidade. Para que súmula simples do STF e do STJ possam ter efeito vinculante a
juízes e tribunais, seria imprescindível que tivesse havido mudança da CF para autorizar essa vinculação.” NERY
JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16a. Ed. São Paulo. RT. 2016.
p. 1.968
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constar  em tal  nível  normativo,  como  também  defendido  por  Mendes,  Temer623 e  Camargo624,

somente  por  outros  institutos  assim  o  serem.  Em  outra  visão  conjuntiva  a  esta,  há  no  texto

constitucional o princípio da isonomia, o que enseja tratar os iguais da maneira idêntica, o que deve

ser  visualizado,  diante  da vinculatividade  prevista  pelo art.  927, como totalmente  recepcionado

como texto compatível com a Constituição. É direito da sociedade que hajam decisões igualitárias

para questões de direito  igualitárias,  o que deveria  ser premissa da própria  atividade  judicante.

Nunes defende uma visão constitucionalizada dos precedentes625 e, consequentemente, do art. 927,

ao  defender  que  a  utilização  dos  precedentes  deve  suplantar  ao  uso  de  meras  súmulas  ou

623 A discussão sobre a constitucionalidade do IRDR, o que Mendes e Temer defendem, parece uma consequência a
ser estabilizada nos próximos anos. Os argumentos expostos por eles estão na desnecessidade de que qualquer
eficácia vinculante seja inserto somente da norma constitucional, dentre outros argumentos. Concordamos com este
posicionamento e não somente para o IRDR, para os outros institutos que ganharam a mesma eficácia, como no art.
927: “O efeito vinculante está sendo conferido por norma infraconstitucional, o que suscita e suscitará, obviamente,
debate em torno da constitucionalidade do comando. Entretanto, entendemos que não há qualquer impedimento, de
ordem constitucional, para que este efeito vinculante seja estabelecido por norma infraconstitucional. O fato de a
Carta Magna prever expressamente a vinculação nas hipóteses dos arts. 102, § 2.º e 103-A, representa, apenas, que
o referido comando foi inserido em nível constitucional porque (a) possuía íntima relação com assuntos (controle
concentrado da constitucionalidade e inovação afeta ao STF, contendo inclusive a exigência de quórum qualificado
de dois terços) tratados na norma maior; (b) preservação do caráter vinculativo, para as duas hipóteses previstas, de
eventuais reformas infraconstitucionais, que pudessem afastá-lo; (c) reforço da possibilidade de efeito vinculante
para os demais órgãos judiciais, diante de eventual alegação de independência funcional, que se poderia fortalecer
se  a  inovação  viesse,  primeiramente,  por  determinação  infraconstitucional.”  MENDES,  Aluisio  Gonçalves  de
Castro;  TEMER, Sofia.  O incidente de resolução de demandas  repetitivas  do novo Código  de Processo Civil.
Revista de Processo | vol. 243/2015 | p. 283 - 331 | Mai / 2015. p. 301

624 Camargo  vai  no  mesmo  sentido  de  entender  que  não  há  necessidade  de  previsibilidade  expressa  no  texto
constitucional para prever a eficácia vinculante,  o que, como já vimos, concordamos com tal  posição: “Não é
porque, presentemente, a súmula vinculante está prevista no art. 103-A da Constituição Federal ou porque se cogita,
por meio da PEC 358/2005, a introdução da súmula impeditiva de recursos no corpo da Constituição, que qualquer
outro instrumento que, de alguma maneira, imponha observância a precedente judicial (ou suas variações, como,
por exemplo, o resultado de ADin, ADC ou ADPF) também deva sê-lo, afinal, a matéria é de cunho processual, e
como tal, suscetível a ser disciplinada por lei ordinária federal. (…) A legítima função a ser desempenhada é a
realização da interpretação ou integração do direito criado pelo Poder Judiciário.” CAMARGO, Luiz Henrique
Volpe. O incidente de resolução de demandas repetitivas no projeto de Novo CPC: a comparação da versão do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados. In: FREIRE, Alexandre et al. Novas tendências do processo civil. Vol.
III. Salvador: Jus Podivm, 2014. p. 305/306

625 Há uma tentativa de sistematização das  funções dos tribunais,  da necessidade  de uma nova cultura e  do ônus
argumentativo que envolve a aplicação de precedente. Um ponto interessante que Bahia e Nunes levantam é a visão
de que o precedente deve ser visto como abertura para a discussão da matéria, evidentemente, com vinculatividade,
com observância, como no art. 927, mas sem replicação automática. OU seja, a matéria é tão importante que os
tribunais  entenderam  por  pacificá-la,  mas  isso  não  pode  ser  congelá-la  no  tempo,  mas  sim  dar-lhe  a  devida
importância,  trazendo  a  necessidade  da  discussão  e  diálogo  intermitente   com esta  sempre  que  houver  casos
paradigmáticos a serem aplicadas a mesma decisão. O entendimento de precedente deve ser uma porta que se abriu
para  o futuro,  numa discussão  de melhoria  processual,  sem possibilitar  dispersão,  tampouco fechamento,  uma
complexa linha tênue a ser perseguida: “E isso torna a tarefa, de todos os envolvidos, mais séria, especialmente
quando se percebe toda a potencialidade e importância que o processo e a jurisdição, constitucionalizados em bases
normativas consistentes, vem auferindo ao longo desses mais de 25 anos pós Constituição de 1988. Não se pode
reduzir o discurso do Direito Jurisprudencial a uma pauta de isonomia forçada a qualquer custo para geração de
uma eficiência quantitativa. Precedentes, como aqui se afirmou, são princípio(s) (não fechamento) da discussão e
aplicação do direito. Eles não podem ser formados com superficialidade e aplicados mecanicamente. Precisamos
sondar e aprimorar o uso do contraditório como garantia de influência e do processo constitucional na formação dos
precedentes. Para além do argumento “ufanista” e acrítico de seu uso no Brasil.” BAHIA, Alexandre Melo Franco;
NUNES, Dierle. Precedentes no CPC-2015: por uma compreensão constitucionalmente adequada do seu uso no
Brasil. Revista do Ministério Público do Rio de Janeiro. nº 57, jul./set. 2015. p. 51
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enunciados, que o contraditório deva ser influenciante e que a sua aplicabilidade deve ser dialogada,

seja com o passado (precedente) e com o presente (fundamentação adequada), o que resultaria numa

nova  ótica  da  vinculatividade  operando  dentro  dos  ditames  constitucionais,  o  que  reflete,

evidentemente, a uma reflexão minuciosa dos tribunais sobre como lidar com tais institutos para

que se criem precedentes substancialmente legítimos para se cobrar a vinculação formal. 

Se por um lado, junto à argumentação de falta de disposição constitucional expressa, há a

defesa de que precedentes não devem servir como base para aplicação imediata e sem criando um

sistema de mera replicação das decisões superiores, sem a problematização de cada caso, como

Nery Jr. e Abboud defendem626. A utilização do precedente como norma vinculativa não pressupõe

falta  de  contraditório,  tampouco  aplicação  sem a  devida  interpretação  jurídica  hermenêutica627,

continuarão com o dever pelo juízo de analisar628 todas as questões para identificar se há cabimento

ou não do precedente. 

626 O fato de ter uma vinculatividade formal, preconizada pelo art. 927 e outros do novel ordenamento, não permite,
tampouco possibilita que o julgador futuro que aplicará o precedente tenha que simplesmente, às cegas, utilizar o
precedente  com um enquadramento  primado de automaticidade.  Não é o caso,  há uma análise a  ser  realizada
mediante a  determinação  de  uma  ratio  decidendi da própria  demanda a ser  julgada,  bem como se há  ou não
correlação com o precedente anteriormente formado. Há uma carga de contraditório que deve ser respeito, com a
possibilidade de influência. Contudo, se houver identidade, sem automaticidade e sem replicação desenfreada, o
juízo ao fundamentar adequadamente tal questão, aplicará o precedente, sem precisar decidir sobre a matéria que já
foi  decidida,  o  que  importa  em uma economicidade  cominada com a  segurança  jurídica.  Desse  modo,  temos
posição diversa de Nery Jr. e Abboud: “a decisão dotada de efeito vinculante almeja constituir-se como a regra
decisória de uma multiplicidade de casos concretos,  tal como se viesse a norma pronta e acabada que pudesse
substituir-se às alegações das partes, à fundamentação e à problematização decisional, de modo que se tornaria
despiciendo  que  o  magistrado  ou  os  tribunais  locais  precisassem  socorrer-se  à  interpretação  da  lei  e  da
Constituição.”  NERY JR.,  Nelson;  ABBOUD, Georges.  Stares  decidis vs  direito  jurisprudencial.  In:  FREIRE,
Alexandre et al. Novas tendências do processo civil. Vol. I. Salvador: Jus Podivm, 2013. p. 497

627 Citando Bankowski, Maccormick e Marshall, Buril explicita que não há motivos do precedente mesmo sendo regra
de impedir que haja dois pontos: primeiro a mera reprodução sem argumentos,  a regra do precedente deve ter
argumento  por  si  só  suficiente  a  ser  seguido;  depois  há  de  se  entender  que  é  de  difícil  superação,  mas  não
impossível.  Ambos  os  argumentos  deixam claro  que  apesar  de  uma  vinculatividade,  não  passa  a  autorizar  a
aplicabilidade  do precedente  automática  e  automatizada,  sem uma necessária  reflexão de enquadramento  e de
consideração via contraditório das teses apresentadas: “Como se percebe, a norma do precedente ensejará sempre
uma regra. Tratar-se do estabelecimento de um modelo que constitui argumento suficiente para a tomada de decisão
nos casos posteriores, dotado de difícil superação.”  BURIL, Lucas.  Precedentes judiciais e o direito processual
civil. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 245

628 O ato de utilizar precedentes não deve ser uma autorização para meramente replicar decisões paradigmáticas, com o
intuito  de  ganhar  economicidade  e  automaticidade  dos juízes  a  estes  vinculados.  Há uma carga  interpretativa
necessária entre o caso em concreto e a possível correlação com o precedente. Apesar de não ser a realidade, não se
pode entender como essa visão, o que se deve passar  e discutir-se na doutrina é justamente a  necessidade  de
contraditório e fundamentação nesta utilização: “Constata-se, assim, que devemos, ao usar precedentes, aprender a
utilizar  padrões  de  identificação  que  nos  promova  extrair  dos  mesmos  seu(s)fundamento(s)  determinante(s)  a
ser(em) passível(eis) de aplicação em hipóteses adequadas em aplicação analógica.  Isto significa que o uso do
direito jurisprudencial não se limita à mera transcrição mecânica de ementas, trechos de votos ou enunciados de
súmula,  escolhidos  em  consonância  com  o  interesse  de  confirmação  do  aplicador,  de  acordo  com  suas
preferências, é preciso promover uma reconstrução de toda a história institucional do julgamento do caso, desde o
seu leading case, par aque evitemos o clima de self service   insano, ao gosto do intérprete, que vivenciamos na
atualidade.” NUNES, Dierle. HORTA, André Frederico. Precedentes?  significados  e  impossibilidade  de
aplicação self service. http://justificando.com/2014/10/30/precedentes-significados-e-      impossibilidade-
de-aplicacao-self-service/ Acesso dia 02 de janeiro de 2017.

http://justificando.com/2014/10/30/precedentes-significados-e-impossibilidade-de-aplicacao-self-service/
http://justificando.com/2014/10/30/precedentes-significados-e-impossibilidade-de-aplicacao-self-service/
http://justificando.com/2014/10/30/precedentes-significados-e-impossibilidade-de-aplicacao-self-service/
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Outra  possível  inconstitucionalidade  levantada  pela  doutrina629,  seria  a  da independência

funcional  dos  magistrados  a  separação  dos  poderes.  No argumento  apresentado  a  Constituição

realiza a separação dos poderes com determinações pré-definidas para cada qual, com o Legislativo

com a função de criar leis e o Judiciário de aplicá-las e, com base no art. 927 e outros que criam

uma vinculatividade formal,  este segundo entraria  erroneamente na função do primeiro ao criar

regras  jurídicas  aplicáveis  a  outros  casos,  violando  essa  separação  dos  poderes  e,

consequentemente, até minorando a importância dos outros poderes, uma vez que o Judiciário não

só definiria o que seria a regra jurídica do que ultrapassaria essa função do Legislativo. 

No entanto, parte-se de um ponto em que o Judiciário ao realizar a interpretação da lei para a

utilização no caso em concreto, cria norma jurídica, independentemente da determinação do art.

927, o qual somente tenta realizar uma organização judiciária prevista no art. 926, com o dever de

estabilidade,  coerência  e  integridade.  Não  seria  a  vinculação  daquela  norma  jurídica  uma

sobreposição à própria lei, mas uma adequação à interpretação realizada desta, para sistematizar a

sua própria aplicabilidade630. 

Qualquer juiz, em qualquer grau adaptará a lei criada pelo Legislativo ao caso em concreto

que lhe aparece, criando, para a relação fático-jurídica demandada, uma norma jurídica específica e

interpartes e, consequentemente, uma abstrata para aplicabilidade nos vindouros possíveis processos

que versem sobre casos idênticos. A lei processual determina que certos institutos vão formalmente

adequar essa premissa não guarda um ataque a independência do juiz631, pelo fato de que este tem a

629 Cavalcanti  defende  que  há  uma  inconstitucionalidade  pelo  fato  de  que  viola  a  independência  funcional  do
magistrado e a separação dos poderes, o qual discordamos: “A fixação de um texto normativo abstrato, geral e
vinculante  decorre  de  uma atividade  tipicamente  legislativa,  ainda  que  excepcionalmente  exercida  pelo  Poder
Judiciário. Por se tratar do exercício de função típica do Poder Legislativo pelo Poder Judiciário, a Constituição da
República  deve expressamente  autorizá-la.  Assim sendo,  a  vinculação  da decisão do IRDR aos juízes  deveria
também estar prevista expressamente na Constituição da República, sob pena de violação à garantia constitucional
da independência funcional dos magistrados, à separação funcional de poderes e à reserva legal.” CAVALCANTI,
Marcos de Araújo. Incidente de resolução de demandas repetitivas. São Paulo: Ed, Revista dos Tribunais. 2016. p.
367

630 Mesmo quando a lei é a base fundamental para a resolução do caso em concreto, não há uma mera replicação da lei
pelo juízo, há a interpretação e a adequada utilização desta com a situação posta em juízo. Com o precedente, o
dever é o mesmo, sem automaticidade, com o dever interpretativo coerente, sem substituição da lei pelo precedente,
mas da vinculatividade para os mesmos casos. Desse modo, se o juiz é, de certa maneira, como diz Buril, criativo
quando interpreta a lei,  deve ser quanto utiliza o precedente:  “Ora,  assumir que o direito deve ser meramente
aplicado, sem qualquer criatividade pelo juiz, é inadequado. (…) Isso quer dizer que a atividade jurisdicional é
essencialmente  criativa.  (…)  Ao  se  conferir  esse  poder,  é  bastante  fora  do  tom  querer  impedir  precedentes
obrigatórios  à  luz  de  uma  separação  dos  poderes  que  descreve  uma  função  judicial  meramente  declaratória,
completamente diversa da que existe atualmente.”  BURIL,  Lucas.  Precedentes judiciais e o direito processual
civil. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 189

631 Temer rebate bem a argumentação de que haveria ofensa, pelo IRDR especificadamente, mas ampliando a visão,
pela vinculatividade dos precedentes  aos juízos subordinados hierarquicamente.  Mas, o juízo é livre? Há de se
responder essa pergunta. Temer argumenta que o juiz faz parte de um sistema judiciário que deve ter uma coerência
e integridade, dialogando entre si, sem cada juiz ter a liberdade de ser uma ilha decisória, mas, ao inverso, com a
visão de que deverá dialogar com os precedentes existentes, vinculando a sua visão a mesma já decidida quando
couber o devido enquadramento: “O sistema judicial possui cortes hierarquicamente ordenadas porque pressupõe
níveis de cognição e julgamento que exigem unidade e coerência, (…) A independência funcional do magistrado
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liberdade funcional de analisar os fatos, de entender o que se conseguiu provar de verdade e, após a

definição  fática,  aplicar  o  direito  utilizando  as  normas  e  as  decisões  anteriores  proferidas  que

guardem relação com a matéria.  Não há e  tampouco  deve haver  uma liberdade  funcional  para

decidir conforme sua consciência632.  

Não  há  espaço  constitucional  para  a  possibilidade  de  que  o  sistema  aceite  dispersão

decisória, sem argumentos novos, somente por entendimentos pessoais. O Judiciário deve ser visto

como um só ente,  respondendo para a sociedade a mesma resposta,  o que não impõe nenhuma

ofensa à Constituição,  justamente pelo jurisdicionado,  ao intentar  a sua demanda,  em busca da

resposta estatal,  não espera a resposta do juiz independente que não concorda com as diretrizes

pacificadas de um tribunal sem argumentos novos, mas, sim, a resposta do Judiciário como um só

ente633. Não quer dizer que este deva ser estático, por isso há a possibilidade de revisão de tese do

precedente. 

Por estas visões que entendemos que o art. 927 e, de igual maneira, todos os demais que

preconizam  uma  vinculatividade  legal  no  CPC/2015,  são  compatíveis  com  a  Constituição

Federal634.

não é ofendida pela eficácia vinculatividade dos procedentes dos órgãos que lhe são superiores, como também não é
violada pela revisão de suas decisões, o que ocorre em razão do tão festejado duplo grau de jurisdição.” TEMER,
Sofia Orberg. Incidente de resolução de demandas repetitivas. 1a.  Ed. Jus Podivm, 2016. p. 22 

632 O juiz é dotado de liberdade discricionária, para conforme sua consciência, decidir da maneira de sua convicção? A
resposta seria não, Wambier e Dantas expõe que esse ato judicial deve ser imbuído de descobrir a decisão correta
para determinado caso, que será somente uma, a qual, deve ser aplicada a todos os casos, o que restringiria  o
próprio sentido de liberdade do juízo: “As considerações que seguem têm por objetivo demonstrar que a liberdade
do juiz em decidir não se confunde, em hipótese alguma, com aquela que existe quando se exerce o poder que se
convencionou chamar de discricionário na esfera da Administração Pública. Para o magistrado, há, nesses casos,
em que habitualmente a  doutrina assevera  que estaria  exercendo poder discricionário,  liberdade  para  chegar  à
decisão correta,  que é uma só, de certo caso concreto.”  WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DANTAS, Bruno.
Recurso especial, recurso extraordinário e a nova função dos tribunais superiores no direito brasileiro. 3a. ed. São
Paulo: Ed. RT. 2016. p. 250

633 Pela constitucionalidade do microssistema, o Ministro Cueva: “Sua vinculatividade, reafirmada no novo CPC, no
que diz respeito ao STJ, cujas súmulas também passam a ser vinculantes, é de vital importância para garantir não
apenas a uniformidade da interpretação do direito objetivo em todo o território nacional, em obediência ao art. 105,
a, da Constituição Federal, mas também a isonomia entre os tribunais de apelação, como deflui da alínea c do
mesmo dispositivo. Espera-se, com isso, que o STJ deixe de ser visto como uma terceira estância, e não seja apenas
uma corte de cassação, mas passe a exercer a função nomofilática de que lhe incumbe a Constituição.” CUEVA,
Ricardo  Villas  Bôas.  Técnica  de  julgamento  dos  recursos  repetitivos  e  a  constitucionalidade  das  decisões
vinculativas e outras novidades no NCPC. Revista de Processo. Vol. 257. ano 41. São Paulo: Ed. RT. jul. 2016. p.
315

634 Sobre  estes  recursos excepcionais,  no IRDR, como já expusemos,  há a  dúvida sobre a  constitucionalidade do
recurso interposto sobre o mérito, fato que merece atenção, mas que nos filiamos a visão adotada por Temer, de que
existe a possibilidade e plausibilidade do recurso excepcional impúgnar diretamente o julgamento meritório do
incidente, mesmo sem uma inconstitucionalidade.  TEMER, Sofia Orberg.  Incidente de resolução de demandas
repetitivas. 1a.  Ed. Jus Podivm, 2016. p. 250
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5.1.4  O devido processo  legal,  a  maturação analítica  da questão e  o julgamento de casos

concretos

Um  ponto  interessante  de  discussão  sobre  o  próprio  microssistema  de  formação  de

precedente está no tempo ideal de discussão para que aquele tribunal esteja pronto para formar uma

decisão que constará como precedente. Como vimos, em sua essência como norma jurídica abstrata

para aplicabilidade futura, um precedente nasce do julgamento cotidiano, paradigmática pela sua

essência e não pela escolha de que será desse modo. Um precedente, numa teoria anglo-saxã, nasce

da solução dos casos postos a análise do judiciário e, paulatinamente, serão solucionados e firmados

os entendimentos, primeiramente pelo juízo singular, depois pelos tribunais até se firmar como um

precedente pela corte apta a fazê-lo. 

Evidentemente,  numa  legislação  que  opta  por  uma  vinculatividade  legal,  diante  de  um

método de formação de precedentes  obrigatórios,  não há uma espontaneidade na criação destas

decisões paradigmáticas, mas uma escolha por definir-se que aquela matéria ou aqueles processos

servirão de base para a formação de uma decisão que terá vinculatividade legal, pelo procedimento

escolhido para tal desiderato. É um modo diverso, o que leva a pensarmos se o termo precedentes

seria o melhor empregado ou, se o correto seria pensarmos em decisões vinculantes. 

Com a decisão de admissibilidade dos institutos do microssistema, há de indagar um ponto

importante: qual seria o ponto de maturação analítica perfeita para a formação do precedente? Esse

questionamento nasce da evidente necessidade de formação do precedente, uma vez que o tribunal

entendeu pela afetação daquela matéria, contendo os requisitos próprios de cada instituto, mas do

contraponto sobre o grau de discussão necessário para o colegiado estar pronto para a formação do

próprio  precedente.  Há  uma  evidente  dicotomia  a  ser  analisada  e  enfrentada:  necessidade  de

uniformização e formação do precedente x tempo dedicado à discussão. 

Um  precedente  formado  prematuramente,  somente  pela  necessidade  de  pacificação  de

determinada matéria está longe de ser o ideal e, muitas vezes, não há ainda arcabouço jurídico e

exaurimento das discussões sobre a questão. Não há como aceitar-se a formação de um precedente

antes da maturação jurídica, nem que haja todo o cumprimento das formalidades procedimentais

inerentes ao microssistema. O precedente vinculante formado não deve valer-se somente da sua

procedimentalidade  para  que  represente  a  uniformização  de  entendimento,  estabilidade  e

vinculatividade, deve estar diante de uma discussão jurídica extensa e exauriente, justamente para

considerar  todos os pontos,  teses e  variantes  jurídicas  sobre aquela  situação,  para,  a  partir  daí,

conseguir formar o precedente mais condizente com a determinada situação. 
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Essa  é  uma  complicação  existente  que  permeia  todo  o  microssistema,  justamente  pela

indagação de qual seria o tempo ideal para o julgamento. Se um julgamento apressado pode não ser

exauriente e, consequentemente, prejudicial se realizado, por outro lado, um procedimento moroso

demais  para  a  discussão  material  da  formação  de  precedente  pode  proporcionar  problemas

complexos pela indefinição jurídica que persiste sobre a questão jurídica afetada para a formação do

precedente em qualquer dos institutos. 

O  CPC/2015  tentou  na  repercussão  geral  (art.  1.035,  §  9º),  nos  recursos  excepcionais

repetitivos (art. 1.037, § 4º) e no IRDR (art. Art. 980, caput) estipular um prazo para que se julgue a

matéria controversa afetada para a formação de um precedente, assinalando para todos 1 ano como

ideal para que se julgue a matéria. No entanto, a lei 13.256/2016 já revogou as sanções dos dois

primeiros institutos citados, a qual seria a liberação dos processos suspensos para trâmite normal. O

prazo continua existente na norma processual, contudo, sem uma sanção ou consequência sobre o

seu descumprimento. No IRDR permanece o prazo e a sanção de liberação do sobrestamento caso

não seja julgado em 1 ano.

Mas, estipular um prazo é o caminho ideal? Obviamente não é a melhor saída, demonstrando

que não há um tempo certo para o procedimento, a maturação analítica de cada questão, no entanto,

não há como concebermos processos com mais de 5 anos sobrestados pela afetação no aguardo da

definição de um repetitivo, como nos casos do julgamento pelo STF sobre planos econômicos635,

afetados desde 2010. Por outro lado, existem casos de repetitivos em recursos excepcionais julgados

em  menos  de  4  meses,  o  que  demonstra  uma  complexidade  no  próprio  cumprimento  do

procedimento do próprio repetitivo. 

Desse modo, há de se entender como pertinente a conjunção entre um prazo razoável para tal

desiderato,  para cumprir  todas  as  formalidades  inerentes  ao procedimento  que o microssistema

impõe, porém, que não seja maior do que o necessário para tanto. Ter a noção de equilíbrio para tal

situação é o cerne da solução para o problema da afetação e impacto em processos existentes. Se

não  há,  como  já  vimos,  como  aceitar  que  haja  dispersão  de  entendimentos  nos  tribunais  e  a

suspensão seja um caminho viável para impedir essas divergências, de outro modo, uma suspensão

635  A decisão de afetação nos planos econômicos foi realizada em 2010, com base nos- RE 591797-RE 626307, pelo
Ministro  Dias  Toffoli.  http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/verConteudo.php?
sigla=portalStfDestaque_pt_br&idConteudo=160202 Permanece, desde então, sem a conclusão do julgamento que
iniciou-se  em  2014.  http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/nacional/noticia/2016/08/01/stf-associacoes-
pedem-julgamento-de-planos-economicos-ainda-em-agosto-246919.php E  a  presidente  Ministra  Carmem  Lúcia
coloca como prioridade seu julgamento para 2017.  http://www.valor.com.br/politica/4720471/carmen-lucia-afirma-
que-julgamento-de-planos-economicos-e-prioridade Este exemplo, para pegarmos por todos, demonstram que uma
repercussão geral, com milhares de processos idênticos já passou de meia década sem solução, o que, muitas vezes,
suspende processos e atrasa a própria jurisdição, com a indagação se seria uma melhoria ou uma piora na prestação
jurisdicional. Se entendermos que ter um recurso para ser julgado já é causa de ansiedade e demora, imaginemos a
situação de que o processo daquele jurisdicionado está a espera do julgamento de outro recurso, para que depois
seja julgado. Acesso em 02 de janeiro de 2017.

http://www.valor.com.br/politica/4720471/carmen-lucia-afirma-que-julgamento-de-planos-economicos-e-prioridade
http://www.valor.com.br/politica/4720471/carmen-lucia-afirma-que-julgamento-de-planos-economicos-e-prioridade
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/nacional/noticia/2016/08/01/stf-associacoes-pedem-julgamento-de-planos-economicos-ainda-em-agosto-246919.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/nacional/noticia/2016/08/01/stf-associacoes-pedem-julgamento-de-planos-economicos-ainda-em-agosto-246919.php
http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/verConteudo.php?sigla=portalStfDestaque_pt_br&idConteudo=160202
http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/verConteudo.php?sigla=portalStfDestaque_pt_br&idConteudo=160202
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE626307.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE591797.pdf
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por demasiado tempo ocasiona os mesmos ou males tão nocivos quanto ao que se queria impedir.

Esse é o ponto necessário de conjunção que o órgão julgador deve ter, de acordo com a importância

e prioridade da matéria, nem tão cedo, nem tão tarde, como Barbosa Moreira já preconizava636.

Outro  ponto  que  muito  se  propaga  como  diferença637 destas  decisões  vinculantes  e  um

precedente  natural  por  sua  própria  argumentatividade  está  no  julgamento  a  ser  realizado.  Este

último nasce pelo ato judicante de um tribunal com autoridade a fazê-lo pelo julgamento de um caso

concreto, com a interpretação entre os pontos fático-jurídicos para alçar uma decisão que solucione

o que foi posto em juízo. Logo, o precedente naturalmente criado, nasce da atividade cotidiana de

julgar casos, nunca de julgamentos em abstratos. Diante disto,  o microssistema de formação de

precedentes apesar de almejar precipuamente a transcendência, não pode deixar de ater-se a julgar-

se os casos em questão, nem que seja aquela parte da demanda, como no IRDR quando se fixa o

precedente,  mesmo  que  incidental,  a  partir  do  conjunto  fático  inserto  do  próprio  pedido  de

instauração, há, como diz Temer, uma relação entre o abstrato e a concretude638, o que não se pode

entender  como  uma  total  abstração,  apesar  de  ter,  naturalmente,  um alto  grau  de  objetivação

daquele julgamento. 

Com o microssistema de formação de precedentes, há um procedimento a ser seguido que

culminará na decisão que julga a matéria afetada, tornando-o um precedente formado. No entanto,

há de se indagar: será que a formação de precedente com dia e hora marcada é a melhor saída para o

direito  processual brasileiro? Em qualquer dos institutos insertos do microssistema a afetação é

inerente  como ponto de partida  para que o procedimento  inicie,  percorrendo toda as  fases que

delineou-se  como  necessárias  para  a  formação  do  precedente,  culminando  no  momento  do

julgamento que forma o precedente. Não há escapatória, há uma decisão final com a formação do

precedente, o que podemos chamar de precedente criado com data e hora marcada, uma vez que

determina-se a data em que a decisão que encerra qualquer um dos institutos será paradigmática –

como maior ou menos vinculatividade. 

636 O cuidado no julgamento dos institutos é o tempo de julgamento, se demorar muito, pode ser uma justiça atrasada e,
por outro lado,  se for  muito rápida,  pode ser  ineficiente  e  sem o exaurimento,  ocasionando uma inadequação
utilitária posterior: “Se uma justiça lenta demais é decerto uma justiça má, daí não se segue que uma justiça muito
rápida seja necessariamente uma justiça boa. O que todos devemos querer é que a prestação jurisdicional venha a
ser melhor do que é. Se para torná-la melhor é preciso acelerá-la, muito bem: não contudo a qualquer preço.”
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O futuro da justiça: alguns mitos. Revista de Processo. São Paulo, n. 102, abril-
junho 2001 p. 231

637 Não é pelo fato de existir um microssistema como este que estudamos aqui que decisões prolatadas fora destes não
sejam,  de igual  modo,  precedentes  tão ou  mais  valiosos.  No entanto,  as  decisões  que  saem do procedimento
específico,  são  precedentes  por força  formal:  “Trata-se de  uma peculiaridade  brasileira.  Nem todo precedente
pressupõe procedimento específico de produção.”  DIDIER Jr. Fredie, BRAGA, Paula Sarno, OLIVEIRA, Rafael
Alexandria de. Direito probatório, decisão judicial, cumprimento e liquidação da sentença e coisa julgada. 10a ed.
Salvador. JusPodivm. 2015. p. 465

638 TEMER, Sofia Orberg. Incidente de resolução de demandas repetitivas. 1a.  Ed. Jus Podivm, 2016. p. 88/89
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Desse modo, diferentemente do precedente de uma teoria anglo-saxã, no qual nasce de uma

atividade cotidiana de julgamentos de casos em concreto, pela resolução material do que se colocou

na lide, a possível vinculatividade posterior está na sua capacidade argumentativa,  na qualidade

judicante  da  fundamentação  do  caso  em concreto,  não  de  uma  disposição  legal  que  cria  essa

vinculatividade. Não se obriga a seguir o precedente, ele tem argumentação para se impor perante

os demais casos preexistentes e os futuros com identidade material. 

No microssistema não será desse modo, há uma certeza de que o ali decidido,  tem uma

vinculação, justamente pela previsão legal de tal desiderato. Com isso, o julgamento não utilizou-se

de uma decisão sobre um caso concreto para resolução específica e que abstratamente se utilizará

para casos posteriores pela sua qualidade argumentativa,  no microssistema, o órgão colegiado e

seus  membros  têm total  ciência  de que ali,  naquele  dia  e  hora marcada,  estarão diante  de um

julgamento paradigmático, não deixando de criar-se um precedente, contudo, partindo de premissa

diversa do que a teoria de precedentes se acostumou. Há uma procedimentalidade para a criação de

precedente que incute ao julgador a ciência da criação de um precedente e não somente a resolução

de  um caso  em concreto,  o  que  impõe,  mesmo  que  subjetivamente,  uma  alteração  na  própria

atividade judicante. 

5.2 AS DEFICIÊNCIAS DE UM MICROSSISTEMA DE PRECEDENTES VINCULANTES

Ao pensarmos  que a  norma processual,  na sua evolução dos  últimos  20 anos,  escolheu

privilegiar  institutos  que  possam  procedimentalizar  a  criação  de  decisões  paradigmáticas,

possibilitando aplacar a grande quantidade de processos existentes no Brasil, seja como estoque nos

tribunais ou no cotidiano dos juízos de primeiro grau. Uma grande quantidade de demandas, como

já vimos no transcorrer do estudo, traz consigo consequências estruturais para um judiciário que

carece de meios de conseguir lidar com tantos pleitos. 

Mas, não é somente a busca pela produtividade, um grande número de demandas implica,

infelizmente, em uma dispersão de entendimento para causas e questões idênticas, o que importa em

um grande atentado  à  segurança jurídica,  a  confiança,  isonomia  e  previsibilidade.  Com isso,  o

pensamento legislativo  foi  criar  mecanismos processuais que permitam uma sinergia  almejando

uma maior  paridade  de  entendimentos,  seja  para  aplacar  a  grande quantidade  de  demandas  de

direito individuais homogêneos ou aquelas que detêm mesmas questões prejudiciais incidentais. 

Toda  essa  problemática  levou  o  processo  civil  brasileiro  a  pensar  na  objetivação  de

julgamento de demandas individuais subjetivas, com a necessidade de entender que a realidade não
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permite mais um direito que privilegie o processo individual. Esse resultado culmina no CPC/2015

melhorando institutos já existentes como a repercussão geral e os recursos excepcionais repetitivos,

concedendo melhor estruturação ao incidente de arguição de inconstitucionalidade, sistematizou um

procedimento  dantes  quase  inexistente  como  o  IAC e  instituiu  o  IRDR para  tentar  levar  uma

celeridade na possibilidade de aplacar as dispersões logo nos tribunais de segundo grau. 

Tudo isso, a nosso ver aqui defendido, cria um microssistema de precedentes vinculantes e

aproxima o direito brasileiro da busca pela aplicação de uma teoria de precedentes e da utilização

do conceito de stare decisis, como outrora já delineamos. O complexo de toda essa sistemática é a

visão disso como uma saída para um mal existente, com a proliferação de milhares ou milhões de

demandas e que, infelizmente, o judiciário não consegue padronizar os seus próprios entendimentos

e atuar como um ente dotado de integridade e coerência. 

A busca por tornar realidade a teoria dos precedentes no direito brasileiro nasce de uma

necessidade  de  aplacar  os  sintomas  de  um  sistema  inadequado,  de  dispersão  incongruente  de

entendimentos existentes por um alto grau de deciosismo e arbitrariedade, além de não se entender

que  decisões  de  tribunais  superiores  devem  ser  seguidas,  bem  como  estes  próprios  tribunais

seguirem num alto grau de desrespeito à própria jurisprudência. 

Sem uma cultura de utilização de precedentes, a instituição de eficácia vinculante via formal

é o cerne do microssistema, com a tentativa do respeito às decisões de maneira vertical e horizontal.

Ou seja, o estudo, importância e dedicação legislativa para institutos no sentido de aplicar uma

teoria de precedentes nasce como meio de reorganizar os tribunais e aplacar a multiplicidade de

demandas,  numa  tentativa  de  desburocratização  do  judiciário.  De  certo  modo,  os  motivos

equivocados  para  se  utilizar  os  precedentes  num diálogo para  a  construção  judicial.  Estes  não

devem ser considerados somente para ajudar na resolução dos milhões de demandas acumuladas no

Brasil, deve ser o cerne de um sistema judiciário que atende por um processo democrático, imbuído

de  uma  constitucionalidade  real,  com  o  cuidado  do  devido  processo  legal,  com  a  isonomia,

segurança jurídica, confiança e previsibilidade. 

Neste ínterim, apesar dos motivos equivocados de dar-se guarita e importância a uma teoria

de  precedentes,  há  uma  grande  necessidade  de  que  o  estudo  destes,  aos  cuidados  necessários

judicantes de formação da decisão paradigmática, o devido modo de aplicação e de refutação e,

ainda, aprendermos a pensar em momentos ideais de revisão de tese, argumentações propícias e a

vencer, na ótica do judiciário, a linha tênue da vaidade de entender que a qualquer momento pode

mudar sem novos argumentos e ter a sapiência de entender que pode-se mudar quando houver novel

enquadramento social ou jurídico. 
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Com a instituição legal de uma teoria de precedentes, evidentemente que existem melhorias

que são visíveis, mas, por outro lado, também nasce toda uma problemática, com possibilidade de

impactos negativos pela própria deficiência que os institutos insertos ao microssistema de formação

de precedentes vinculantes contêm e os quais tentaremos delinear e demonstrar os pontos em que

deve-se trabalhar argumentativamente para minorar essas deficiências. 

5.2.1 A suspensão abusiva das demandas e o impacto social

Em  todos639 os  institutos  insertos  do  microssistema,  uma  vez  afeta  a  matéria,  há  a

possibilidade, ou talvez consequência, da suspensão dos processos de matéria idêntica. Se aquele

colegiado  admitiu  a  matéria  como  afetada  para  a  formação  de  um  precedente  com  eficácia

vinculante,  não  há  motivos,  teoricamente,  para  que  se  continue  a  tramitar  os  processos,  com

possibilidade de dispersão de entendimentos. 

No entanto,  a suspensão é sempre a melhor solução? É importante colocar essa hipótese

como possibilidade,  mediante  a  complexidade  da  matéria,  ainda  mais  que  vários  dos  institutos

podem versar sobre precedentes processuais, o que somente alguns dos milhares ou milhões de

processos seriam imediatamente prejudicados, como na definição, por exemplo, da extensividade de

uma hipótese de agravo de instrumento, por mais que caiba o IAC ou, talvez, até IRDR, se houver

efetiva repetição, talvez não seja caso de suspensão de todos os processos idênticos, mas somente

parcela destes. Por outro lado, se houver um imediatismo, como no exemplo das ações de correção

de FGTS, com milhões de ações em andamento ou por entrar, a suspensão pode ser necessária em

todos os processos. 

Para que a decisão de afetação resulte na suspensão dos processos, pertinente que se faça a

análise  de  viabilidade  desta  e  utilidade  para  o  próprio  instituto  e  o  risco  diante  da  posterior

aplicabilidade da decisão paradigmática. Em 2016, o Ministro Salomão, da 2a Turma do STJ, afetou

os processos de alegação de fraude em casos contra telefonia, atingindo milhões de processos, o que

resultou numa reação pela OAB Nacional, com a discussão se seria pertinente ou não essa afetação,

com a decisão de revogação da suspensão e a desafetação do recurso640. 

639 Defendemos  que  no  IAC  cabe  a  suspensão  do  mesmo  jeito.  No  mesmo  sentido,  MADRUGA,  Eduardo;
MOUZALAS, Rinaldo; TERCEIRO NETO, João Otávio. Processo Civil Volume Único. 8a. ed. revisada, ampliada
e atualizada. Salvador, Ed. JusPodivm, 2016. p. 935 

640 A notícia da desafetação: http://paranaportal.uol.com.br/geral/stj-revoga-suspensao-dos-processos-contra-empresas-
de-telefonia-e-internet/ O  pedido  da  OAB  Nacional  sobre  a  afetação:
http://www.olhardireto.com.br/juridico/noticias/exibir.asp?noticia=lamachia-pede-desafetacao-de-acoes-contra-
empresas-de-telefonia-em-audiencia-com-ministro-do-stj&edt=0&id=33273 Acesso em 02 de janeiro de 2017.

http://www.olhardireto.com.br/juridico/noticias/exibir.asp?noticia=lamachia-pede-desafetacao-de-acoes-contra-empresas-de-telefonia-em-audiencia-com-ministro-do-stj&edt=0&id=33273
http://www.olhardireto.com.br/juridico/noticias/exibir.asp?noticia=lamachia-pede-desafetacao-de-acoes-contra-empresas-de-telefonia-em-audiencia-com-ministro-do-stj&edt=0&id=33273
http://paranaportal.uol.com.br/geral/stj-revoga-suspensao-dos-processos-contra-empresas-de-telefonia-e-internet/
http://paranaportal.uol.com.br/geral/stj-revoga-suspensao-dos-processos-contra-empresas-de-telefonia-e-internet/
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A suspensão de todos os processos no Brasil inteiro pode ser interessante, mas pode resultar

um desastre processual, devendo o órgão julgador da formação do precedente ter essa sensibilidade,

apesar  da  autorização  e  competência  para  fazê-lo.  Outro  ponto  que  leva  a  dificuldade  sobre  a

suspensão passa pela demora no julgamento, tema já vergastado anteriormente, que pode gerar um

reflexo complexo na eficiência do próprio microssistema e seus reflexos nos processos afetados e

sobrestados. 

Um ponto negativo da suspensão e, consequentemente, do microssistema é a aplicabilidade

equivocada da suspensão pelos diversos órgãos do Brasil inteiro. Uma vez determinada a afetação

pelo colegiado, com o ofício para todos os tribunais e juízos vinculados a este, há a informação da

delimitação material  do que se afetará,  o que, em ato contínuo, este juízo deve diligenciar para

suspender os processos que guardem correspondência material com a decisão pelo sobrestamento. 

No entanto, há uma dificuldade na realização desse procedimento, com reiteradas falhas na

aplicabilidade dessa suspensão, proporcionando, muitas vezes, suspensão de processos e recursos

que por mais que guardem correspondência macro,  não ensejam o mesmo na análise minuciosa

(uma suspensão por Serasa Scoring/cadastro641 positivo muitas vezes faz suspender processos de

negativação  indevida  contra  Serasa),  causando  evidente  confusão  de  sobrestamento  indevidos,

culminando num atraso naquela demanda e a necessidade de que se peticione para tal desiderato,

explicando ao juízo a suspensão equivocada. 

O repetitivo em recursos excepcionais prevê essa possibilidade de equívoco e sua reparação

via petição de distinção nos art.  1.036,  §§ 9º a 13,  informando ao juízo tal  ponto.  No entanto,

pertinente que o juízo intime as partes para se manifestarem sobre a possível suspensão daquela

demanda,  para  um  contraditório  anterior  e  influenciante  naquela  ulterior  decisão  sobre  o

enquadramento  do  processo.  Se  o  juízo  utilizar  desse  influência  das  partes  sobre  a  suspensão,

dificilmente resultará  numa suspensão inadequada ou, se assim fizer,  ao menos deve refutar os

641 DECISÃO DO RECURSO REPETITIVO - EMENTA […] I – TESES: 1) O sistema “credit scoring” é um método
desenvolvido  para  avaliação  do  risco  de  concessão  de  crédito,  a  partir  de  modelos  estatísticos,  considerando
diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de crédito). 2) Essa
prática comercial é lícita, estando autorizada pelo art. 5º, IV, e pelo art. 7º, I, da Lei n. 12.414/2011 (lei do cadastro
positivo).  3)  Na avaliação  do risco de crédito,  devem ser  respeitados os  limites  estabelecidos pelo sistema de
proteção do consumidor no sentido da tutela da privacidade e da máxima transparência nas relações negociais,
conforme previsão do CDC e da Lei n. 12.414/2011. 4) Apesar de desnecessário o consentimento do consumidor
consultado, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados
(histórico  de  crédito),  bem  como  as  informações  pessoais  valoradas.  5)  O  desrespeito  aos  limites  legais  na
utilização do sistema “credit scoring”, configurando abuso no exercício desse direito (art. 187 do CC), pode ensejar
a responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor do serviço, do responsável pelo banco de dados, da fonte e do
consulente  (art.  16  da  Lei  n.  12.414/2011)  pela  ocorrência  de  danos  morais  nas  hipóteses  de  utilização  de
informações  excessivas  ou  sensíveis  (art.  3º,  §  3º,  I  e  II,  da  Lei  n.  12.414/2011),  bem  como  nos  casos  de
comprovada recusa indevida de crédito pelo uso de dados incorretos ou desatualizados. […] (REsp 1419697/RS,
Rel.  Ministro  PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  12/11/2014,  DJe
17/11/2014) 
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argumentos das partes ou daquela parte que entende que não há correspondência com a matéria

afetada por algum dos institutos do microssistema.

Uma possibilidade pertinente para não impactar negativamente o processo em andamento e,

ao mesmo tempo, proporcionar a suspensão da matéria afetada ocorre quando houver a cumulação

de pedidos em uma demanda e somente um deles for correspondente ao que se deve suspender, não

há óbice que o juízo assim proceda em referência exclusiva a esta matéria, com o prosseguimento

do feito quanto aos demais, podendo, inclusive, utilizar-se do art. 356 e a decisão parcial de mérito

para decidir tais pontos não afetados, com o sobrestamento daquela matéria que necessita aguardar

a formação da decisão paradigmática. 

A decisão de suspensão deve ser realizada com prudência pelo órgão que admitir qualquer

dos institutos – ou o relator, se for o caso – para que não haja nenhum atropelo na sua prolação, seja

qualitativa ou quantitativamente. Do mesmo modo, ao juízo que cumprirá a decisão suspendendo

todos  os  seus  processos  com  a  devida  correspondência  deve  realizar  tal  tarefa  mediante  um

contraditório  e  com a  minuciosidade  requerida  para  tal  situação.  Com a conjunção destes  dois

cuidados, qualquer instituto e a suspensão serão melhor resolvidas e aplicadas com menor impacto

aos jurisdicionados, sobrestando somente o que for estritamente necessário. 

5.2.2 A falta de publicidade na formação e divulgação de precedentes vinculantes

Um  dos  pontos  mais  complexos  de  todo  o  microssistema  de  formação  de  precedentes

vinculantes está ao instituto da publicidade. Se há um procedimento diverso para que uma decisão

paradigmática seja formada, com o intuito de aplicabilidade de, além de decidir aquele caso, aplicar

aos  demais,  sejam sobrestados  por  causa  da  instauração  do próprio  procedimento  ou futuros  e

posteriores a este. 

A publicidade será importante em diversos momentos processuais, tanto inerentes ao próprio

procedimento em sua função endoprocessual, mas sobretudo ao alcance dos resultados preliminares

e  definitivos  do  próprio  precedente,  na  visão  extraprocessual,  como  podemos  delinear  em

determinadas situações: a publicidade sobre a instauração do instituto a ser utilizado e o conteúdo

correto da sua decisão de afetação; a publicidade perante os tribunais e juízos para a aplicabilidade

da decisão de afetação e sobrestamento dos feitos; a publicidade como contraditório necessário com

as partes no sobrestamento; a publicidade necessária para possibilidade a manifestação dos amicus

curie e  das  audiências  públicas;  publicidade  posterior  ao  julgamento  para  a  devida  divulgação

extraprocessual do precedente formado. 
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De certo modo, como a maioria dos institutos não são novos no ordenamento,  ganhando

somente  devidas  reformulações,  pode-se  analisar  a  maneira  como  os  tribunais  lidam  com  a

formação  destes  precedentes  e  constatar-se  que  há  um  claro  déficit  de  publicidade,  desde  a

formação do precedente até a sua aplicabilidade. 

A complicação é que não há pelos tribunais a devida publicidade em termos de divulgação

extraprocessual da instauração dos procedimentos dos institutos, o que se torna necessário para a

própria validade substancial e sua posterior aplicabilidade no mundo jurídico, pautando a sociedade.

Muito  se  fala  sobre  a  estabilidade  do  precedente  para  a  transmissão  de  uma  confiança,

previsibilidade  e  segurança  jurídica,  mas  um  ponto  essencial  para  a  garantia  de  toda  essa

transmissão de confiabilidade para a sociedade é a publicidade. 

Evidente que quando o STF julga um recurso extraordinário em repercussão geral pelo pleno

com uma pauta  de  grande impacto  para  a  sociedade,  teoricamente  se  alcança  essa  sapiência  e

reflexo na sociedade,  contudo são formados diversos precedentes sem tamanha divulgação,  que

importa  em  um  evidente  déficit  nesse  ponto,  o  que  torna  uma  complicação  de  todos  os

procedimentos insertos ao microssistema. 

Quando  suscitado  um instituto,  o  julgamento  deste  deve  ser  procedido  de  uma  grande

publicidade sobre tal feito, se admissível, com a divulgação da sua decisão de afetação, justamente

para que a comunidade jurídica tenha ciência de que há em curso um procedimento que resultará em

formar um precedente sobre determinado assunto, influenciando,  desde já, o alcance necessário

para possibilitar o maior número de manifestações de amicus curie e de participantes nas eventuais

audiências públicas. O judiciário, principal ator dessa formação, deve imbuir-se de tal sobrecarga de

divulgação  para  que  hajam mais  manifestações,  mais  participações  substanciais  nas  audiências

públicas para que o precedente a ser formado enfrente mais teses, contenha uma visão maior do que

aquela jurídica trazida pelas partes e pelos colegiados e decisões anteriores. 

Se há um problema de falha na representatividade, a minoração desta inicia-se como a ampla

divulgação da existência de um procedimento e, consequentemente, de chamar-se mais atores para a

participação efetiva neste momento processual. A função extraprocessual da publicidade é notória

para influir a formação da decisão em sua substancialidade. 

Uma  vez  afetada  a  matéria  e  instaurado  o  procedimento,  com o  dever  de  informar  os

tribunais e juízos para o sobrestamento,  se for o caso, estes devem preocupar-se com a melhor

divulgação e publicidade para que tenha o melhor impacto desta decisão de afetação, bem como

possibilitar, num ambiente processual contraditório e cooperativo, a delimitação material para as

partes daqueles processos que serão possivelmente sobrestados. 
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E, posteriormente ao procedimento e seu término, a decisão ali formada deve ter a maior

publicidade,  para que em sua função extraprocessual  possibilite  que o precedente formado seja

aplicado de forma devida, com a ciência no mundo jurídico de sua própria existência. 

O CPC/2015  regulamentou,  de  certo  modo,  algumas  disposições  para  tentar  diminuir  o

déficit de publicidade dos precedentes, como no art. 927, § 4º, quando especifica que os tribunais

darão publicidade aos seus precedentes,  com organização por questão decidida642.  No IRDR ao

instituir  que após a  instauração  e  o julgamento  do  incidente  serão  sucedidos  da mais  ampla  e

específica  divulgação  e  publicidade,  por  meio  de  registro  eletrônico  no  Conselho  Nacional  de

Justiça643,  com  uma  base  eletrônica  de  dados  atualizados  com  informações  específicas  sobre

questões de direito submetidas ao incidente. 

O intuito  é  manter  a  divulgação  perene  das  teses  jurídicas  constantes  do  cadastro,  que

conterá, no mínimo, os fundamentos determinantes da decisão e os dispositivos normativos a ela

relacionados. Não adianta ter uma novel visão processual de valorização dos precedentes, sem o

devido estudo de tais normas jurídicas criadas pelos tribunais para a aplicabilidade na relação dos

casos em concreto, desse modo, a publicidade do precedente é essencial para a total sapiência da

existência dele, tanto no momento da formação quanto nos momentos posteriores, tornando mais

democráticos ambos os momentos processuais.

5.2.3 A falha de representatividade e seu devido controle

Com  a  criação  de  uma  gama  de  precedentes  vinculantes  e  a  delimitação  de  um  rito

procedimental  diversificado  para  tanto,  há  a  necessidade  de  que  a  sociedade  seja  devidamente

representada,  uma  vez  que  a  decisão  que  culminará  daquele  procedimento  conterá  eficácia

642 A publicidade deve ser repensada na prática dos tribunais, saindo da maneira automática da publicação nos diários
oficiais e, agora com o PJe, simplesmente a disponibilização aos causídicos das partes. A publicidade da formação
do precedente e das próprias decisões dos tribunais devem ser amplamente divulgadas. Bueno louva essa iniciativa,
o que concordo com a sua posição, no entanto toma como paradigma o que os tribunais superiores já realizam, o
que discordo no ponto que vejo que a divulgação dos repetitivos e das teses de repercussão geral são bem aquém da
importância do que julgam, o que deve ser totalmente remodelado, não podendo servir de paradigma para outros
tribunais,  os  quais,  de  igual  maneira,  devem  se  importar  com  essa  função  extraprocessual  da
divulgação/publicidade: “determina a publicidade dos precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e
divulgando-os, de preferência, na rede mundial de computadores. É o que o STF e STJ e a maioria dos Tribunais
vêm fazendo em seus próprios sites e quem sirvam de modelo para os demais Tribunais, sempre com os necessários
aperfeiçoamentos  de  qualquer prática  humana.  A determinação  é louvável  também na perspectiva  de a  ampla
divulgação das decisões dos Tribunais ser passo decisivo não só para o conhecimento, mas também – é isto que
cabe acentuar aqui – da necessária observância do que vem sendo por eles decidido.” BUENO, Cassio Scarpinella.
Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2a. ed. 2016. p. 740

643 CAVALCANTI, Marcos de Araújo.  Incidente de resolução de demandas repetitivas.  São Paulo: Ed, Revista dos
Tribunais. 2016.  p. 307/308
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vinculativa para os casos existentes – sobrestados ou não – e, ainda, para os casos futuros. Desse

modo, importante pensar na representatividade da sociedade. 

No capítulo 4 delineamos sobre a importância do contraditório ampliado, com a inserção de

diversos  atores  processuais  necessários  para  conseguir-se  a  qualificação  do debate  em prol  do

exaurimento material, da pluralidade de visões jurídicas sobre aquela questão cerne da discussão

que envolve o próprio precedente a ser criado. Como já vimos, principalmente, nos repetitivos, mas

nos  demais  institutos,  não  há  como  todos  os  interessados  participarem  do  procedimento  de

formação do precedente  e,  consequentemente,  influenciar  processual  e  materialmente  a  decisão

futura a ser tomada. Há, assim, um evidente déficit  de representatividade, com partes que serão

impactadas, imediata ou futuramente, contudo, não participarão da formação do precedente. 

O impacto dessa falta de representatividade é um dos pontos que mais conjuga-se contra o

próprio  microssistema,  uma  vez  que  resultará  sempre  num  efeito  cascata  para  os  processos

existentes e como prospecção material para os futuros, impactando negativamente ao menos uma

das partes dos processos. Com essa falha na representatividade, pode-se imaginar uma negatividade

na própria  concepção do microssistema e seus institutos.  No entanto,  como há uma concepção

coletiva da formação do precedente e a sua aplicabilidade, as visões processuais e as concepções de

um devido  processo  legal  inerentes  ao  direito  processual  individual  devem ser  revistas644 para

enquadrar nessa realidade de um microssistema de formação de precedentes. 

Apesar de novas concepções e necessidade de uma nova visão processual, há meios de tentar

se minorar essa ausência em dois pontos: primeiro, desde a sistematização da melhor escolha do

processo representativo  da controvérsia,  como meio  de possibilitar  a  melhor  discussão material

daquele ponto que deve virar precedente, priorizando aqueles processos que detenham mais pontos

argumentativos  a  serem considerados,  alguns  até  entendem que deve  priorizar-se  as  demandas

coletivas  como  representativos  da  controvérsia  justamente  para  minorar  a  questão  de

representatividade;  posteriormente,  numa  devida  ampliação  formal645 da  quantidade  de  atores
644 O devido processo legal individual deve ser repaginado em sua acepção para entender o tratamento dos julgamentos

com impactos coletivos. Cabral discorre acertadamente neste ponto: “Às causas em bloco não se pode aplicar o due
process of law  com o mesmo delineamento que incide sobre as demandas puramente individuais, com idêntica
definição das partes, dos ônus, deveres e direitos processuais, com as mesmas construções doutrinária e legal sobre
as regras de estabilização da demanda e da distribuição dos ônus da defesa e da prova, por exemplo, bem como a
regulamentação  dos  limites  objetivos  e  subjetivos  da  coisa  julgada,  tais  quais  dispostos  no  vigente  CPC.”
CABRAL,  Antônio  do  Passo.  A escolha  das  causa-piloto  no  incidente  de  resolução  de  demandas  repetitivas.
Revista de Processo. v. 231, Maio/2014. p. 127

645 Cavalcanti entende que há uma falha na representatividade dos impactos no IRDR, o qual podemos pegar como
geral no microssistema. A pergunta fica: isso gera a inconstitucionalidade? A nossa resposta é negativa, mas há, de
certo,  de  pensar  na  melhoria  da  representatividade.  No entanto,  Cavalcanti  propõe que  haja  um controle  dos
impactos  pelo judiciário.  De certo modo, quando há a suspensão, há um certo controle,  mas seria  além disto,
incutindo ao judiciário este controle e, que, ainda, os impactados possam influenciar em grupos, mediante a defesa
de seu próprio interesse. Em alguns institutos, como no próprio IRDR, não vejo problemas nesta visão, por entender
que outros interessados com a mesma matéria possam trazer novos argumentos, mas, somente quando trouxerem
novos argumentos. Contudo, é complexo que o judiciário faça esse controle: “Por isso, o direito de ser citado, de ser
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possíveis  de  manifestação,  seja  as  partes  representativas  da  controvérsia646,  com a  inserção  de

diferentes  amicus curiae, audiências públicas, informações dos tribunais avançados no debate da

matéria  e na participação efetiva do Ministério  Público;  no outro âmbito,  o material,  o cerne é

entender  que  toda  essas  manifestações,  para  que  o  precedente  tenha  uma  compensação  de

legitimidade, tenham real influência e impacto na formação desta decisão paradigmática, que não

seja  somente  um  ator  formal  dentro  daquele  rito,  mas  que  possibilite  o  devido  exaurimento

cognitivo da matéria em discussão no precedente. 

Não se pode entender as manifestações em amicus curiae somente como uma formalidade

para cumprir o rito processual, como uma legitimidade pelo próprio procedimento, sem a devida

influência substancial, o mesmo fato deve ocorrer com as informações trazidas pelos tribunais que

já julgaram exaustivamente a matéria, bem como o que se trouxe das audiências públicas, todos

estes devem perfazer um contraditório de influência, justamente para que aqueles que não tiveram a

oportunidade  tenham  a  visão  de  que  foram  devida  e  materialmente  representados647,  com  a

existência do exaurimento cognitivo possível no procedimento. 

Uma pergunta é relevante quando falamos de processos que estão sobrestados e sua devida

participação: estes devem ter o direito de ser ouvidos? Imaginemos que num recurso extraordinário

com repercussão geral,  se  ouça todas  as  partes  de outros  recursos  sobrestados,  seria  complexo

imaginar essa viabilidade, pior ainda seria repassar isso para os demais institutos, como os recursos

excepcionais repetitivos, dentre os outros institutos. Mas, se houver um déficit de argumentação nos

processos  escolhidos  como  representantes  da  controvérsia,  talvez  se  possa  admitir  que  os

ouvido e de apresentar  a  defesa  em juízo pessoal  deve ser  substituído por um direito  de ser  citado,  ouvido e
defendido por um representante adequado. Para tanto, a parte representativa precisa ter condições de efetuar a mais
legal e adequada defesa dos direitos em jogo, levando ao processo judicial os argumentos e os interesses de todos os
membros  do  grupo,  o  que  deve  ser  continuamente  controlado  pelo  Judiciário.  O  controle  da  adequação  da
representatividade  é  plenamente  compatível  com o sistema processual  brasileiro.”  CAVALCANTI,  Marcos  de
Araújo. Incidente de resolução de demandas repetitivas. São Paulo: Ed, Revista dos Tribunais. 2016. p. 376

646 Que não há limites para que se conjugue diversos processos como representativos da controvérsia, desde que o
intuito seja preencher todas as lacunas materiais e processuais para o devido embasamento daquela questão posta
para discussão. Neste sentido: CABRAL, Antônio do Passo. A escolha das causa-piloto no incidente de resolução
de demandas repetitivas. Revista de Processo. v. 231, Maio/2014. p. 127

647 Gidi  já  propunha  que  a  visão  de  um  real  participação  no  processo  coletivo  se  dá  por  intermédio  de  um
representante, o que resultaria na compensação de ser ouvido, citado e defender-se, pelo fato de que o representante
assim já faria. GIDI, Antonio. A representação adequada nas ações coletivas brasileiras: uma proposta. Revista de
Processo. n. 108. p. 61-70, out-dez. 2002. Já Vitorelli, num passo a mais, concerne que nesta mesma visão coletiva,
o direito de representação é adequado, até para uma adaptação processo civil para esse viés, como uma aceitação de
que não há outro mecanismo, mas, ao mesmo tempo, entende que o devido processo legal, num âmbito coletivo,
deve trabalhar com participação, ou ciência da existência de uma demanda a ser julgada com impactos coletivos,
mas,  necessariamente  contraditório  e  real  manifestação  naquela  demanda,  o  que  retiraria  a  visão  de
inconstitucionalidade por falta de representatividade, mas que imputa a necessidade de que os impactados sejam
cientificados,  o  que  é  possível,  ao  menos  com  os  processos  sobrestados,  na  primeira  aplicabilidade  e,
posteriormente,  com a devida divulgação  e publicidade do precedente  criado:  “como o processo coletivo que
atualmente vigora não conseguiu construir mecanismos para a participação efetivada comunidade lesada, “é de se
aceitar” que ela participe por ser representada. Não se trata de uma nova compreensão do devido processo legal,
mas de sua redução, pura e simplesmente.” VITORELLI, Edilson. O devido processo legal coletivo: dos direitos
aos litígios coletivos. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 32
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sobrestados se manifestem, todavia, é complexo encontrar uma sistematização para possibilitar tal

desiderato  sem  culminar  na  inviabilidade  de  qualquer  instituto.  O  primeiro  ponto  passa  pela

argumentação  complementar  a  uma  lacuna  existente648,  ou  seja,  não  poderia  este  sobrestado

meramente querer revisitar pontos materiais já levantados no instituto. Sem novidades, qual seria o

motivo  da  participação?  Ultrapassado esse primeiro  ponto material  subjetivo,  como pensar  que

imaginaríamos  a  análise  de  milhares  de  manifestações  para  saber  se  são  pertinentes  ou

preenchedoras  de  lacunas  materiais?  Há  de  se  buscar  um  meio  termo,  porém,  não  vemos

possibilidade de abrir  para a manifestação de todos os sobrestados em todos os institutos,  pela

inviabilidade possível para o próprio instituto. 

Em outro ponto,  Marinoni,  ao dispor sobre IRDR649,  propõe para aplacar  este déficit  de

representatividade, como já vimos, a ampliação do leque de legitimados para propor o incidente

para os mesmos possíveis para a propositura das ações civis públicas, o que, a seu ver, daria maior

representatividade ao sistema. Razão assiste ao autor, contudo vejo que a ampliação deveria ser na

preocupação de incluí-los,  sempre  que possível,  como  amicus curiae e,  também,  com a devida

ciência para a manifestação de tal maneira, mas não vejo problema na ampliação de tal pedido ser

aumentado, tomando o que o autor dispõe sobre o IRDR como base para os demais. O intuito deve

ser proporcionar uma representatividade adequada. 

E,  ainda,  no  momento  da aplicabilidade  do precedente,  tanto  nos  processos  sobrestados

quanto naqueles futuros, não se pode, por causa da existência de uma decisão paradigmática, dirimir

o processo, suas fases e sua característica de ser uma garantia para as partes, que merecem e tem

direito,  mesmo  com  a  possibilidade  de  uma  precedente  ser  utilizado,  todo  o  contraditório  de

influência possível, como explicitam Nunes e Bahia650.

648 A melhoria de argumentação sempre é salutar, Silva pensa desse modo ao propor que os sobrestados possam se
manifestar, o que entendemos como pertinente, somente não vemos como sistematizar para que somente alegações
pertinentes  e  válidas  chegassem  ao  órgão  julgador,  sem  perfazer  uma  conjunção  de  análises  repetitivas:  “a
intervenção da parte que teve seu recurso sobrestado só se justifica se ela dispuser  de novos argumentos para
convencer o magistrado sobre a existência da repercussão geral ou influenciar no julgamento de mérito dos recursos
extraordinários múltiplos, de idêntica controvérsia.” SILVA. Ticiano Alves e. Intervenção do sobrestamento no
julgamento por amostragem. Revista de Processo. Vol. 182, abr – 2010. 

649 Para não incorrer em inconstitucionalidade, Marinoni aponta que a solução seria que todos os legitimados para a
ação civil pública sejam convocados para participar do IRDR, uma espécie de ampliação do amicus curiae, somente
alterando que seriam convocados, o que não dispõe no ordenamento. Não vejo problema de tal solução, porém não
vejo como fundamental para tanto, tampouco que tenha uma inconstitucionalidade: “A alternativa para a correção
da inconstitucionalidade está na convocação dos legitimados à tutela dos direitos individuais homogêneos para
intervirem na defesa dos direitos dos litigantes cuja questão é posta à discussão. Isso, porém, não pode excluir a
possibilidade de o Ministério Público também intervir para tutelar os direitos, tenha um legitimado já ingressado no
processo ou não.” MARINONI, Luiz Guilherme. O “problema” do incidente de resolução de demandas repetitivas e
dos recursos extraordinário e especial repetitivos. Revista de Processo. vol. 249. ano 40. p. 399-419. São Paulo: Ed.
RT, nov. 2015. p. 414

650 A existência de um precedente não pode tornar o caminho mais fácil para arbitrariedade, o cerne é justamente ao
inverso. O fato de um precedente já existir não possibilita que se estirpe o contraditório em sua aplicação, uma vez
que as  partes  devem se manifestar  sobre  tal  precedente,  influenciando na decisão,  o  que  importa  em um não
engessamento  até  de  sua  aplicabilidade,  não  se  tornando  algo  mecânico,  nem  automático:  “O  pressuposto
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Possibilitar  que as partes de um processo futuro possam realizar o contraditório651 não é

somente conceder-lhes a garantia que constitucionalmente já detém, mas, sim, é a própria maneira

democrática  do exercício  da jurisdição e  da visão do contraditório  como influência.  As partes,

mesmo diante do precedente, devem ter o direito de manifestar-se sobre tal, seja por entender que

não seja aplicável, com um leque de argumentações possíveis, como a distinção ou alguma hipótese

de  superação,  como  a  aplicação  de  nova  lei,  ponto  social  não  enfrentado  pelo  precedente  ou

revogação deste pelo tribunal superior. 

Ou seja, não se pode imaginar que a existência de um precedente permitir-se-á ao juízo de

primeiro grau ou qualquer outro o exercício da jurisdição em cognição sumária, somente passando a

ser um mero replicador daquela decisão. A teoria de precedentes não vislumbra essa possibilidade,

se houve uma falta de representantes influenciante na formação do próprio precedente, no momento

da aplicação, as partes que outrora serão afetadas com tal aplicabilidade, devem ter todo o direito de

um devido processo legal para verificar-se a viabilidade e enquadramento do precedente naquela

situação fático-jurídica.  Não se pode olvidar direitos processuais para encerrar o processo sob a

autoridade de um precedente,  o intuito  é diverso,  passa pela análise  diante  de um contraditório

substantivo, em um processo cooperativo, da existência e pertinência, ou não, de utilizar-se uma

regra  normativa  criada  pelo  julgamento  de um caso  anterior,  com autoridade  para servir  como

paradigmática. O momento é de discernimento de compatibilidade entre as rationes decidendi, com

equivocado é o de que mediante o julgamento de um único caso, sem um contraditório dinâmico como garantia de
influência e não surpresa para sua formação, mediante a técnica de causa piloto, o Tribunal Superior (e existe a
mesma tendência de ampliação dessa padronização nos juízos de segundo grau no novo CPC) formaria um julgado
(interpretado no Brasil como precedente) que deveria ser aplicado a todos os casos “idênticos”, presentes e futuros
(ver arts. 926-927). Aquilo que a lei não pôde fazer (isto é, prever todas as suas hipóteses de aplicação),  uma
decisão judicial conseguiria, terminando com o problema de magistrados terem de se dar ao trabalho de analisar os
casos pendentes/futuros, bastando apenas extrair dos mesmos o tema e aplicar sobre ele o precedente.”  BAHIA,
Alexandre Melo Franco; NUNES, Dierle. Precedentes no CPC-2015: por uma compreensão constitucionalmente
adequada do seu uso no Brasil. Revista do Ministério Público do Rio de Janeiro. nº 57, jul./set. 2015. p. 28

651 Cavalcanti  dispõe  que  uma  das  problemáticas  do  IRDR,  quanto  a  sua  inconstitucionalidade,  seria  a  falha  no
controle de representatividade, com a impossibilidade de qualquer técnica de opt-out pelos demandantes que serão
impactados. Se o código delimita que todos que tiveram demanda com identidade material, ou seja, impactados pela
tese jurídica definida podem desistir, não deixa de ser um opt-out, ainda que transverso. Mas, de todo modo, qual o
sentido de criar-se o IRDR se a parte puder escolher que quer o julgamento isolado e sem nenhuma ingerência
daquela tese firmada? Não creio que essa seja uma visão com coerência, até pelo fato de entendermos que não é um
processo coletivo que perfaz coisa julgada a todos os insertos ao processo, mas de aplicação de tese jurídica, com
criação de precedente: “O que existe no NCPC (…) é a possibilidade de o litigante desistir da ação em curso em
primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida no
IRDR. Escapando da regra geral, o NCPC, nesse ponto, estabelece que a desistência independe de consentimento
do réu, ainda que apresentada contestação. (…) Jamais permite que a parte faça o requerimento de prosseguimento
da demanda, isto é, de não ser alcançado pela eficácia suspensiva da decisão de admissibilidade do incidente. Não
se admite, então, o direito de autoexclusão.  (…) Em outros termos: como, aparentemente, a ideia do legislador não
é adotar o sistema de opt-in, o que se conclui com uma simples leitura do texto do NCPC, deveria, ao menos, ter
assegurado  uma  “válvula  de  escape”  aos  litigantes,  garantindo  o  direito  de  não  participarem  do  julgamento
coletivizado e de prosseguirem com suas demandas isoladamente (opt-out).” CAVALCANTI, Marcos de Araújo.
Incidente de resolução de demandas repetitivas. São Paulo: Ed, Revista dos Tribunais. 2016. p. 388/389
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total ênfase num contraditório e possibilidade do judiciário legitimar-se com julgamentos idênticos

para casos com identidade material. 

5.2.4 O déficit de fundamentação pelo Judiciário e a necessidade enfrentar todos os pontos

materiais suscitados

O julgamento da decisão que forma o precedente vinculante sempre é feito por um colegiado

maior do que a matéria ou recurso tem como competência normalmente, com a indicação de que

está a se julgar uma decisão paradigmática, com a necessidade de um ritmo intenso, porém, próprio

e  calmo,  abrangente  de  toda  a  matéria  a  ser  julgada,  dando a  devida  ênfase  “ao  contraditório

decorrente da apresentação de variados e aprofundados argumentos deve corresponder decisão com

fundamentação ampla e abrangente652.” 

Taruffo define que a fundamentação653 inicia-se, primordialmente, pela implicação entre os

enunciados fáticos, aqueles que definem, dentro da demanda, com os normativos, começando pela

definição de quais são os pontos fáticos definitivos do objeto ali posto, para confrontá-los com os

enunciados normativos e, posteriormente, com os qualitativos e prescritivos. Como resultado desta

implicação necessária, há de se alcançar uma correspondência semântica entre os enunciados, para

que a análise realizada conjugue de uma lógica construtiva e resolutória dos fatos ali elencados. 

O  cuidado,  na  aplicação  do  microssistema  de  formação  de  precedentes,  existe  pela

necessidade  de,  não  somente,  criar  precedentes  vinculantes  no  Brasil,  mas,  fazê-los  bons

precedentes, detalhados, dentro de um bom andamento processual, com o exaurimento da matéria,

com as discussões jurídicas intensas travadas pelo tribunal e pela sociedade, representados pelas

partes  e  pelos legitimados  para serem  amicus curiae,  em audiências  públicas  e pelo Ministério

Público. 

Se esta decisão é significativa e paradigmática, com um vínculo legal para as matérias e

questões  idênticas,  logo  a  fundamentação  deve  ser  de  igual  importância,  com  os  mesmos

parâmetros de detalhamentos, com a visualização por parte deste colegiado de que todos devem

conhecer o precedente na plenitude de seus pontos, com a necessidade de uma pormenorização dos

argumentos, até para que as ações e demandas futuras não entendam que existam novas teses sobre

a matéria, sendo que já estariam ali exauridas. 

652 MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado. 4ª Edição. RT: São Paulo. 2015.p. 1.015 
653 TARUFFO, Michele. La motivación de la sentencia civil. Trad: Lorenzo Córdova Vianello. — México : Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2006.  p. 232
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Dessa maneira, há um evidente peso a ser considerado neste julgamento, com a necessidade

da melhor fundamentação possível, seguindo todas as recomendações previstas no já citado art. 489,

§ 1º, já que esta decisão terá o condão de vincular processos vindouros. O dever constitucional de

fundamentar  existe  em qualquer  decisão  e  deve  ser  respeitado  sempre,  como  um princípio  da

própria existência processual, tanto que o art. 11 reafirma tal ponto, concedendo-lhe a ênfase de

uma norma fundamental ao processo civil. E, especificadamente, no tocante ao acórdão firmado em

recurso repetitivo, mas tomando este exemplo como base aos demais, o art. 1.038, § 3º dispõe que o

“conteúdo do acórdão abrangerá a análise dos fundamentos relevantes da tese jurídica discutida.”

No julgamento da decisão que forma o precedente, todos os incisos do art. 489, § 1º devem

ser considerados, desde o enfrentamento analíticos para as citações legais, pormenorizando cada

ponto de relação entre o que se discute naquele ou naqueles processos que formam o precedente

vinculante  e  a  interpretação  daquele  ponto  normativo  que  será  utilizado  para  basear  o  que  se

decidirá; também há de se concentrar em delinear especificadamente todos os pontos processuais e

materiais em que se utilizam, por ventura, conceitos jurídicos indeterminados, algo necessário em

qualquer decisão, mas que ganha importância ainda maior neste ponto, pelo fato de que esta decisão

deve  ser  detalhada  em  seus  aspectos,  argumentos,  fundamentos  e  caminhos  decisórios,  não

possibilitando  que  nada  permaneça  com dúvidas  ou  indeterminações;  e,  evidentemente,  não  é

concebível  que se faça uma decisão que valeria  para fundamentar  qualquer  outra,  tamanha é a

importância deste momento, desta decisão. 

Todos os pontos suscitados pelas partes devem ser analisados, cumprindo, assim, o inciso IV

do art. 489, § 1º. Nesta decisão é ainda mais essencial que os argumentos levantados por todos os

lados sejam encarados e enfrentados, colegiadamente, repassando cada um dos pontos ou questões

levantadas,  para  que  se  refute654 ou  acate  minuciosamente  cada  tese  suscitada,  informando  a

relevância de cada qual,  com o que se retira  dali  positiva  ou negativamente655.  O intuito  desse

detalhamento  de  todos  os  argumentos  levantados  pelas  partes  nasce  da  visão  de  exaurimento

material necessário para a autoridade do precedente.

654 Os tribunais de segundo grau devem se acostumar, ao julgar IRDRs, a pensar em uma fundamentação ainda mais
analítica do que as que praticam ao julgar apelações, agravos e remessas necessárias, justamente pela visão de que o
julgamento ali realizado impactará processos sobrestados e futuros, necessitando de uma maior especificidade de
todos os argumentos que foram encontrados, um evidente aumento no ônus argumentativo formador do precedente:
"justamente pela necessidade de demonstrar que a tese é a melhor, em termos de racionalidade e universabilidade, é
que também os fundamentos analisados e não acolhidos são essenciais no acórdão que julga o incidente, porque
apenas será  possível  ter  a  visão panorâmica  da controvérsia  e da resolução  da questão jurídica pela análise e
refutação dos argumentos contrários, considerados pelo tribunal como insuficientes para infirmar a conclusão sobre
a questão jurídica.” TEMER, Sofia Orberg.  Incidente de resolução de demandas repetitivas. 1a.  Ed. Jus Podivm,
2016. p. 177

655 Enunciado n.º 305 do FPPC: No julgamento de casos repetitivos, o tribunal deverá enfrentar todos os argumentos
contrários e favoráveis à tese jurídica discutida. 
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Desse modo, quanto mais completa a fundamentação da decisão que forma o precedente,

mais a sua própria aplicabilidade e sua autoridade. O precedente deve guardar uma autoridade, não

somente pela sua vinculatividade formal, mas, também, ou sobretudo, pela sua qualidade. A sua

aplicabilidade  passa  muito  mais  pelo  que  ali  se  decidiu  do  que  simplesmente  pela  vinculação

determinada  na  lei,  se  esta  determina  que  os  juízos  hierarquicamente  vinculados  utilizem  o

precedente, a sua argumentação pormenorizada e explicativa que o projeta para a utilização devida,

futura  e  cotidiana,  quanto  mais  argumentos  exauridos  e  expostos,  maior  a  qualidade  daquele

precedente materialmente e o seu senso de realidade. 

 A decisão  sobre  a  questão de  direito  tem efeito  para as  demais  demandas,  seja  aquelas

existentes que guardem identidade com a matéria e até as futuras, que nem intentadas foram, o que

importa na necessidade de um precedente melhor formado, respondendo todas as teses jurídicas,

passando pelos pontos suscitados, mesmo que rejeitados. Somente desse modo se conseguirá formar

um precedente diante de um ambiente processual democrático656,  tanto em sua formação, quanto

em sua aplicação posterior, sem a fundamentação que abarque todos os pontos, utilizados ou não,

não há um precedente legitimamente formado. 

Um precedente mal formado, sem um exaurimento da matéria, com pressa ou insuficiência

de argumentação, vinculará equivocadamente uma decisão sem autoridade ou qualidade jurídica

para tanto, o que revela ainda mais a importância do momento da formação do precedente, com uma

análise pormenorizada daqueles fatos e argumentos para um melhor precedente a ser firmado e,

posteriormente, utilizado. 

Apesar  de  entender-se  que  o  caminho  é  uma  fundamentação657 analítica  completa,  há  a

complicação da real efetividade deste ponto, uma vez que a redação original do CPC/2015 previa a

necessidade do enfrentamento de todos os pontos levantados dentro do contraditório ampliado e,

com o advento da lei n. 13.256/16, o art. 1.038, § 3º, como já vimos o teor, foi alterado para que os

pontos relevantes devam ser fundamentados, retirando a parte da totalidade das teses jurídicas a

serem enfrentadas. Certamente foi uma reivindicação do próprio judiciário, porém acaba por ser um

656 Fundamentação das decisões e caráter democrático são relações umbilicais, Cambi e Hellman bem delineiam que as
decisões  devem ser  fundamentadas,  principalmente  quando dispõem sobre  precedentes,  ainda  que  seja  na sua
utilização posterior: “A exigência de motivação assegura o caráter democrático da atividade jurisdicional (…) Os
precedentes,  como  saliento  no  item  anterior,  exsurgem  dos  fundamentos  determinantes  de  uma  decisão
paradigmática. (…) Não há lógica nem racionalidade no sistema de precedentes se a sua aplicação for realizada sem
o rigoroso comparativo entre as situações fáticas e as questões jurídicas que ensejaram a formação do precedente e
as que são objeto do novo julgamento.” CAMBI, Eduardo. HELLMAN, Renê Francisco. Os precedentes e o dever
de  motivação  no  novo  código  de  processo  civil.  Precedentes. Organizadores:  DIDIER  JR.,  Fredie;  CUNHA,
Leonardo  Carneiro da;  MACEDO,  Lucas  Buril  de;  ATAIDE JR, Jaldemiro Rodrigues  de.  Editora  JusPodivm,
Salvador, 2015. p. 648/655

657 “Ela  somente  se  torna  possível  quando  se  entende  que  a  fundamentação  é  a  explicação  do  compreendido.”
STRECK,  Lenio  Luiz;  RAATZ,  Igor.  A  teoria  dos  precedentes  à  brasileira  entre  o  solipsismo  judicial  e  o
positivismo jurisprudencialista ou “de como o mundo (não) é um brechó”. Revista de Processo. Vol. 262. ano 41. p.
379-411. São Paulo: Ed. RT. dez. 2016. p. 398
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autêntico  tiro  no  pé  e  malversação  da  real  importância  e  aplicabilidade  dos  precedentes  ali

formados,  uma  vez  que  a  omissão  de  ponto  que  não  se  considerou  relevante  ou  um  não

enfrentamento  de  pontos  acaba  por  não exaurir  a  matéria  e  deixa  brecha para  manifestações  e

pedidos de superação do precedente indevidamente, já que realmente foram suscitados e, talvez, até

enfrentados, mas que não estão na fundamentação. 

Essa é uma visão equivocada do judiciário e dos entes formadores dos precedentes,  não

entendendo a importância dessa pormenorização e as suas consequências benéficas futuras658, tanto

ao próprio precedente, sua formação e autoridade substancial,  bem como na utilização em casos

sobrestados ou futuros.

Entretanto,  não  é  somente  na  decisão  que  forma  o  precedente  que  a  fundamentação  é

essencial,  na decisão que aplica o precedente,  no chamado caso-futuro659,  há a necessidade,  na

decisão, do juízo especificar a relação entre o precedente e a sua condição fático-jurídica, seja para

aplicação do precedente ou, ainda, na tergiversação660, quando for distinguir ou superar, com a carga

argumentativa de motivar, em sua decisão, as razões que guardam cada uma dessas possibilidades. 

Desse modo, a fundamentação está totalmente interligada ao próprio precedente, seja na sua

formação ou em sua utilização posterior, não tendo como imaginar o precedente replicado sem o

devido ônus argumentativo661. 

658 A  legitimidade  do  precedente  formado  está,  sobretudo,  na  substância,  a  qual  somente  compreenderemos
devidamente com a fundamentação adequada: “pode concluir que, a um só tempo, o dever de fundamentação surge
como verdadeira  imposição  para  que  o  Poder  Judiciário  atue  de  forma  legítima  e  permite  legitimar  as  suas
decisões.”  SCALABRIN,  Felipe;  SANTANNA, Gustavo. A legitimação pela fundamentação: anotações do art.
489,  § 1º  e § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Revista de Processo. Vol. 255. ano 41. São Paulo: Ed. RT.
Maio 2016. p. 27

659 ZANETI  JR.,  Hermes.  O  valor  vinculante  dos  precedentes:  teoria  dos  precedentes  normativos  formalmente
vinculantes. 2a. ed. Salvador: JusPodivm. 2016. p. 303

660 Não se pode aplicar precedente, tampouco deixar de fazê-lo, sem a fundamentação adequada, sem desincumbir-se
da demonstração da correlação ou da sua inaplicabilidade esta decisão do caso-futuro: “tanto el distinguishing com
el overruling tienen que ser fundamentados (…) para ello necesitan razones jurídicas.” ALEXY, Robert. Teoría de
la argumentación jurídica. [1983]. Trad. Manuel Atienza e Isabel  Espejo. 2a.  Ed. Madrid:  Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, 2007. p. 266

661 Ataíde Jr. conceitua e propõe uma inércia argumentativa, a qual seria a diminuição da necessidade de enfrentar a
fundamentação  interna  do  precedente  quando este  for  utilizado,  o  que  nada  retira  o  dever  de  fundamentar  o
enquadramento, ou seja, não há necessidade do juízo delinear novamente todas as fundamentações do precedente,
somente motivar a correlação. No entanto, se há inércia argumentativa para usar o precedente, há um ônus ainda
maior quando for tergiversar o precedente. Concordamos integralmente com Ataíde Jr., porém, que não seja essa
inércia interpretada como autorizante de replicar o precedente sem a devida fundamentação da correlação: “Ou seja,
a  inércia  argumentativa  intervém em favor do estado de coisas  existente,  que só deve ser  alterado,  se houver
justificadas razões para a mudança, se houver prova da oportunidade de mudar de conduta diante de uma situação
que se repete. No direito, as razões a favor da mudança funcionam de forma bastante semelhante à força resultante
que  pode  pôr  em movimento  um corpo  em repouso,  ou  a  alterar  a  velocidade  ou  direção  de  um corpo  em
movimento.” ATAIDE JR, Jaldemiro Rodrigues de. A fundamentação adequada diante do sistema de precedentes
instituído  pelo  NCPC.  Precedentes. Organizadores:  DIDIER  JR.,  Fredie;  CUNHA,  Leonardo  Carneiro  da;
MACEDO, Lucas Buril de; ATAIDE JR, Jaldemiro Rodrigues de. Editora JusPodivm, Salvador, 2015. p. 697
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5.2.5 A utilização equivocada de ementas como precedentes 

Um problema complexo no cotidiano forense brasileiro é a utilização inadequada de ementas

dos acórdãos como meio de representação do próprio precedente. A ementa, nas palavras de Lopes

Filho, é um “extrato do raciocínio utilizado em termos gerais com conclusão sumária do provimento

ou não do recurso662.” Ainda na descrição deste autor, o intuito da criação de ementas passa pela

economicidade desta para a catalogação das próprias decisões pelos tribunais, pela facilidade de

busca e para que se torne mais  fácil  a publicação das decisões, em vez de todo o conteúdo da

decisão colegiada,  com a referência desta para uma pesquisa mais aprofundada ou do conteúdo

integral do ato decisório. A existência da ementa não é um mal, tampouco deve ser demonizada,

tem papel relevante de economicidade e não há, aqui, críticas a sua própria existência. 

A complicação passa a existir quando se utiliza a leitura da ementa como mera reprodução

do precedente, com a confusão de que seria o próprio precedente, tornando por vezes inadequada a

utilização do precedente.  Esse é um problema perene no dia a dia  processual,  a suscitação dos

precedentes via ementa, sem guardar distinção de classes, colocando aqui tanto os advogados e os

juízes,  de todos os graus, citando para o enquadramento daquela situação fático-jurídica com o

precedente, a ementa, sem nenhuma análise aprofundada sobre as razões de decidir do precedente

ali representado pela ementa. Magalhães e Silva utilizam a expressão ementismo663 para denominar

essa prática equivocada de utilização do precedente, tecendo diversas e pertinentes críticas ao seu

uso indevido. Por vezes, a ementa é tão resumida que não guarda relação integral com o conteúdo

do acórdão paradigmático e não deve ser utilizada com automaticidade. Se a criação de uma súmula

traz economia para o judiciário e todos os operadores do direito,  para a devida utilização desta

como meio de busca de precedentes deve ser contida a somente ser o início da análise da existência

do precedente. Após a ciência da ementa, quem a considera para ulterior utilização deve proceder

em  conhecer  o  acórdão  e  o  teor  da  decisão  como  um  todo,  para  a  devida  comparação  e

662 LOPES FILHO, Juraci Mourão. Os precedentes judiciais no constitucionalismo brasileiro contemporâneo. 1a. Ed.
Salvador: Jus Podivm. 2014. p. 98

663 Magalhães e Silva foram felizes ao identificar essa prática, nomeá-la e estudá-la. Para uma teoria de precedentes ser
possível, seja qual for a maneira com que o legislador entendeu como pertinente para colocá-lo em prática, a devida
utilização, com o ônus argumentativo de que o suscite e de quem julga é essencial. Não se pode instituir o equívoco
da mera reprodução de ementas  como meio de encontrar-se as  rationes decidendi:  “Prática que denominou de
ementismo. O ementismo pode encontrar  guarida no direito brasileiro? De antemão,  é possível  observar  que a
Constituição  e  a  legislação  processual  civil  não  remetem,  em  nenhum  momento,  à  ementa  do  acórdão  para
determinar a produção de qualquer efeito jurídico relevante (efeito vinculante, erga omnes, impeditivo de recurso
etc.), então, por que razão, em nosso país a ementa é confundida com o precedente?” MAGALHÃES, Breno Baía;
SILVA, Sandoval Alves. Quem vê ementa, não vê precedente: ementismo e precedentes judiciais no projeto do
CPC. In: FREIRE, Alexandre (Org.). Novas tendências do processo civil: estudos sobre o projeto do novo Código
de Processo Civil. Vol. 2. Salvador: Juspodivm, 2014. p. 213 
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enquadramento  entre  as  rationes  decidendi.  Ementa  não  consegue  passar  a  ratio  decidendi do

julgamento e, logicamente, não pode ser a base de utilização do precedente. 

Apesar de ser uma prática comum e reiterada664, nada ajuda na própria existência de uma

teoria de precedentes para o direito brasileiro, uma vez que cria-se o vício, por todos os atores, de

simplicidade e automaticidade que não incomuns e desabonadores da própria utilização de um caso

como  precedente  e  utilizável  a  outro.  A  utilização  de  uma  ementa  não  pode  significar

automaticamente  que  o precedente  esteja  ali  disposto,  isso importaria  em uma argumentação  e

fundamentação adequada sobre o próprio precedente, resultando na melhor aplicabilidade deste e

não da ementa propriamente dita665. 

Uma decisão que aplica precedente como mera ementa contém uma precariedade em sua

fundamentação,  sem a  devida  relação  entre  as  rationes e  a  explicação  do  julgador  sobre  este

enquadramento. Como comparar a situação fático-jurídica da demanda a ser julgada com um mero

resumo do resultado de um julgamento recursal? Não há como considerar esta aplicabilidade de

precedente como normal, tampouco como fundamentação válida666. O juízo aplicador do precedente

deve esvair-se de toda a argumentação possível para a identificação do precedente atrás daquela

664 O primeiro passo para uma nova cultura de utilização do precedente a ser formado é entender os equívocos, com a
sapiência e  autocrítica para depois  a melhoria.  Bahia e Nunes apontando dois equívocos:  a mera repetição de
ementas como utilização equivocada do precedente e a ignorância do precedente na hora de prolação da decisão.
Ambos são nocivos ao sistema, cada qual a sua maneira e gravidade: “Infelizmente, até ao menos a entrada em
vigor do CPC-2105, duas posturas são costumeiras no Brasil ao se usar os julgados dos tribunais como fundamento
para as decisões: (a) a de se repetir mecanicamente ementas e enunciados de súmulas (descontextualizados dos
fundamentos determinantes e dos fatos que os formaram), como bases primordiais para as decisões, seguindo uma
racionalidade  própria  da  aplicação  das  leis,  encarando  esses  trechos  dos  julgados  como “comandos”  gerais  e
abstratos – é dizer, repristinando uma escola da exegese apenas que substituída a lei pelos (pseudo) “precedentes”
ou (b) de se julgar desprezando as decisões anteriormente proferidas, como se fosse possível analisar novos casos a
partir  de  um marco zero  interpretativo;  num e noutro caso  o juiz  discricionariamente  despreza os  julgados,  a
doutrina e o próprio caso que está julgando.” BAHIA, Alexandre Melo Franco; NUNES, Dierle. Precedentes no
CPC-2015:  por  uma  compreensão  constitucionalmente  adequada  do  seu  uso  no  Brasil. Revista  do  Ministério
Público do Rio de Janeiro. nº 57, jul./set. 2015. p. 20/21

665 Há a necessidade da comparação entre as decisões, nunca sobre as ementas. Magalhães e Silva se posicionam de
mesmo modo, com as ressalvas à doutrina que admite a ementa quando esta for completa. Mas, como saber se a
ementa é completa se a análise do precedente em seu bojo? O resumo não é e nem deve virar o meio de consulta
usual:  “Não obstante,  a  jurisprudência  superior  e  a  doutrina (DIDIER JR; CUNHA, 2007, p,  290) admitem a
comparação analítica do acórdão paradigma por meio da ementa, quando esta contiver todos os detalhes do caso
paradigma e seja suficientemente clara e objetiva a ponto de demonstrar o dissenso jurisprudencial analítico sem
necessidade de perquirir as fundamentações do julgado, mas para isso deve ser feito o confronto ou cotejo analítico
entre a ementa do acórdão recorrido e a ementa do acórdão paradigma.” MAGALHÃES, Breno Baía;  SILVA,
Sandoval Alves. Quem vê ementa, não vê precedente: ementismo e precedentes judiciais no projeto do CPC. In:
FREIRE,  Alexandre  (Org.). Novas  tendências  do  processo  civil: estudos  sobre  o  projeto  do  novo  Código  de
Processo Civil. Vol. 2. Salvador: Juspodivm, 2014. p. 218

666 Ramires,  com a sua crítica habitual  e necessária  sobre a  maneira de utilização  de precedentes,  pondera que a
simples citação não pode servir  como sentença final,  como algo que ao mencionar tal  julgado o juiz tenha se
desincumbido de todo o ônus argumentativo necessário para a utilização do precedente: “E. se a menção isolada de
texto de lei em uma fundamentação deficiente, pouco há a dizer da decisão que simplesmente ancora em um ou
mais verbetes jurisprudenciais, citando-os como se trouxessem a solução invencível  do caso jurídico presente.”
RAMIRES,  Maurício.  Crítica  à  aplicação  de  precedentes  do  direito  brasileiro. Porto  Alegre:  Livraria  do
Advogado Editora. 2007. p. 45 
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ementa, não utilizá-la como mero oráculo do precedente, sob pena de invalidade667 da decisão, por

falta de fundamentação, nos moldes do art. 489, § 3º, V. 

O grande problema está na deficiência da própria ementa, criando um generalismo que não

consegue corresponder da maneira adequada ao que se decidiu no julgamento, passando uma falsa

impressão de um resultado que está precário de detalhes na maioria das vezes e, em algumas, até em

sentido diverso, não valendo para basear-se na utilização do precedente, ainda que o julgamento

citado  tenha  essa  viabilidade.  Entre  a  ementa  e  o  precedente  julgado,  deve  sempre  haver  a

prioridade668 pelo  próprio  julgamento  e  sua  adequada  fundamentação,  retirando-se  dali  o

concernente a ser utilizado como paradigmático e balizador do julgamento análogo. 

De  certo  modo,  há  uma  simplificação  por  todos  os  atores  processuais  da  utilização  de

precedente via ementa, talvez no recurso especial baseado em divergência jurisprudencial, com a

necessidade da juntada do acórdão paradigma e o essencial cotejo analítico entre a decisão recorrida

e a utilizada  como autorizadora à interposição  deste  recurso excepcional.  Na verdade,  todas as

demandas que utilizam precedentes como base argumentativa devem realizar tal cotejo, sejam as

partes arguindo a aplicabilidade ou não, dependendo do lado processual, e, até o próprio juízo, ao

decidir conforme o precedente, deve utilizar o conteúdo do acórdão do julgamento deste, uma vez

que conseguiria maior profundidade argumentativa, seja para a aplicabilidade ou refutação, saindo

da mera transcrição automática de ementas. 

667 Esse é um pensamento de Lopes Filho pertinente, uma decisão que utiliza somente citação de números de processos
e ementas é fundamentada? O art. 489, § 1º, I e V colocam o dever de relacionar, na fundamentação, a norma –
legal ou jurídica – que está sendo utilizada para basear-se. Se há mera citação de ementa, sem a devida explicação
sobre  como formou-se  o  julgamento  anterior  e  como implica  em impactar  este  julgamento,  não  há,  de  fato,
fundamentação adequada. O problema? A maioria dos acórdãos são assim no Brasil, infelizmente:  “tornaram-se
comuns julgamentos tidos pelo relator como de casos-padrão se darem pela simples enunciação do número do
processo e leitura da respectiva ementa. Esse, em verdade, é um julgamento nulo, pois não obedece ao dever de
plena  exposição  e  fundamentação  plenária.”  LOPES  FILHO,  Juraci  Mourão.  Os  precedentes  judiciais  no
constitucionalismo brasileiro contemporâneo. 1a. Ed. Salvador: Jus Podivm. 2014 p. 98/99

668 A ementa deve ser encarada como um importante meio de resumo, contudo é passível de equívoco se tiver dizeres
diversos  ou que  não  repassem a  realidade,  o  que  não  invalida o  acórdão,  mas  o que  eleva  a necessidade  da
utilização  dos  textos  judiciais,  não  de  seus  resumos,  uma  vez  que  nada  mais  são  do  que  retratos  para  uma
representação de um julgado maior e toda a abstração ali contida para a utilização paradigmática:  “Em recente
decisão do STF, o Min. Dias Toffoli assentou que, quando houver divergência entre a ementa e os fundamentos do
voto, a prevalência será sempre dos últimos, uma vez que a ementa é mero resumo do que foi julgado, além de ser
elaborada monocraticamente pelo relator31. A preocupação do Ministro Toffoli, portanto, é com o conteúdo da
ementa  redigida  tão somente  pelo relator,  que precisará  resumir  o  julgado  pelo colegiado  de acordo  com sua
interpretação,  o que pode dar ensejo a divergências  entre o acórdão e a ementa”  MAGALHÃES, Breno Baía;
SILVA, Sandoval Alves. Quem vê ementa, não vê precedente: ementismo e precedentes judiciais no projeto do
CPC. In: FREIRE, Alexandre (Org.). Novas tendências do processo civil: estudos sobre o projeto do novo Código
de Processo Civil. Vol. 2. Salvador: Juspodivm, 2014. p. 219
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Se o juiz não pode ser mero repetidor da lei669, o “boca de lei”, também não deve ser mero

repetidor de jurisprudências através de ementas670, sem incutir-se de carga argumentativa que reflita

sobre a  aplicabilidade  ou o afastamento  dos precedentes  existentes  ou suscitados.  A cultura  de

utilização dos precedentes importa em melhor entendê-los para saber o que realmente se trata este

para o melhor  enquadramento  e  não pode continuar  a  ser  com a visão de serventia  dos textos

ementados.  

5.2.6 A inadequada utilização de precedentes em casos que não guardam identidade 

A utilização de um precedente, oriundo ou não do microssistema, deve somente proceder-se

após  a  análise  comparativa  entre  as  rationes  decidendi,  primeiramente  com  a  identificação  e

interpretação daquela ratio  do precedente, com a delimitação do que se entende como vinculante,

para a posterior análise de correspondência, para ulterior verificação da aplicabilidade, superação671

ou distinção. 

Para toda essa utilização do precedente, todos devem desprender-se do ônus argumentativo

para  tal  desiderato.  As  partes  devem  argumentar  desde  o  início  da  demanda  a  existência  do

precedente,  principalmente  com o  devido  cotejo  analítico  de  correspondência  ou  não  entre  as

rationes decidendi bem maior do que uma simples menção ementária de jurisprudência, tanto o

autor na inicial ou o réu na contestação, para que a argumentação envolta ao precedente seja a mais

669 Não se pode trocar um sistema pelo outro, um erro pelo outro. Se o juízo não pode ser boca de lei, ou seja, mero
repetidor do que está na norma e como se a simples menção desta já contivesse serventia para “explicar” a decisão,
não  se  pode admitir  que  passe  a  entender  que a  menção  do  precedente,  por suas  ementas  ou trechos,  sem a
contextualização seja uma fundamentação adequada. Bahia e Nunes delimitam bem sobre o ônus argumentativo
que deve  incutir-se  na  esperada  mudança  da  atividade  judicante:  “O Juiz,  assim,  não  pode  ser  só  a  boca  da
jurisprudência  (como  já  fora  da  lei,  ao  tempo  dos  exegetas),  repetindo  ementas  ou  trechos  de  julgados
descontextualizados dos fatos, ou usar julgados pontuais porque precisa ter uma noção do que os julgadores do
passado fizeram coletivamente. Não dá para se usar julgados isolados como se estes representassem a completude
do entendimento de um tribunal.” BAHIA, Alexandre Melo Franco; NUNES, Dierle. Precedentes no CPC-2015:
por uma compreensão constitucionalmente adequada do seu uso no Brasil. Revista do Ministério Público do Rio de
Janeiro. nº 57, jul./set. 2015. p. 21

670 O art. 489, § 1º é um alento sobre a fundamentação da decisão judicial, podemos até delinear como uma teoria geral
da motivação judicial. Em especial, Cambi e Hellman bem relacionam o inciso V com os precedentes e o combate
ao ementismo, o qual não se deve considerar como fundamentação adequada:  “Tal dispositivo visa combater a
prática das pseudofundamentações, isto é, das decisões que, a pretexto de analisarem as razões que ensejaram a
formação ou a aplicação dos precedentes, limitam-se a mencionar apenas ementas de julgados ou de enunciados de
súmulas, sem fazer a menção a correlação necessária e adequada entre o caso paradigma e as peculiaridades do caso
concreto sob julgamento.” CAMBI, Eduardo. HELLMAN, Renê Francisco. Os precedentes e o dever de motivação
no novo código de processo civil. Precedentes. Organizadores: DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro
da; MACEDO, Lucas Buril de; ATAIDE JR, Jaldemiro Rodrigues de. Editora JusPodivm, Salvador, 2015 p. 654

671 A superação de um precedente pode ser realizada por diversos fundamentos e pedidos, da invalidade do mesmo
pela ausência de validade social ou legal, ou seja, com a necessidade de se criar novo precedente para aquele caso
ou, ainda, pela argumentação da constatação da expiração do próprio precedente, com a menção de qual precedente
substituiu o anterior que foi suscitado na demanda.  
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condizente possível. Com essa argumentação – por qualquer das partes – o juízo deve, igualmente,

realizar  tal  enfrentamento  cognitivo,  imbuindo-se  de  fundamentar  adequadamente  a  devida

aplicação  daquele  julgado  como  precedente  para  o  julgamento  daquela  nova  demanda  ou,  ao

inverso,  para desvencilhar  daquele suscitado precedente,  com a devida opção pela  distinção ou

superação, quando for o caso. 

Essa é a maneira correta da devida utilização do precedente, seja na suscitação pelas partes,

bem como do juízo em seu ato decisório.  No entanto,  o que muito se vê é uma ampliação de

utilização de maneira inadequada do precedente, sem guardar a relação delimitada entre as rationes

decidendi, com a ausência de um cotejo analítico de enquadramento, adequando indevidamente para

outras matérias afins672 que nada guardam relação específica com o precedente, seja para aplicá-lo

inadvertidamente ou para inadmitir a análise recursal, impondo um indevido óbice recursal. 

A utilização do precedente – por qualquer dos atores processuais – prescinde do já citado

ônus argumentativo e devido enquadramento, não concedendo nenhuma autorização automática de

replicação, seja de ementa ou do próprio precedente. E, se esta necessidade é inerente ao próprio

precedente  e  sua  devida  aplicação,  não  há  como  imaginar  que  o  precedente  autorize

argumentativamente a sua utilização em uma matéria que ensejaria uma ampliação de sua própria

razão de decidir, ainda mais se esta for de maneira mecânica, com a aplicabilidade como se fosse

realmente correspondente ao caso que formou o precedente. 

Toda essa visão inadequada sobre o precedente acaba por gerar, muitas vezes, a malversação

da  própria  decisão  paradigmática,  incutindo-a  de  sentidos  que  outrora  não  existem  naquela

fundamentação que sustenta o próprio precedente, ampliando, de maneira inadequada, o próprio

texto  e  a  norma abstrata  ali  existente.  E  isso acontece  em todos os  sentidos  e  utilidades,  para

ampliar o cabimento para uma situação que não enquadra-se preceito fático do precedente para que

o juízo julgue procedente uma demanda ou pelo próprio juízo para denegar um recurso, dentre

outras situações absurdas. 

Evidente que somente acontece toda essa malversação sobre a utilização do precedente por

toda uma cultura complexa do direito brasileiro, como descrevem Magalhães e Silva673, desde o

672 O STJ julgou os repetitivos sobre TAC – Taxa de Abertura de Crédito, de TEC – Taxa de Emissão de Carnê e,
ainda, a Taxa de abertura de cadastro. São institutos que sempre são cobrados nos contratos bancários, muitas vezes
sem noção pelo consumidor, o que gerou essas ações muita expectativa. Contudo, o resultado foi a proibição para
os dois primeiros e a permissão para a última, contudo, infelizmente, muitas vezes há confusão na utilização destes
repetitivos,  com  a  interpretação  de  que  pode  haver  a  cobrança  de  TAC.
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI185465,61044-
TAC+e+TEC+sao+proibidas+e+tarifa+de+abertura+de+cadastro+e+valida -  http://www.conjur.com.br/2013-ago-
31/stj-decide-bancos-podem-cobrar-taxa-cadastro-financiamentos Acesso no dia 02 de janeiro de 2017. 

673 O  olhar  da  mudança  não  pode  ser  somente  em  cima  do  judiciário,  o  problema  é  bem  mais  abrangente.  A
interpretação do que é precedente nasce de maneira equivocada desde o início, aprendendo a primeiro definir uma
tese e depois utilizar a jurisprudência para moldar a legitimidade de sua tese, ainda que a ementa ou alguma parte –
talvez até  obiter dictum – seja utilizada de maneira descontextualizada, somente para fazer sentido maior do que

http://www.conjur.com.br/2013-ago-31/stj-decide-bancos-podem-cobrar-taxa-cadastro-financiamentos
http://www.conjur.com.br/2013-ago-31/stj-decide-bancos-podem-cobrar-taxa-cadastro-financiamentos
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI185465,61044-TAC+e+TEC+sao+proibidas+e+tarifa+de+abertura+de+cadastro+e+valida
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI185465,61044-TAC+e+TEC+sao+proibidas+e+tarifa+de+abertura+de+cadastro+e+valida


285

ensino  jurídico,  com  excesso  de  repetição  lógica  somente  da  legislação,  sem  uma  visão

hermenêutica e interpretativa do direito, o que importa numa consequente automaticidade e, neste

mencionado problema, uma ampliação deste comportamento mecânico, numa tentativa de abarcar

mais possibilidades do que o próprio precedente pressupõe em seu conteúdo decisório.  

Qualquer precedente somente deve ser utilizado para as situações análogas, quando aquela

regra  anterior,  numa  conjunção  normativa  que  envolve  a  relação  fático-jurídica  que  contenha

identidade,  ensejando um diálogo entre o que se decidiu anteriormente e as condições sociais e

jurídicas para a construção da decisão atual. Com a devida correspondência material, a manutenção

do  mesmo  status  quo social  externo,  o  diálogo  para  a  manutenção  daquele  entendimento  é

necessário e a utilização o caminho viável para a estabilidade e a isonomia. Tudo isso enseja, ainda,

para  a  sua  devida  aplicabilidade,  a  existência  de  seu  ônus  argumentativo  de  aplicabilidade  ou

refutação. 

Desse  modo,  o  precedente  não  serve  para  situações  que  não  se  enquadrem  na

correspondência material, sem a possibilidade de se entender prudente a utilização de uma decisão

paradigmática para uma questão que parece com aquela, mas que detém diferenças. Em situações

como estas, o juízo deve proceder com o distinguishing, ou distinção, afastando o precedente por

falta de correspondência entre as  rationes decidendi. Mas, a responsabilidade não é somente do

juízo, passa pelas partes, desde não argumentarem extensivamente situações que não condizem com

o precedente ou àquela a quem interessar alegar a distinção, que assim também já proceda durante

as alegações, instrução e alegações finais e, posteriormente, nas fases recursais. 

Infelizmente, muitas vezes, no cotidiano forense brasileiro, há essa utilização inadequada de

um  precedente  para  situações  que  não  são  correspondentes,  o  que  acaba  por  divulgar

equivocadamente uma cultura de precedentes, com uma malversação sobre como utilizar-se de uma

decisão  para  paradigma  para  outra674.  Muitas  vezes  utilize-se  um  precedente  para  situações

realmente se julgou, mas conveniente para aquela situação a ser julgada: “Não é difícil de observar que, no Brasil, a
aplicação de um precedente acontece, primeiramente, com a escolha arbitrária de uma das interpretações trazidas
pelas partes e, posteriormente, a escolha se confirma com uma rápida e simples busca em algum repositório de
jurisprudência por julgados (escolhidos seletivamente pelo intérprete) que convêm à tese, ignorando-se os que lhe
são  contrários.”MAGALHÃES,  Breno  Baía;  SILVA,  Sandoval  Alves.  Quem  vê  ementa,  não  vê  precedente:
ementismo  e  precedentes  judiciais  no  projeto  do  CPC.  In:  FREIRE,  Alexandre  (Org.). Novas  tendências  do
processo civil: estudos sobre o projeto do novo Código de Processo Civil. Vol. 2. Salvador: Juspodivm, 2014. p.
228 

674 No mesmo sentido: “Há que se ter sempre o cuidado de não se utilizar os precedentes de forma irrefletida, isto é,
sem que se faça a comparação dos fatos do caso concreto com a situação fática que compõe a ratio decidendi. Viola
a  igualdade  o comportamento  do tribunal  que aplica  um precedente  a  uma situação  substancialmente  distinta
daquela que gerou a ratio decidendi. (…) Logo, não se afirma aqui que o magistrado deva seguir os precedentes de
forma acrítica.” KOEHLER, Frederico Augusto Leopoldino. O sistema de precedentes vinculantes e o incremento
da eficiência na prestação jurisdicional: aplicar a ratio decidendi sem rediscuti-la. Revista de Processo. Vol. 258.
ano 41. Sao Paulo: Ed. RT. Ago. 2016. p. 347
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parecidas,  o  que  importa,  teoricamente,  em benefício  processual/material  inadequado  para  uma

parte e um malefício exagerado para outra. 

Outro ponto reiteradamente comum do precedente mal utilizado está nos óbices recursais, a

citação  de  impossibilidade  de  análise  recursal  –  principalmente  pelos  tribunais  superiores,  por

enquadramento em uma decisão de precedente que entende-se como pacificado. No entanto, em

análises mais apuradas, vê-se que a matéria invocada como precedente impeditivo de recurso nada

guarda relação com a demanda ou com o recurso, criando uma alternativa inadequada e ilegal para a

inadmissão ou improvimento de recurso, apesar de não corresponder corretamente ao precedente.

Uma prática desta acaba por causar prejuízo inadequado a uma parte, mas piora quando torna-se

prática comum nos tribunais, nos juízos, com aplicabilidade equivocada, seja para prolatar decisões

monocráticas que não guardam autorização do art. 932, justamente por não estarem enquadradas em

precedentes autorizantes, seja também para impedir a subida de um recurso, enquadrando-o como

matéria  de  repetitivo  ou  de  repercussão  geral,  sendo  que  não  guarda  relação  com o  fato,  são

inúmeros  os  equívocos  existentes  no  cotidiano  forense  e  que  fazem  mal  a  própria  forma  de

aplicação prática dos precedentes. 

Outro ponto comum é a inadequada prática de citar a existência de precedentes, seja a favor

ou contra aquele argumento, sem mencionar quais são estes e como guardam relação, simplesmente

argumentando a “existência de precedentes” naquele sentido, com a devida autorização, então, de

decidir-se dessa maneira. Recentemente circulou decisão monocrática do Ministro Barroso com tal

conteúdo ao denegar um agravo em recurso extraordinário, com a mera menção de que a matéria ali

disposto já fora decidida em diversos precedentes não merecendo amparo de análise constitucional

pelo STF. Mas, quais precedentes? Quais os processos? Qual a correspondência entre as rationes?

Não houve desincumbência de tal ônus argumentativo, o que, de igual maneira, importa em uma

malversação da utilização de precedentes, sem oportunizar a parte prejudicada, em eventual recurso

– neste  caso agravo interno – impugnar  a  falta  de relação entre  o precedente  e  o  caso.  Como

argumentar se nem houve menção ao precedente utilizado? É uma mal evidente na aplicação de

precedentes. 

Com toda essa narrativa, para a devida utilização dos precedentes criados no microssistema,

há de se entender que isso não pode se tornar uma mera repetição de decisões ou entender-se como

ampliativa  de  entendimentos  a  bel  prazer  pelos  juízos  posteriores.  Há  limites  e  devem  ser

respeitados, bem como há dever das partes e do juízo nessa aplicabilidade, caso contrário, a própria

utilização dos precedentes tornar-se um grande vilão a ser combatido. 



287

5.3  AS  PONDERAÇÕES  NECESSÁRIAS  PARA  UMA  REAL  APLICABILIDADE  DAS

DECISÕES

Diante  de  toda  a  problemática  que  é  a  criação  de  um  microssistema  de  formação  de

precedentes, o estudo e entendimento de cada instituto é importante para poder dali se tirar a melhor

utilidade  prática  para  o cotidiano  forense,  com as  devidas  adaptações  coerentes  para  a  melhor

aplicabilidade.  Não  é  um  sistema  perfeito,  como  o  próprio  estudo  já  pormenoriza,  com  a

necessidade de novas concepções, de visões adaptadas e mudanças culturais da prática forense para

combater a dispersão de entendimentos e a real adequação a uma uniformidade e estabilidade das

decisões judiciais. 

Partindo da realidade  de que a  quantidade de demandas existente  em todos os graus de

jurisdição é enorme e as decisões são culturalmente dispersas, mudanças foram tomadas aos poucos

para que se entenda que decidir processos com identidade material de maneira isonômica é salutar

ao sistema jurídico. 

As  decisões  provenientes  do  microssistema  terão  eficácia  vinculante,  com  a  devida

replicação  para  casos  análogos,  o  que  importa  em  diversas  necessidades,  desde  dos  desafios

pertinentes que expusemos, até entender como minorar os impactos negativos apresentados para

realmente aplicar de maneira adequada e com menor impacto material processual. 

O uso no cotidiano e na realidade forense, de certa maneira, transforma a aplicabilidade do

direito,  com  a  necessária  verificação  dos  cuidados  pertinentes  para  a  formação  do  próprio

precedente e os devidos enquadramentos posteriores, seja nos casos sobrestados ou nos futuros. Se

o precedente decide o hoje com o olhar para o futuro, para o amanhã, deve levar em consideração

todo  um conjunto  argumentativo  maior  do  que  de  uma  decisão  normal,  com busca  da  melhor

construção possível daquele entendimento, com a oitiva de todos os legitimados possíveis. 

A própria utilização do precedente nos casos em concreto,  sobrestados e futuros, devem

guardar todo o contraditório possível, com o devido processo legal, com a possibilidade probante se

for  o  caso,  para  somente  após  utilizar-se,  no  momento  processual  correto,  a  força  do  próprio

precedente. 

A ideia  de  uma  vinculação  de  precedentes  não pode  passar  por  entender-se  como uma

automaticidade do direito, tampouco com um condão para alcançar-se a garantia de uma segurança

jurídica,  como bem alerta  Lopes Filho675,  com a implicação necessária de que não se torne um

675 O precedente e sua teoria conduzem uma nova visão e uma carga argumentativa específica, um real enquadramento,
nunca  uma mera  replicação  de  decisões.  Com essa  visão,  Lopes  Filho  critica  de  maneira  acertada  que  trocar
precedentes as leis, achando que isso trará segurança jurídica por si só, não é a saída, o qual, neste ponto específico,
concordamos.  No entanto,  com uma mudança de aplicabilidade e com o devido ônus argumentativo cultural  é
possível a adaptação, mas morosa: “Esse é um erro que depende da identificação de que segurança jurídica se
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mecanismo de legitimação pura e simplesmente de decisões tomadas sem conteúdo adequado, sem

um contraditório oportunizado e pertinente. A ideia de vinculação deve ser pela respeitabilidade de

um ordenamento jurídico, de um sistema judiciário, sem retirar a carga argumentativa processual na

formação do precedente e na aplicação deste futuramente. 

Por isso, há a necessidade de ponderações na sua formação, na minoração dos impactos

negativos  que  alardeamos  e  na  busca  sempre  no  esgotamento  de  teses  na  sua  criação,  com o

procedimento como legitimador tanto quanto o seu próprio conteúdo argumentativo fático-jurídico,

sem esquecer-se que o que ali se decidiu impactará a sociedade, com as consequências jurídicas

devidas para todos. A ponderação deve ser o caminho de solução para um sistema que carece de

entendimento, em que os formadores dos precedentes têm pressa para tanto e os aplicadores futuros

destes não tem ainda familiaridade com tais institutos. 

O  precedente  e  a  sua  devida  vinculação  nunca  devem  ser  pretextos  para  processos

antidemocráticos, sem o devido processo legal, sem contraditório e capacidade de convencimento.

Ao intentar almejar a isonomia e a segurança jurídica, nenhum outro direito deve ser tergiversado

no  caminho  para  tal  desiderato,  o  que  impõe  a  todos  os  atores  entendimentos  ponderados,  na

formação, na argumentação e na utilização dos precedentes vinculantes. 

5.3.1 Os meios de aplicação e controle do precedente 

Para  a  aplicabilidade  das  decisões  provenientes  de  cada  instituto  do  microssistema,  o

CPC/2015  preconizou  diversos  modos  de  utilização  destas,  além  da  normal  hermenêutica  da

aplicação do precedente no ato judicante normal dos juízes de primeiro grau – sentenças e decisões

interlocutórias  –  e  dos  colegiados  dos  tribunais  –  acórdãos.   Com a definição  de uma decisão

paradigmática  apontando  caminho  material  para  determinada  questão  fático-jurídica,  as  demais

demandas,  sobrestadas  ou futuras,  podem ser julgadas  de acordo com esta  decisão,  mediante  a

argumentação de correlação entre as rationes decidendi, como já vimos. 

Entretanto,  se há uma definição material  para tal  situação jurídica,  há a necessidade das

demandas seguirem o mesmo rito? Essa é uma questão pertinente. Não se pode, pela existência de

um precedente, olvidar a existência de um devido processo legal, tampouco retirar da parte o direito

de ação ou qualquer outra opção para este jurisdicionado, contudo, há de se entender que com a

tenciona garantir e de que maneira se quer alcançá-la. (…) Trocar a lei pelo precedente pode parecer uma inovação
no Brasil,  onde até há pouco o assunto não havia sido considerado mais detidamente.” LOPES FILHO, Juraci
Mourão. Os precedentes judiciais no constitucionalismo brasileiro contemporâneo. 1a. Ed. Salvador: Jus Podivm.
2014. p. 98/99
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decisão do precedente existente,  parte da cognição naquela demanda passa a ser o contraditório

sobre a aplicabilidade deste  sobre a questão ali  existente,  com a possibilidade  de utilização,  se

houver correspondência fática e material, de institutos que possam sistematizar o uso do precedente,

bem como abreviar  o trâmite  processual,  com as devidas ponderações democráticas  e o devido

processual legal.

 Com a possibilidade de utilização reflexa da existência de precedentes em outros institutos e

a  necessidade  de  interpretação  adequada  à  correlação  fático-jurídica,  delinearemos  quais  as

possibilidades  das  partes  arguirem  novos  procedimentos  e,  consequentemente,  dos  juízos  os

utilizarem em determinadas situações, com a defesa que fazemos da ponderação e a adequação mais

democrática possível do precedente no processo. 

5.3.1.1 A improcedência liminar do pedido

Uma vez prolatada a decisão em qualquer dos institutos insertos do microssistema676 em

determinado sentido, esta deve ser aplicada, quando houverem casos análogos, no mesmo sentido

interpretativo daquilo que foi outrora decidido. 

No entanto, se houver o intento de uma demanda sobre o mesmo assunto, com pedido de

procedência com tese contrária ao precedente firmado, há a possibilidade da prolação, desde logo,

pelo juízo de primeiro grau, da sentença de improcedência liminar do pedido677, com base no art.

332678. Se o autor pretende em sua demanda direito que o precedente firmou em sentido contrário, o

676 Neste caso, não se enquadra a repercussão geral e a inconstitucionalidade, ao menos não expressamente. 
677 Bueno salienta a ênfase que os precedentes têm no novel ordenamento, com o reflexo em demais institutos, como,

no caso, na existência da possibilidade de uma improcedência liminar do pedido: “É dispositivo que se harmoniza,
portanto, com o art. 927 e com a vocação que aquele dispositivo – e, mais amplamente, o próprio CPC de 2015 –
quer emprestar aos “precedentes” dos Tribunais brasileiros, notadamente, mas não exclusivamente, os provenientes
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.”  BUENO, Cassio Scarpinella.  Novo Código de
Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2a. ed. 2016. p. 313

678 Nery Jr.  e  Nery entendem que a possibilidade  de uma sentença  liminar de improcedência  ataca  uma série  de
dispositivos  constitucionais,  optando  pela  necessidade  da  inconstitucionalidade  da  demanda.
“Inconstitucionalidade.  O  CPC 332,  tal  qual  ocorria  com o  CPC/1973  285-A,  é  inconstitucional  por  ferir  as
garantias da isonomia (CF 5o caput e I), da legalidade (CF 5o. II), do devido processo legal (CF 5o. Caput e LIV),
do  direito  de  ação  (CF  5o.  XXXV)  e  do  contraditório  e  ampla  defesa  (CF 5o.  LV),  bem como o  princípio
dispositivo, entre outros fundamentos, porque o autor tem o direito de ver efetivada a citação do réu. (…) A ofensa
à garantia constitucional da legalidade é, ainda, mais gritante quando examina-se o texto normativo ora comentado
que estatui ser imperativo o comando: “o juiz julgará improcedente.”” NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de
Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16a. Ed. São Paulo. RT. 2016 p. 988/999. Entendendo que não há
guarita nestes argumentos, ainda que contundentes, simplesmente pelo fato que não há ofensa ao direito de ação,
uma vez  que  o autor  pode intentar  a  demanda,  contudo,  há  de  entender  que  a  verificação  dos  precedentes  é
obrigação argumentativa da parte, seja para suscitá-los, seja para distingui-los ou, ainda, superá-los. E, o direito de
ação é o direito de intentar a demanda, logo não há óbice. De fato, o devido processo legal é alterado aqui, mas para
um outro devido processo legal. Vitorelli já dizia que nos novos tempos do processo legal, principalmente quando
se  julga  de  maneira  a  impactos  coletivos,  deve-se  pensar  um devido  processo  mediante  a  ótica  da  realidade
normativa. VITORELLI, Edilson. O devido processo legal coletivo: dos direitos aos litígios coletivos. 1. ed. São
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juízo,  após todo o enquadramento  fático-jurídico  sobre a  questão e a  relação entre  as  rationes

decidendi, deve, de plano, julgar a demanda de maneira improcedente, pelo próprio cunho diverso

do que se decidiu no precedente. 

Evidente  que  para  a  devida  aplicabilidade  deste  instituto  correlato  aos  precedentes

vinculantes deve-se observar alguns pontos: a devida relação fático-jurídica entre a petição inicial

proposta e o precedente criado; o pedido em sentido oposto ao firmado pelo precedente; a ausência

de novas argumentações ou pedido fundamentado de revisão de tese. 

Com  todos  estes  requisitos,  o  juízo  que  for  aplicar  a  improcedência  deve,  em  sua

fundamentação, analisar pormenorizadamente este enquadramento dos requisitos, delineando cada

um destes pontos e a sua presença dentro da petição inicial,  desde a existência do precedente, a

relação de identidade material entre o caso presente e aquele sobre o qual o precedente se formou,

bem como culminar no resultado de que a aplicação deste ensejará um resultado de improcedência.

Com toda essa fundamentação e explicação, sem nenhuma automaticidade, o juízo deve prolatar a

sentença de improcedência liminar do pedido, julgando o mérito. 

Uma preocupação é pertinente para que o uso desse dispositivo não seja um mero óbice ao

acesso à justiça e ao próprio Judiciário, não se pode conceber que a aplicação seja desenfreada679

sem  a  necessária  comparação  entre  as  rationes  decidendi,  obstando  que  ações  com  assuntos

correlatos, mas que diversas em seu cerne sejam incorretamente enquadradas. Por isso, do mesmo

modo que a petição inicial deve demonstrar claramente a sua distinção sobre tal ponto, manejando

Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 32. O devido processo legal é somente pelo procedimento comum? Vejo que
há possibilidades infinitas que o próprio CPC preconiza, como a cognição sumária da tutela provisória antecipada
antecedente, os procedimentos especiais, a tutela monitória, cada qual tem seu próprio rito, com as nuances de cada
realidade. O contraditório, ampla defesa e a isonomia devem ser tratadas diante de um novo prisma, uma vez que
com  a  possibilidade  do  autor  distinguir  que  a  sua  demanda  nada  guarda  relação  com  o  precedente  ou  que
desincumbiu-se do ônus de trazer argumentos novos, o autor terá, evidentemente, o direito de prosseguir com a
demanda e, caso contrário, há a possibilidade do recurso – apelação em regra e agravo de instrumento em exceção –
para que demonstre a inadequação do instituto e a ausência de correlação entre as rationes decidendi, possibilitando
ainda a retratação do juízo. Ter um contraditório diferente não ofende o prisma constitucional, o que não podemos
entender que numa cultura de precedentes,  o autor não se desincuba a trazer argumentos novos ou distintivos,
litigando contra o precedente sem nada que acrescente à discussão iniciada pelo tribunal competente. 

679 Não há, no art. 332 e no próprio instituto, nenhuma autorização para que o juízo tente a bel prazer suprimir fases
processuais sem ônus argumentativo. Deve enquadrar  devidamente a questão ao que a norma preconizou, sem
ampliações inadequadas ou replicações sem análises. O uso incorreto do instituto mais atrapalhará do que ajudará,
se houver uma automaticidade indesejada por parte  do juízo. Bruschi  já demonstrava essa preocupação com o
correspondente  do  instituto  no  ordenamento  revogado,  o  que  trazemos  as  mesmas  preocupações  para  o  novo
regramento: “que nos direciona, acima de tudo, ao comedimento, à prudência e à moderação, na utilização do art.
285-A. Só devemos pô-lo em prática, desde que preenchidos todos os seus requisitos, caso traga “consequências
vantajosas”, tanto aos juízes de primeiro grau como aos tribunais e, evidentemente, para os jurisdicionados. Se
assim não for, o gargalo continuará a campear a mancheias do judiciário, mudando apenas de lugar, a par da perda
de tempo que afrontaria o princípio constitucional da razoável duração do processo e dos meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.” BRUSCHI, Gilberto Gomes. O julgamento liminar de improcedência do pedido no
CPC atual e no projeto de novo CPC. in  Novas Tendências do Processo Civil: estudos sobre o projeto do Novo
Código de Processo Civil, vol. III. Editora JusPodvim, 2014. p. 778
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corretamente  a  argumentação  fático-jurídica,  o  juízo  deve  desincumbir-se  desse  ônus  ao

fundamentar sobre o enquadramento680. 

Ponto  importante  para  a  aplicação  ou  para  a  flexibilização  no  tocante  à  improcedência

liminar está no pedido de revisão de tese realizado desde a inicial. Ou seja, se o autor intentar uma

demanda contra o resultado de um precedente, ciente de tal feito, almejando pedido em sentido

diverso, mas com novéis argumentações, sem ater-se somente a renovar aquelas que outrora foram

consideradas  e  refutadas  na  formação do precedente,  o  instituto  não deve  ser  utilizado,  com a

necessidade de nova discussão sobre os pontos novos trazidos, que podem ser diversificados, uma

nova lei, uma nova decisão que tenha reflexos, novidades tecnológicas, impactos que não existiam,

dentre outras. 

São várias as possibilidades de argumentação de revisão de tese perante um precedente, mas

todas com o necessário ônus argumentativo pelo autor. Se numa petição inicial houver o pedido de

revisão de tese sem este inovar nos fundamentos jurídicos, há total aplicabilidade da improcedência

liminar, somente com a ressalva de que o juízo deve enfrentar este ponto na sentença proferida. 

Se na demanda houver cumulação de pedidos e, somente um destes relacionar-se com estes

precedentes vinculantes, com os demais sem a eles estarem atrelados, não há óbice de se utilizar a

improcedência liminar do pedido de maneira parcial681, com o julgamento somente do montante

material específico em que exista o enquadramento, sem ater-se aos outros pontos, sobre os quais

deve decidir perfunctória e independentemente sobre o deferimento da inicial. 

De  todo  modo,  a  possibilidade  da  improcedência  liminar  do  pedido  enquadrada  como

hipótese de aplicabilidade precoce do precedente escancara no sistema jurídico a realidade evidente

680 Procede  razão  a  Jayme e  Fernandes  quando preconizam que a  aplicabilidade  da  improcedência  não  pode ser
automática, sem nenhum ônus de correlação pelo juízo, numa simples menção à ementa ou número de processo.
Deve,  o  juízo,  fundamentar  adequadamente  a  equiparação  de  situações  fático-jurídicas  autorizantes  para  que
proceda com o julgamento da maneira preconizada no art. 332. A defesa pela vinculatividade dos precedentes não
pode  ensejar  uma  consequência  desenfreada  de  replicação  sem  enfrentamento  de  relações  fáticas:  “Assim,  o
entendimento  que  deveria  prevalecer  é  o  que  propugna  pela  necessidade  de  uma  demonstração  analítica  de
similitude entre o caso da sentença paradigma e o caso posto quando do julgamento liminar do pedido. Desta forma,
assegura-se o devido processo legal, pois, como dito, a ausência de demonstração de similitude entre os casos pelo
magistrado  inviabiliza  a  plena  defesa  do autor  e  dificulta  a  utilização  da  técnica  de  distinguishing.”  JAYME,
Fernando  Gonzaga;  FERNANDES,  Tereza  de  Assis.  Julgamento  liminar  do pedido  – análise  dos critérios  de
aplicação e a inevitável crítica a sua disciplina no projeto de novo código de processo civil. in Novas Tendências do
Processo Civil: estudos sobre o projeto do Novo Código de Processo Civil, vol. III. Editora JusPodvim, 2014. p.
150

681 As ações quase nunca são de um só pedido, uma vez que se permite a  cumulação daqueles  que encontram a
conexão. Desse modo, quando houver a cumulação de pedidos numa inicial, mas somente um destes se enquadrar
nas hipóteses do art. 332, não há óbice que o juízo aplique somente em parte da demanda, se as demais não forem
atingidas pelos precedentes, cabendo, portanto, o recurso de agravo de instrumento e não de apelação, uma vez que
a  decisão  não  será  a  uma sentença  e,  sim,  uma  decisão  liminar  de  improcedência:  “o  julgamento  liminar  de
improcedência pode ser  total  ou parcial.  (…) Se o julgamento de improcedência  liminar for parcial,  comporta
agravo de instrumento, que, quando interposto, o juiz poderá retratar-se. (…) Não interposto o agravo, o réu será
apenas  intimado do trânsito  em julgado  da  decisão,  mas o processo  continuará  em relação  à parte  ainda  não
julgada.” MADRUGA, Eduardo; MOUZALAS, Rinaldo; TERCEIRO NETO, João Otávio. Processo Civil Volume
Único. 8a. ed. revisada, ampliada e atualizada. Salvador, Ed. JusPodivm, 2016. p. 446
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do  combate  ao  litígio  desnecessário  contra  precedente  vinculante  firmado  sem  novas

argumentações. Não podemos ver esse instituto como um meio de obstar que se altere o precedente

ou como maneira de torná-lo estático, somente não há como conceber que uma demanda se inicie

sem  um  arcabouço  argumentativo682 que  traga  alguma  novidade  que  não  fora  considerada  na

formação  do  precedente.  Sem  novidades  argumentativas,  aplica-se  o  precedente,  desde  logo,

gerando tal improcedência liminar. 

5.3.1.2 A tutela de evidência do art. 311, II

Na nova sistemática das tutelas provisórias proposta pelo CPC/2015, criou-se a tutela de

evidência, conforme dicção do art. 311, com a possibilidade de concessão da tutela provisória sem

urgência,  somente com a evidência683.  Mas,  o que seria somente a evidência?  Este é um ponto

interessante  a  se  entender  e  necessário  para  a  própria  concepção  do instituto.  A evidência,  na

maneira  contextualizada  pelo  ordenamento,  trata-se  do  requisito  para  a  concessão  da  tutela

provisória  sobre a  qual  somente  a  análise  da  evidência684 de  um direito  basta  para  que haja  o

682 Uma questão que se coloca importante versa sobre a impossibilidade de decisões  surpresas  e o julgamento de
improcedência  liminar  do pedido,  uma vez  que o art.  332 preconiza  que o juiz  deverá  realizá-lo de logo que
entender  pelo  enquadramento  com  as  hipóteses  ali  elencadas  como  autorizantes.  Buril  disserta  sobre  a
desnecessidade  de  intimação  do  autor,  uma  vez  que  o  mecanismo  seria  tergiversado  com  essa  visão  e,
principalmente, no que concordo, pelo fato de que o autor deve ter a ciência sobre a demanda que intentará e o
necessário arcabouço jurídico que a embasa, inclusive o confronto possível com precedentes: “é, sim, permitido que
o juiz decida sem antes intimar o autor para se manifestar sobre o precedente que lhe serve de fundamento. Isso
porque o autor precisa tratar com cuidado dos fatos substanciais e analisar com precisão os precedentes sobre a
matéria. Ou seja, é ônus do autor abordar as questões jurídicas relevantes pertinentes à temática de sua demanda,
incluindo-se aí, por óbvio, os precedentes obrigatórios que eventualmente tangenciem ou tratem diretamente da
questão suscitada.(…) Não há razão para intimar o autor, como se a improcedência liminar não fosse uma técnica
para decidir imediatamente demandas repetitivas estabilizadas.” BURIL, Lucas.  Precedentes judiciais e o direito
processual civil. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 498

683 A visão que adotamos, pela própria taxatividade legal inerente à evidência, que estaria mais ligada a visão de que
nestas hipóteses determinadas legalmente, há um direito evidente, o que, teoricamente, pode-se entender que seria
mais do que o fumus bom iures, diferenciando, de certo modo, do requisito da probabilidade do direito constate na
tutela de urgência, com a Bonagura cita como a evidência inserta a tutela de urgência. “a tutela da evidência passa a
ser admitida pelo direito processual,  expressamente, como hipótese de antecipação da tutela sem o requisito da
urgência. Ao lado da antecipação da tutela stricto sensu e das cautelares fundadas na urgência, corresponde à tutela
de  cunho  provisório.  Isto  é,  de  acordo  com o  novo  texto  de  lei,  a  tutela  provisória,  na  qualidade  de  tutela
jurisdicional diferenciada, pode estar vinculada à urgência, à evidência, ou a ambas.” BONAGURA, Anna Paula de
Souza. Uma visão geral  da tutela da evidência no novo código de processo civil. In  COSTA, Eduardo José da
Fonseca; PEREIRA, Mateus Costa; GOUVEIA FILHO, Roberto P. Campos. Coleção grandes temas do novo CPC
- v.6 - Tutela Provisória. Salvador: Juspodivm, 2015. p. 396/397

684 Didier Jr., Braga e Oliveira entendem que a evidência possibilita que haja uma cognição sumária, o que possibilita a
inversão  do  ônus  da  prova,  uma  vez  que  o  réu  que  deverá,  em todas  as  hipóteses,  comprovar  que  não  está
enquadrado  na  hipótese  mencionada  nas  possibilidades  autorizantes  da  concessão  de  tal.  “A evidência  é  fato
jurídico processual . É o estado processual em que as afirmações de fato estão comprovadas (…) Nestes casos, a
evidência se caracteriza com conjugação de dois pressupostos: prova das alegações de fato e probabilidade de
acolhimento da pretensão processual. Dispensa-se a demonstração de urgência ou perigo. Por isso, há quem prefira
compreender  a  tutela  provisória  de  evidência  simplesmente  como  aquela  para  cuja  concessão  se  dispensa  a
demonstração de perigo”  DIDIER Jr. Fredie, BRAGA, Paula Sarno, OLIVEIRA, Rafael Alexandria de.  Direito
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deferimento, o que o art. 300 coloca como probabilidade do direito, o que veremos se realmente

essa tutela seria assim visualizada. 

No entanto, para ser passível de uma tutela provisória sem urgência, esta probabilidade do

direito deveria ser muito mais robusta do que um simples  fumus boni iures concomitante com a

urgência. Neste ponto, temos a posição de Fux685 pela visão de que a evidência não encontra azo na

verossimilhança, mas na análise exauriente preliminar do direito ali invocado ou no abuso do direito

pela  outra parte.  Apesar de não culminar  num procedimento sumário para a decisão de mérito,

continuando a demanda com toda o seu procedimento, esta já está direcionada pela concepção que o

juízo tem de que o direito ali está presente, incumbindo-se a outra parte de demonstrar fortemente o

contrário. Já na concepção de Costa686, a evidência seria a separação dos requisitos – probabilidade

e urgência – e o fortalecimento  do primeiro,  tornando-se um grau acentuado da probabilidade,

escancarando-se como de maneira evidente. 

Ambas as concepções são pertinentes e, apesar de o ordenamento ter priorizado a primeira

visão, optou por um rol taxativo687 e limitado, com a sua possibilidade somente quando houver o

enquadramento para as hipóteses delineadas nos incisos do art. 311. São hipóteses específicas que o

legislador entendeu que não há necessidade de comprovação da urgência, somente a visualização do

enquadramento a qualquer das situações acima citadas, seja pelo enquadramento na evidência do

direito em si ou num alto grau de probabilidade do direito. De qualquer modo, é necessário o devido

enquadramento em alguma das hipóteses. 

Na relação da tutela  de evidência com o precedente está a hipótese do inciso II,  a qual

delineamos  assim:  as  alegações  de  fato  puderem ser  comprovadas  apenas  documentalmente  e

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Desse modo, na

incidência de uma relação fático-jurídica entre aquela demanda ou um dos pedidos da demanda e

um precedente formado em casos repetitivos – IRDR ou repetitivos em recursos excepcionais –

pode  o  juízo  de  primeiro  grau,  se  comprovado  documentalmente,  conceder  a  tutela  provisória

independentemente de urgência, somente pelo enquadramento na conjunção do precedente. 

probatório, decisão judicial, cumprimento e liquidação da sentença e coisa julgada. 10a  ed. Salvador. JusPodivm.
2015. p. 617/618

685 FUX, Luiz. Tutela de segurança e tutela de evidência. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 306
686 COSTA, Eduardo José da Fonseca. O direito vivo das liminares. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 71
687 Mesma opinião tem Guedes, quando constrói um sentido de que se assim não fosse o instituto seria empobrecido:

“No entanto, o legislador do CPC/2015 optou por especificar as situações nas quais seria possível caracterizar pelo
rótulo de evidente o direito aduzido na demanda. Nesse sentido, ao aplicador do direito caberá identificar a reunião
dos requisitos estabelecidos para que seja concedida a tutela de evidência.  (…) propõe que seja realizada uma
interpretação extensiva e sistemática do artigo 311 do CPC/2015 que prevê os requisitos autorizadores; para que –
além das teses restringidamente firmadas em casos repetitivos ou em súmulas vinculantes – a tutela da evidência
possa  se  firmar  em  qualquer  precedente  obrigatório.”  GUEDES,  Lorena.  A  tutela  de  evidência  fundada  nos
precedentes judiciais. In COSTA, Eduardo José da Fonseca; PEREIRA, Mateus Costa; GOUVEIA FILHO, Roberto
P. Campos. Coleção grandes temas do novo CPC - v.6 - Tutela Provisória. Salvador: Juspodivm, 2015. p. 464/465
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O pedido desta hipótese pode ser realizado tanto na inicial, liminarmente, quanto durante a

demanda, por exemplo, após a realização de determinada prova ou juntada de algum documento.

Pertinente salientar que o juízo não decidirá, provisoriamente, somente calcado no precedente, mas

na  existência  de  prova  documental  que  evidencie  que  a  situação  fática  determinante  daquela

demanda enquadra-se numa correspondência com a ratio decidendi do precedente repetitivo. 

A necessidade da prova documental impõe-se para suplantar a aplicabilidade do precedente

pura e simples sem um conjunto probatório naquela demanda688, ensejando, portanto, que o autor

realize  essa  prova  de  maneira  a  tornar  clara  faticamente  o  seu  devido enquadramento  naquela

mesma situação alcançada pelo precedente repetitivo. 

Essa  abertura  poderia  ser  entendida  como  um  extensível  aos  outros  precedentes  do

microssistema? Entendo que, infelizmente, não689, por falta de previsão legal de tal extensividade ou

por previsão legal específica das hipóteses de tutela de evidência. De certo modo, entendo que a

repercussão geral não seja entendível como passível de gerar uma tutela de evidência, contudo, o

IAC e a arguição de inconstitucionalidade deveriam ser incluídos neste rol, o que muito já auxiliaria

a prática da jurisdição pela própria evidência. 

Importante lembrar o cuidado do juízo ao deferir o pedido da tutela de evidência, seja em

decisão  interlocutória  ou na  própria  sentença,  uma vez que  deve ater-se as  hipóteses  legais  de

enquadramento,  o  que,  nessa  análise,  somente  enfrentamos  a  do  inciso  II  do  art.  311,  sem o

aumento hipotético daquilo que foi preconizado e determinado legalmente, o que não enquadraria

conceder a evidência em outras situações por entendimentos jurisprudenciais ou precedentes que

não se enquadrem em repetitivos. 

A utilização do precedente como base da tutela de evidência possibilita que o juízo possa

conceder uma tutela diferenciada690 a quem tem um direito evidente pela correlação com o próprio

688 Para a concessão da tutela de evidência relacionada à precedente, os fatos alegados para o devido enquadramento
analítico devem ser  devidamente  comprovados  documentalmente:  “Primeiro,  como decorrência  da natureza  de
tutela documentada,  deve haver nos autos elementos probatórios que atestem a alegação de fato.  Essas provas
devem  ser  documentais  ou  documentas  (prova  emprestada  ou  prova  obtida  em  procedimento  de  produção
antecipada, por exemplo.)” PONTES, Daniel de Oliveira. A tutela de evidência no novo Código de Processo Civil.
Revista de Processo. Vol. 261. ano 41. São Paulo: Ed. RT, nov. 2016. p. 358

689 Em sentido diverso do que entendemos, Gouveia, Souza Jr. e Alves entendem que deve-se ampliar este cabimento
para  todo o microssistema ou,  ao menos,  aquele  insertos  aos  art.  927.  Tendo a entender  como interessante  o
argumento e a construção sistemática da interpretação, contudo me atenho à taxatividade da questão da tutela de
evidência, o que entendo como a vontade do legislador em não abrir o leque para tanto, o que foi de fato uma
escolha:  “Não tem nenhum sentido a restrição  do dispositivo a esses  casos mencionados no dispositivo legal,
devendo ainda ser proposta uma interpretação sistemática para que se entenda que deve ser possível a concessão da
tutela da evidência também quando houver tese jurídica assentada em outros precedentes obrigatórios, tais como
aqueles previstos no art. 927 do CPC.” GOUVEIA, Lucio Grassi de; SOUZA JR., Antonio Carlos F. de Souza;
ALVES, Luciana Dubeux Beltrão. Breves considerações sobre a tutela de evidência no CPC/2015.   In COSTA,
Eduardo José da Fonseca;  PEREIRA, Mateus Costa; GOUVEIA FILHO, Roberto P. Campos.  Coleção grandes
temas do novo CPC - v.6 - Tutela Provisória. Salvador: Juspodivm, 2015. p. 442 

690 Se o direito é evidente, a tutela proporcionada deve ser diferente? Marinoni já defendia isso desde a década passada,
antes mesmo de um novo ordenamento que prevê a tutela de evidência, pela visão de que o jurisdicionado que
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precedente, como já vimos. Há, portanto, uma evidência a ser aplicada em prol do autor, contudo,

não se pode imaginar que importará em um julgamento em cognição sumária, uma vez que o réu

pode comprovar contrariamente ao enquadramento do autor na lógica material de aplicabilidade do

precedente, havendo, logicamente, como diz Dotti, uma inversão probatória e cognitiva691 após o

deferimento da tutela de evidência, uma vez que o réu que terá que comprovar o seu direito a não

ser condenado com base naquele precedente.

De  certo  modo,  a  possibilidade  da  tutela  de  evidência  calcada  no  enquadramento  em

precedente  repetitivo  é  uma maneira  mais  célere  de  aplicação  do próprio  precedente692,  com a

visualização da evidência do direito, neste caso, visualizável pelo precedente invocado e a devida

pertinência fática, contudo, importante e necessário que haja a devida fundamentação e correlação

fático-jurídica entre  ambos os casos,  bem como na análise  se o documento  probante realmente

insere na hipótese de aplicabilidade do precedente. 

5.3.1.3 A dispensa de remessa necessária de decisão fundada em precedentes vinculantes 

Outro instituto processual impactado pela existência de um microssistema de formação de

precedentes  vinculantes  é  a  remessa  necessária.  A conceituação  encontra-se  na  necessidade  da

remessa para a análise  do tribunal  de segundo grau quando houver  sentença proferida contra a

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de

conseguiu a comprovação da evidência do direito deve ter uma tutela mais diferenciada das demais, aquelas cujo o
direito ainda não está claro: “o processo, para ser justo, deve tratar de forma diferenciada os direitos evidentes, não
permitindo que o autor  espere  mais  do que  o necessário  para  a  realização  do seu direito”  MARINONI,  Luiz
Guilherme. Antecipação da tutela. 9. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006 p. 165/166 

691 A visão de Dotti  é interessante sobre a ótica de que a evidência não pode ser confundida com uma sentença
adiantada pura e simplesmente, numa cognição sumária, uma vez que o réu tem direito de provar que ali não deve
ser enquadrado. No entanto, o réu deve, agora,  desincumbir-se desse ônus, uma vez que o juízo já imaginou o
enquadramento entre as rationes decidendi do precedente e a ação que ensejou a tutela de evidência: “A lógica está
em fazer com que o réu (que possivelmente perderá a demanda) é que tenha de suportar o tempo necessário de
tramitação até a eventual demonstração de seu (improvável) direito. Por isso, mesmo que não exista má-fé do réu,
ainda assim o autor tem o direito de ter sua pretensão desde logo atendida.”  DOTTI,  Rogéria.  Os precedentes
judiciais  e antecipação:  a  tutela  da evidência no novo CPC.  Revista de Direito  da ADVOCEF. Ano XI nº 21
nov/2015.. p. 70

692 Buril exalta a inclusão da tutela de evidência dentro da sistemática de institutos que serão dispostos para a utilidade
da  vinculação  dos  precedentes  judicais.  Concordamos  com  tal  exaltação,  uma  vez  que  os  precedentes,  se
obrigatórios, devem ter o condão de tornar mais fácil o entendimento sobre o próprio processo que pode se utilizar
o precedente e a correlação entre as rationes decidendi: “O dispositivo configura um dos mais maiores avanços do
NCPC em questão de outorga de segurança jurídica e igualdade aos jurisdicionados, princípios que vêm sendo
observado em diversas searas, mas escamoteados, até então, no que toca à prestação jurisdicional. (…) Seria um
completo  disparate  não  incluir  a  tutela  antecipada  de  evidência  no  contexto  do  dever  de  seguir  precedentes
obrigatórios.” BURIL, Lucas. Tutela antecipada de evidência fundada em precedentes judiciais obrigatórios.   In
COSTA, Eduardo José da Fonseca; PEREIRA, Mateus Costa; GOUVEIA FILHO, Roberto P. Campos.  Coleção
grandes temas do novo CPC - v.6 - Tutela Provisória. Salvador: Juspodivm, 2015. p. 486
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direito público, ou em outra hipótese, sentença que julgar procedentes, no todo ou em parte, os

embargos à execução fiscal693.

A remessa  necessária  não  é  um recurso694,  mas  sim uma obrigatoriedade695 de  reanalise

daquela decisão de mérito nas hipóteses anteriormente elencadas, com uma revisão automática que

possibilita a revisão de toda a matéria, procedendo uma análise ampla da sentença, podendo mantê-

la,  anulá-la  e,  inclusive,  reformá-la  total  ou parcialmente,  debelando assim o efeito  translativo,

devolvendo matéria para reanálise sem uma delimitação material.

Entretanto, existem hipóteses em que a remessa necessária é dispensada, seja pelos valores

em que a Fazenda Pública foi condenada, com escalonamento valorativo entre os entes públicos e

quando a decisão proferida estiver em consonância com os entendimentos firmados em institutos

vinculantes696,  sejam  acórdão  proferido  pelo  STF  ou  pelo  STJ  em  julgamento  de  recursos

693 “tem a virtude de suspender os efeitos da sentença até que sobre ela se pronuncie a instância superior. O que ela
exprime, portanto, em sua configuração mais simples, é a devolução da causa ao Tribunal, a cujo conhecimento
toca a obrigação de manter ou modificar a sentença apelada, independentemente de recurso interposto pelas partes
interessadas.” BUZAID, Alfredo. Da apelação ex-officio. São Paulo : Saraiva, 1951. p. 37 

694 Entendemos que remessa necessária não é recurso por não preencher todos os requisitos para o enquadramento
neste,  principalmente  pela  falta  de  voluntariedade  e  dialeticidade,  como  Marco  Antônio  Rodrigues  também
preconiza, o qual concordamos com esta visão: “Apesar de existir entendimento no sentido de que o reexame possui
natureza jurídica de recurso, na realidade trata-se de uma condição de eficácia da sentença contrária às pessoas
jurídicas de direito público. Não é possível enquadrar o duplo grau obrigatório como recurso, já que aquele não
atende a princípios basilares dos recursos, como é o caso da voluntariedade, da taxatividade e da discursividade.”
RODRIGUES, Marco Antônio. A fazenda pública no processo civil. Ed. Gen Atlas. 1a. ed. 2016. São Paulo. p. 79.
No entanto, existem entendimentos contrários de que a remessa necessária seria um recurso, alguns, como Araken
de Assis entendem que interposto pelo juízo (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. São Paulo: Ed. RT, 2007, p.
852) ou, ainda, em entendimento recente Leonardo Cunha e Fredie Didier Jr. como um autêntico recurso pela
desnecessidade de entender como recurso um conceito fechado, o que não entendemos não proceder: “Ao praticar o
ato de impulso oficial, o juiz provoca a impugnação compulsória, sem que haja vontade de qualquer das partes. Não
existe um conceito universal de recurso. Este é construído a partir da singularidade de cada sistema positivo. No
sistema  brasileiro,  há  recursos  voluntários  e  recurso  compulsório.  Em ambos,  há  provocação  e  impugnação.”
CUNHA, Leonardo José Carneiro da; DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Meios de impugnação
às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 404. Medina tem uma visão
contemporizadora: De todo modo, ainda que se afirme que o reexame necessário não tenha a natureza de recurso, é
inegável que a atividade desenvolvida pelo tribunal, ao verificar se mantém ou não a decisão sujeita a reexame,
assemelha-se  à  que  se  opera  quando  do  julgamento  de  um recurso.  Por  isso,  p.ex.,  é  que  se  entende  que  a
competência do relator para julgar recursos estende-se também ao reexame necessário (cf. Súmula 253 do STJ, nota
supra). O reexame necessário, no entanto, volta-se apenas à verificação da correção da decisão reexaminada, não se
sujeitando ao interesse das partes (como se daria, se se tratasse de um recurso).”  MEDINA, José Miguel Garcia.
Novo código de processo civil comentado. 4ª Edição. RT: São Paulo. p. 484

695 “Que fique, pois, fixado o entendimento neste trabalho de que o reexame necessário é condição de existência da
sentença, pois o segundo julgamento é constitutivo integrativo do título, como o é a sentença de liquidação em
relação ao seu aspecto quantitativo.” FÉLIX, Juarez Rogério. in Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis de
acordo com a lei 9.756/98, coord. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim e NERY Jr., Nelson. 1ª edição, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1999. p. 429

696 Houve uma ampliação do que já era possível quanto aos entendimentos do pleno do STF, agora também para os
repetitivos. “Já quanto aos casos de não aplicação em virtude do acórdão estar em consonância com o entendimento
dos Tribunais  Superiores,  a  principal  inovação  é a  previsão  nos casos  de  Recursos  Extraordinário  e  Especial
Repetitivos, para os casos de resolução de demandas repetitivas e também para os feitos em que o próprio fisco
dispensa  os  seus  procuradores  de  recorrer.”  MOLLICA,  Rogerio.  A  remessa  necessária  e  o  novo  código  de
processo civil. Coleção Novo CPC - Doutrina Selecionada - v.6 - Processo nos Tribunais e Meios de Impugnação
às  Decisões  Judiciais.  Organizadores:  DIDIER  JR.,  Fredie;  FREIRE,  Alexandre;  MACEDO,  Lucas  Buril  de;
PEIXOTO, Ravi. Editora JusPodivm, Salvador, 2015. p. 73 
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repetitivos, em IRDR, em IAC ou entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no

âmbito administrativo do próprio ente público. 

Nos atendendo somente ao que concerne aos institutos insertos ao microssistema estudado,

se  o  juízo  de  primeiro  grau  proferir  a  sentença  –  ou  a  decisão  parcial  de  mérito  –  contendo

fundamento baseado em repetitivos em recursos excepcionais, IRDR ou IAC não há motivos para

que a  decisão  seja  remetida  para a  reanálise  pelo tribunal  de revisão.  Evidentemente  que cabe

recurso da decisão, o qual a Fazenda Pública pode manejar da maneira que entender correta, mas a

garantia da remessa necessária, se houver utilização de precedentes, não persistirá pela autoridade

argumentativa inerente ao ato decisório. 

Obviamente  é pertinente  que a  sentença  realmente  utilize  o precedente  vinculante  como

principal  fundamento  para  o  resultado  judicante,  com  a  aplicabilidade  correta,  mediante  uma

correlação entre as rationes decidendi e, especialmente, com a menção do próprio juízo que baseou-

se em algum destes  precedentes  e  que  por  isso a  sentença  está  dispensada da  própria  remessa

necessária. 

Para Wambier e Talamini697, a remessa necessária serve de controle da própria qualidade da

decisão pela própria revisão que lhe ocorrerá e,  consequentemente,  há também um controle  de

efetividade das decisões de primeiro grau contra a Fazenda Pública, com o intuito de resguardar

estes entes  da própria  qualidade da decisão proferida e,  também,  de eventuais  erros decisórios,

exercendo assim este citado controle. 

Desse modo, a utilização de precedente pelo juízo de primeiro grau e a dispensa da própria

remessa necessária para reexame do tribunal demonstra uma valorização da própria vinculatividade

destes  precedentes,  demonstrando  que  os  entes  públicos  não necessitam dessa  proteção  caso  a

decisão proferida seja em caso que se enquadre na aplicabilidade de um destes institutos insertos do

microssistema. 

Uma  importante  demonstração  de  valorização  dos  precedentes,  tornando-os  causa  de

dispensa de dispositivo de proteção da própria Fazenda Pública em juízo. 

697 A remessa necessária não é recurso, mas é um meio de controle das decisões, como nas palavras de Wambier e
Talamini,  que  afetam  as  Fazendas  Públicas,  o  que  importa  em  uma  grande  concessão  de  importância  aos
precedentes repetitivos o fato de que se abre mão da remessa pela fundamentação do juízo sobre estas espécies de
decisões paradigmáticas, impondo consequências aos próprios entes fazendários que não terão esse controle a mais
que as outras partes, justamente pela força dos precedentes. “Enfim, tal como no caso dos recursos, a função do
reexame necessário é a de tentar assegurar um maior controle da qualidade da sentença proferida. Mas o mecanismo
empregado para tanto não é um instrumento de emprego voluntário – como é o recurso -, e sim a estipulação, pela
própria lei,  de uma condição para que a sentença possa transitar em julgado.  Merece ser  enquadrado entre os
instrumentos de revisão das decisões judiciais. Mas não é propriamente um meio de impugnação das decisões e
tampouco  um  recurso.”  WAMBIER,  Luiz  Rodrigues;  TALAMINI,  Eduardo. Curso  avançado  de  processo
civil. Volume 1. Teoria geral do conhecimento e processo de conhecimento. 15ª edição. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2015. p. 886 
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5.3.1.4 Embargos de declaração para atacar decisão omissa sobre precedentes

O recurso  de  embargos  de  declaração  têm,  em regra,  finalidades  diferentes  dos  demais

recursos,  buscando não a anulação ou a modificação da decisão,  mas o esclarecimento de uma

obscuridade ou contrariedade,  integração de parte omissa na decisão ou, ainda,  correção de um

erro698. O ato judicial decisório deve ser revestido de perfeição, não aquela quanto ao conteúdo, pela

naturalidade de alguma das partes quase sempre se mostrar insatisfeita,  mas perfeição no modo

formal processual, com todo apuro técnico esperado, a devida fundamentação necessária699, para a

cognição do juízo, entregando uma prestação jurisdicional completa, com todas as respostas aos

questionamentos  impostos  na  demanda.  Qualquer  dúvida  sobre  a  decisão  deve  ser  esclarecida

exatamente por quem a proferiu, qualquer falta de parte essencial para a formação decisória, deve

ser complementada. 

A relação dos embargos com os precedentes vinculantes existe quando houver a omissão na

decisão prolatada – decisão interlocutória, sentença ou acórdão – sobre ausência de manifestação

sobre decisão vinculante que necessariamente deveria constar na fundamentação da decisão. O art.

1.022, parágrafo único, estipula clara e acertadamente o que é omissão na prolação de uma decisão

e inclui, dentre as hipóteses, que estará omissa a decisão que não proceder a análise das matérias de

julgamento de recursos repetitivos – IRDR ou recursos excepcionais repetitivos –  ou IAC.  

Desse modo, de maneira expressa, o ordenamento dispõe que o juízo deve considerar os

precedentes700 para realizar a fundamentação de sua decisão, complementando a vinculação que o

698 Uma nova hipótese elencada no rol  dos embargos,  apesar  de não ser  nova a possibilidade de revisão por erro
material, pelo fato de que o juízo oficiosamente ja poderia fazê-lo:“O erro material é corrigível  de ofício ou a
requerimento da parte (cf. art. 494, I, do CPC/2015), a qualquer tempo. Por isso, pode o erro material seja suscitado
por simples petição, nada impedindo que também o seja por embargos de declaração (cf. inc. III do art. 1.022 do
CPC/2015, sem similar, no CPC/1973). Por isso, o erro material alegado em embargos de declaração intempestivos
pode ser corrigido pelo órgão jurisdicional, ainda que o recurso não seja conhecido (cf., p.ex., STJ, 6.ª T., EDREsp
530.089/PB, rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 05.02.2004). Sobre o tema, cf. comentário ao art. 494 do CPC/2015.”
MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado. 4ª Edição. RT: São Paulo. 2015. p. 929

699 A interposição dos embargos de declaração sempre está interligada à problemas na fundamentação, uma vez que a
omissão, obscuridade, contradição e erro material estão ali, dispersos equivocadamente nos motivos que o juízo
embasa  a  sua  decisão.  Há,  portanto,  uma  relação  simbiótica  entre  os  embargos  e  a  fundamentação,  ou  a
ausência/deficiência desta: “Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, todo pronunciamento judicial há de
ser devidamente fundamentado, sob pena de nulidade. A omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material são
vícios que subtraem da decisão a devida fundamentação. Para que a decisão esteja devidamente fundamentada, é
preciso  que  não  incorra  em  omissão,  em  contradição,  em  obscuridade  ou  em  erro  material.  O  instrumento
processual destinado a suprir a omissão, eliminar a contradição, esclarecer a obscuridade e corrigir o erro material
consiste, exatamente, nos embargos de declaração.”  CUNHA, Leonardo José Carneiro da; DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais . 13ª ed.
Salvador: JusPodivm, 2016. p. 248

700 Há uma relação  contundente  entre  os  precedentes  e  os  embargos  de  declaração,  uma  vez  que  se  não  forem
devidamente  utilizados,  quando existirem,  a  decisão  estará  omissa.  Já  era  assim anteriormente,  porém,  pouco
admitida pelos magistrados. No entanto, apesar da previsibilidade legal, Câmara assevera que não são as únicas
hipóteses de omissão, mas, houve um cuidado do legislador de especificá-las:  “Estabelece o parágrafo único do art.
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art. 927 já determina sobre a necessidade de observar o que ali se utiliza. Os embargos, então, se

transformam num mecanismo de controle da não utilização dos precedentes nos casos em que assim

deveriam proceder,  ou  seja,  um modo  de  requerer  que  o  juízo  omisso  na  manifestação  sobre

determinado precedente, assim o faça complementando a decisão com a devida análise, seja para

aplicar o precedente, distingui-lo ou fundamentar adequadamente a sua superação. 

Esse controle  pelas  partes  via  embargos  de  declaração pode ser  pela  própria  ignorância

decisória na fundamentação sobre o precedente, seja de maneira vertical ou horizontal. A primeira

seria quando o juízo hierarquicamente subordinado ao precedente não o analisa para a questão,

importando em uma inobservância e, consequentemente, sua inaplicabilidade. O intuito é lembrar o

juízo de que há a necessidade, pelo teor do art. 927 e do 1.022, parágrafo único, de enfrentar a

relação do precedente com o caso ali julgado. Evidente que o juízo tem o dever de ciência sobre o

precedente que guarde relação com tal situação, contudo, há de se imaginar que as partes têm o

ônus argumentativo durante a demanda de suscitar esta análise e aplicabilidade do precedente, o que

transformaria a omissão em um vício ainda maior pelo juízo. 

O outro controle – horizontal – passa pelas partes poderem relembrar o juízo formador do

precedente de sua própria existência, incutindo-o de realizar a autorreferência701, o ato de dialogar

com a decisão anterior paradigmática que o próprio órgão colegiado702 formou. Se há a vinculação

1.022 que se considera omissa decisão judicial que “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (inciso I), ou que
“incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o” (inciso II). Evidentemente, porém, não é só nestes
casos que se terá por omissa a decisão judicial. Pense-se, por exemplo, em uma sentença que não tenha um capítulo
definindo a  responsabilidade  pelo pagamento  de  despesas  processuais  e  honorários  advocatícios,  hipótese  não
contemplada no parágrafo único do art. 1.022 mas, evidentemente, caso de decisão omissa. Deve-se entender o
disposto  no  aludido  parágrafo,  portanto,  no  sentido  de  que também  se  considera  omissa a  decisão  que
eventualmente  se enquadre  nas  hipóteses  ali  previstas.” CÂMARA, Alexandre  Freitas. O Novo Processo Civil
Brasileiro,  2ª  edição.  Atlas,  03/2016.  Retirado
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597005967/ 

701 Se existem dúvidas que o art. 927, ao dispor sobre a observância, determina que as decisões devem ser consideradas
e  aplicadas,  a  previsão  legal  de  omissão,  constante  no  art.  1.022,  parágrafo  único,  I,  acentua  essa  visão  de
vinculatividade, pelo fato de que se o juízo ignorar,  em qualquer decisão, precedentes repetitivos e de IAC, os
embargos de declaração serão cabíveis, informando a existência destes e o dever de enfrentá-los, nem que seja para
estabelecer um diálogo com este precedente, para realizar-se a distinção ou superação e, em nenhum destes casos, a
simples aplicabilidade, com o respeito pela autorreferência, como Buril preconiza: “Assim, o sistema normativo
inova ao estabelecer um caso em que o recurso serve à resolução de uma omissão externa ao discurso do sujeito
parcial,  bastando a  existência  de  um precedente  formada  em incidente  de  resolução  de  demandas  repetitivas,
incidente de assunção de competência ou em julgamentos de recursos extraordinários ou especial repetitivos que
não tenha sido considerado na decisão, desimportante se ele foi suscitado ou não pelas partes. (…) A previsão se
coaduna com o dever de autorreferência.  O dever de autorreferência é dever de fundamentação específico, que
impede que o juiz ou tribunal a considerar os precedentes regentes da matéria ao decidir sobre ela.” BURIL, Lucas.
Precedentes judiciais e o direito processual civil. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 506/507

702 Excepcionalmente  há  a  possibilidade  de  utilizar-se  dessa  maneira  com  os  juízos  de  primeiro  grau  que  tem
posicionamento firmado de uma maneira e decidem do nada de outra forma quando não houver precedente de
tribunais superiores ou mesmo do próprio tribunal. O exemplo seria um juízo que decide ou sentencia de um modo,
e,  posteriormente,  em caso ou situação análoga  passa a  adotar  outra posição,  sem fundamentar  os motivos da
mudança, tampouco mencionar aquela anterior. Isso também se enquadraria no mesmo ponto de possibilidade de
embargos de declaração, uma vez que a autorreferência é dever de todos os juízos perante os jurisdicionados. 
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vertical, quando os órgãos hierarquicamente inferiores são subordinados à decisão, o mesmo órgão

que formou a decisão, de igual maneira, também é vinculado, ainda que seja passível de realizar a

superação,  deve sempre  que tiver  caso idêntico,  enfrentar  o  precedente  anterior,  com o devido

diálogo entre os casos – precedente e o a ser julgado. 

No entanto,  somente estes precedentes vinculantes específicos do parágrafo único do art.

1.022 podem ser alvo dos embargos de declaração? Creio que pelo dever fundamentar suas decisões

com base na coerência, respeito e integridade da jurisprudência e dos precedentes vinculantes pode-

se  embargar  com  o  mesmo  intuito  no  caso  de  decisão  prolatada  em  repercussão  geral  –

principalmente do pleno do STF – ou em incidente de arguição de inconstitucionalidade703. Se o

intuito  é  manter  a  coerência,  deve  se  manifestar  sobre  todas  as  decisões  dos  institutos  do

microssistema  com relação  fático-jurídica  com  o  caso  a  ser  julgado,  mesmo  que  o  juízo  não

concorde com a decisão, achando-a ultrapassada ou distinta, deve manifestar-se sobre esta, sob pena

de omissão e controle pelas partes via este embargos de declaração. 

5.3.1.5 A possibilidade da decisão monocrática e a função do agravo interno

O relator quando recebido um recurso distribuído, com a atribuição de sua competência para

julgamento,  deve  realizar  a  análise  deste  e  em 30  dias  deixá-lo  apto  para  julgamento,  com a

informação ao presidente daquele colegiado sobre tal situação e, já com o relatório. No entanto, o

relator  pode,  em  determinadas  situações,  decidir  o  recurso  monocraticamente,  se  conseguir

enquadrar em uma das hipóteses do art. 932 e seus incisos. 

Este artigo reformulou as atribuições do relator no tocante a possibilidade da prolação de

decisões monocráticas, sejam aquelas interlocutórias ou aqueles que julgarão o próprio recurso, com

o cuidado de minuciar cada uma das hipóteses de enquadramento. No CPC/73, as possibilidades de

autorização para o relator decidir monocraticamente para a negativa quando o recurso estivesse em

 confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal ou de Tribunal

Superior e para provimento quando a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula

ou com jurisprudência dominante de Tribunal Superior. 

703 Se  Câmara  entende  que  as  hipóteses  previstas  pelo  art.  1.022,  parágrafo  único,  são  exemplificativas,  o  que
concordamos, há possibilidade de ampliarmos para todas as espécies de decisões provenientes do microssistema de
precedentes vinculantes? Creio que sim, uma vez que as demais – repercussão geral e incidente de arguição de
inconstitucionalidade – têm um caráter vinculante e, ainda, estariam insertas ao dever de autorreferência, ainda que
não estejam ali  dispostas  expressamente.  CÂMARA, Alexandre  Freitas. O Novo Processo  Civil  Brasileiro,  2ª
edição. Atlas, 03/2016.  Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597005967
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Já  no  CPC/2015,  as  hipóteses  foram diminuídas,  com a  retirada  de  qualquer  menção  a

jurisprudência704, com a vinculação somente aos precedentes vinculantes tanto para dar ou negar

provimento nos casos em que houver paradigma de súmula do STJ, STF ou do próprio tribunal,

acórdão proferido pelo STF ou STF em julgamento de recursos repetitivos e entendimento firmado

em IRDR ou IAC. 

Com a alteração nas possibilidades do relator decidir monocraticamente com a retirada de

qualquer relação com jurisprudência dominante, somente há a possibilidade com relação as súmulas

ou precedentes vinculantes, numa valorização pelo novel ordenamento para a utilização correta dos

precedentes e, também, uma maneira de incentivar os julgadores a uniformizar a jurisprudência,

corroborando com a aplicabilidade do art. 926, já explicado anteriormente. Não há mais espaço para

decisões  monocráticas  com  base  em  jurisprudência  dominante,  o  que  importa  em  um

enquadramento incorreto de tal possibilidade, pelo fato de não haver previsão legal para tanto. 

Os  julgadores  devem,  para  tanto,  utilizar  cada  vez  mais  o  dever  de  uniformização,

justamente para possibilitar  futuramente a autorização da prolação de decisão monocrática.  Esta

está mais interligada a precedente vinculante do que no ordenamento passado, sem possibilitar que

jurisprudência persuasiva seja autorizador de decisão monocrática, o que enseja a necessidade de

uma alteração enorme no modus operandi dos tribunais, tanto os de revisão quanto excepcionais,

para a adaptação a nova realidade autorizante das decisões monocráticas. 

Sem  espaço  para  as  decisões  monocráticas  baseadas  em  jurisprudência  dominante,  a

consequência, caso não ocorra um desvirtuamento das possibilidades do art. 932, é o aumento da

704 O termo que Zaneti Jr. utiliza para a nova decisão monocrática é adequação, ao sistematizar com o disposto no art.
926 e 927, o que concordo, com a evidente também delimitação e diminuição de hipóteses, fechando os poderes do
relator em hipóteses adequadas aos precedentes. Em termos da parte meritória dos recursos, a decisão monocrática
é  umbilicalmente  interligada  aos  precedentes,  saindo  da  interpretação  da  dominância  de  jurisprudência,  ao
enquadramento  coerente  com  o  art.  927.  Uma  mudança  primordial  e  que  precisa  ser  revista,  com  total
aplicabilidade pelo relator, uma vez que muda os próprios limites dos poderes do relator: “O correto, portanto, é
adequar  os  poderes  do relator  à  terminologia  do  “modelo  constitucional  da  justiça  brasileira”,  não  são  meros
poderes, mas direitos-função, logo, deveres-poderes (ZANETI JR., 2014a, cap. 3). Portanto, presentes os requisitos
de incidência, não há discricionariedade na decisão do relator, deve ele aplicar as normas deste artigo. Por exemplo,
presentes os requisitos da antecipação de tutela recursal, esta deverá ser apreciada e deferida (art. 932, II). (…) A
substituição do conceito de “jurisprudência dominante” pela tipologia das decisões obrigatórias previstas no art.
927, em especial  à súmula,  art.  927, II  e IV,  é muito importante.  O único risco seria que as súmulas fossem
aplicadas fora da teoria dos precedentes, mas o Código previu esta necessidade expressamente, pela obrigatoriedade
de  referência  às  circunstâncias  fáticas  na  formação  dos  enunciados  das  súmulas  (art.  927,  §  2.º),  e,  pela
obrigatoriedade de citar os fundamentos determinantes quando aplicar o precedente judicial ou súmula que lhe
serve de extrato,  demonstrando que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos (art.  489, § 1.º, V).
Portanto, a noção de ratio decidendi irá aderir aos enunciados das súmulas do STF, do STJ e do próprio tribunal e
atrair a incidência destes dispositivos sobre precedentes judiciais e da teoria dos precedentes judiciais. Trata-se de
grande  evolução,  tanto  no  controle  do  conteúdo  dos  enunciados  das  súmulas,  quanto  no,  da  assim chamada,
jurisprudência dominante, vocábulo banido, em boa hora, do dispositivo que trata dos deveres-poderes do relator.
Jurisprudência dominante hoje corresponde aos precedentes vinculantes e, em especial, às súmulas dos tribunais
(art. 927, § 1.º).” ZANETI JR., Hermes. Comentários ao art. 932. CABRAL, Antonio Passo, CRAMER, Ronaldo
(orgs.). Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2ª edição. Método, 06/2016. [Minha Biblioteca].  Retirado
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530971441/ 
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iniciativa das suscitações de alguns dos institutos do microssistema com mais assiduidade do que

em outros tempos. 

De todo modo, da decisão monocrática cabe o recurso do agravo interno705, meio recursal

para levar a questão decidida pelo relator para a apreciação pelo colegiado. O mérito do agravo

interno deve ser impugnar de maneira específica a decisão monocrática706, conforme o art. 1.021, §

1º,  com a demonstração do equívoco no enquadramento das possibilidades autorizantes do art. 932.

A relação do agravo interno com os precedentes passa pela impugnação argumentativa707 de

que a decisão monocrática está acometida de fundamentos autorizantes equivocados, seja pelo fato

de que não existe precedente para aquela situação, o que ensejaria a indicação de que jurisprudência

dominante ou persuasiva não servem para tal desiderato, com a necessária análise pelo colegiado

ou, a mais comum é a argumentação da distinção – distinguishing – daquele precedente utilizado,

com a demonstração de que o relator não realizou de maneira correta a correspondência fático-

jurídica entre o precedente sobre o qual baseou a decisão monocrática e o recurso julgado. 

Na primeira possibilidade, o equívoco do relator passou pela utilização incorreta do próprio

instituto  da  decisão  monocrática,  enquadrando  de  maneira  equivocada  aquela  situação  em
705 Em síntese,  o  agravo  interno  não  muda sua  conceituação  precípua,  somente  mais  musculatura  de  cabimento,

previsão legal e delimitação conceitual: “Chama-se agravo interno ao recurso cabível contra decisão monocrática
proferida  no tribunal pelo relator  (art.  1.021) ou pelo Presidente (que,  em alguns casos,  é chamado a proferir
decisões  monocráticas,  como se  dá  no  caso  do pedido  de  suspensão  de  segurança  previsto  no art.  15  da  Lei
no12.016/2009).  É recurso  cabível  no prazo de quinze dias (art.  1.003, § 5o),  mesmo naqueles  casos em que
houvesse disposição legal ou regimental estabelecendo prazo distinto, já que o art. 1.070 estabelece que “[é] de 15
(quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal,
contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”  CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo
Processo  Civil  Brasileiro,  2ª  edição.  Atlas,  03/2016.  Retirado
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597005967/ 

706 Se o agravo interno na legislação anterior  já detinha uma confirmação de constitucionalidade, agora com uma
legislação maior, mais específica e melhorada, tem a mesma acepção de constitucionalidade e validade, porém com
roupagem mais explicativa e inerente a um controle da atividade do relator e a sua relação com os precedentes:
“Apesar das discussões sobre a constitucionalidade do art. 557, do CPC e a possibilidade de decisões monocráticas,
prevaleceu  o  entendimento  que  esta  possibilidade  estaria  em  consonância  com  a  Constituição  Federal,
especialmente pelo fato de haver via adequada para submeter a matéria ao crivo do colegiado competente. O agravo
interno  tem  essa  finalidade,  qual  seja,  permitir  que  as  decisões  monocráticas  sejam  analisadas/julgadas  pelo
colegiado,  devendo haver  a  obediência  ao regimento interno de cada  tribunal (art.  1.021).”  GOMES JR, Luiz
Manoel. CHUEIRI, Miriam Fecchio. Anotações sobre o sistema recursal no novo código de processo civil. Coleção
Novo CPC - Doutrina Selecionada - v.6 - Processo nos Tribunais e Meios de Impugnação às Decisões Judiciais.
Organizadores: DIDIER JR., Fredie; FREIRE, Alexandre; MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi. Editora
JusPodivm, Salvador, 2015. p. 414

707 O agravo interno, como Jobim e Carvalho lecionam, instituiu o contraditório no novo ordenamento, uma melhoria
significativa, o que corrige um erro existente anteriormente. E, não serão somente meras contrarrazões, o agravado
tem o mesmo ônus argumentativo do agravante, somente com a deliberação inversa. Se o agravante impugna a
decisão monocrática dizendo que a há equívoco na utilização do precedente – superação ou distinção, o agravado
deve realizar a defesa do precedente e sua devida aplicabilidade: “Dessa forma, segundo o texto do NCPC, depois
de interposto o agravo interno, o agravado deverá ser intimado para se manifestar no mesmo prazo de interposição
(quinze dias) e, não havendo retratação do relator, enviará o recuso para julgamento pelo órgão colegiado, com a
prévia inclusão em pauta, o que lhe garantirá a publicidade necessária aos atos estatais.” JOBIM, Marco Felix;
CARVALHO, Fabricio de Farias. A disciplina dos agravos no novo código de processo civil.  Coleção Novo CPC -
Doutrina Selecionada - v.6 - Processo nos Tribunais e Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Organizadores:
DIDIER JR., Fredie; FREIRE, Alexandre; MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi. 2a. ed. Editora JusPodivm,
Salvador, 2016. p. 907
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jurisprudência que não o autoriza a fazê-lo. Já na segunda hipótese, o relator utilizou um precedente

que está no rol autorizante do art. 932, contudo não houve o devido enquadramento de situações,

aquela julgada e a paradigma formadora do precedente.

De qualquer modo, o precedente para que se autorize a decisão monocrática, tolhendo ao

recurso e às partes o direito ao julgamento colegiado, o enquadramento deve ser correto, seja na

espécie de precedente utilizado, bem como a correlação devida entre as demandas.  Se o relator

utilizar  de  maneira  equivocada  a  decisão  monocrática  e  o  precedente,  como  mero  óbice  para

negativa do recurso, há uma inadequação nesta prática, tornando-a lesiva para o próprio sistema

recursal, causando mais demora na prestação jurisdicional.

5.3.1.6 A admissibilidade dos recursos excepcionais, o art. 1.030 e a negativa por contrariedade a

precedentes de repetitivos ou de repercussão geral

A interposição dos recursos excepcionais – especial  ao STJ e extraordinário ao STF – é

realizada perante o tribunal recorrido, com o endereçamento para o presidente ou vice-presidente

deste, o qual é competente, nos moldes do art. 1.030, da admissibilidade preliminar deste recurso.

Obviamente que esta análise é perfunctória e preliminar, com a competência definitiva pelo próprio

tribunal superior destinatário daquele recurso. 

Mediante  esta  análise  de  admissibilidade,  o  presidente  ou  vice-presidente  pode  realizar

diversas possibilidades, tais como: admitir o recurso se enquadrado nos ditames constitucionais para

tal;  além de admitir,  pode escolher como representativo da controvérsia em repetitivo; sobrestar

caso tenha correspondência como matéria afetada em repetitivo ou repercussão geral; inadmitir caso

o  mérito  recursal  almeje  posicionamento  distinto  a  resultado  de  julgamento  paradigmático  em

repetitivo ou repercussão geral,  bem como também inadmitir  quando sobre a matéria  o STF já

manifestou-se pela não existência de repercussão geral. 

A relação da análise da admissibilidade dos recursos excepcionais com os precedentes –

repetitivos  ou  repercussão  geral708 –  produzidos  por  institutos  do  microssistema  passa  pela

possibilidade de impedir que o recurso seja admitido e, consequentemente, não seja remetido ao

tribunal superior709. A questão é de análise de enquadramento entre o pedido recursal realizado no
708 No sentido de  entender  que  seria  incabível  a  utilização  das  decisões  de  repercussão  geral  para  negar  recurso

excepcional: MIRANDA, Victor Vasconcelos. A parametrização do sistema de precedentes obrigatórios no CPC e
a alteração legislativa promovida pela Lei 13.256/2016: uma análise do art. 1.030, I “A”. Revista de Processo. Vol.
258. ano 41. Sao Paulo: Ed. RT. Ago. 2016. p. 434/435

709 “A entender-se que o mecanismo recursal previsto no CPC 1030 veda a subida do RE e/ou Resp em determinadas
situações,  a conclusão é de que se instituiu medida impeditiva de recurso,  que faria as vezes da já discutida e
debatida figura da súmula impeditiva de recurso, que precisa de prévia e expressa previsão constitucional para que
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mérito com a existência de decisão em repetitivo ou em repercussão geral em sentido contrário. Se

o recurso excepcional foi interposto contrariando tese já firmada em repetitivo ou em repercussão

geral  não  existem  motivos  para  remeter  essa  matéria  recursal  para  os  tribunais  superiores,

justamente por serem matérias  com definição jurídica realizada  em julgamento que produziram

precedentes, com aplicabilidade em casos sobrestados ou futuros, como nesses recursos. 

Dessa forma, o presidente ou vice-presidente ao receber este eventual recurso excepcional,

verificando  a  sua  matéria  e  contrastando  com  o  precedente  firmado  em  repercussão  geral  ou

repetitivo,  não há motivos para levar ao tribunal superior, inadmitindo de plano. Outra hipótese

possível  da  mesma  inadmissão  ocorre  do  precedente  negativo,  ou  seja,  quando  o  recurso

extraordinário versar sobre matéria sobre a qual o STF já declarou como ausente de repercussão

geral. Com uma decisão anterior que dispõe que aquela determinada matéria não será julgada pelo

STF por  ausência  de repercussão  geral,  não há motivos  para que o recurso  extraordinário  seja

remetido ao tribunal superior, devendo, de plano, ser inadmitido. 

O cerne dessas questões passa não somente pela inadmissão a ser realizada pelo presidente

ou  vice-presidente  daquele  tribunal  recorrido,  mas  pela  impossibilidade  recursal  desta  decisão

proferida. Ou seja, uma vez que haja o juízo de admissibilidade negativo baseado no mérito do

recurso  almejar  resultado  contrário  a  julgamento  em  repetitivo  ou  repercussão  geral  ou  rever

matéria sem repercussão geral, sem argumentos novos, nem recurso para o tribunal superior caberá

desta decisão. 

Normalmente, as decisões de negativa de admissibilidade proferidas pelo presidente ou vice-

presidente daquele tribunal são impugnáveis pelo agravo do art. 1.042, que detém a possibilidade de

remeter  o  recurso  excepcional  anteriormente  trancado  ao  tribunal  superior.  Todavia,  a  decisão

negativa  de admissibilidade,  se  enquadrada  como oriunda de  ausência  de  repercussão geral  ou

contrariedade a resultado de repetitivo ou repercussão geral, não caberá tal recurso, como o próprio

art. 1.042 preconiza na parte final do caput. 

O  art.  1.042,  nesta  leitura,  concede  ao  precedente  firmado  em regime  de  repetitivo  ou

repercussão geral, ou ausência desta,  uma autoridade imensa,  com a impossibilidade de recurso

excepcional  para  demonstrar  mero  inconformismo  com  a  decisão  do  tribunal  recorrido,

necessitando,  quando  confrontar  precedente  destas  autoridades,  que  o  distingua  ou  supere  por

fundamentos novos, o que, sem fazê-lo710, nem poderá interpor agravo para destrancar o recurso. 

possa ser admitida no direito brasileiro. (…) Assim, negar seguimento a RE/Resp porque o recurso excepcional
estaria em desacordo com entendimento do STF (repercussão geral e RE repetitivo) ou do STJ (Resp repetitivo), é,
em  última  ratio,  dar  eficácia  vinculante  àqueles  entendimentos,  o  que  não  se  coaduna  com  o  sistema
constitucional.” NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16a. Ed.
São Paulo. RT. 2016. p. 2.331

710 Buril, por outro motivo diverso de Nery Jr. e Nery, entende que o disposto no art. 1.030 é inconstitucional, pelo fato
de que violaria o direito das partes e das Cortes Superiores de darem as últimas palavras sobre as matérias de
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E, ainda, se o presidente entender que o precedente foi bem utilizado pelo tribunal recorrido,

com o devido enquadramento,  mesmo que o recorrente queira a revisão de tese ou distinção, o

agravo do art. 1.042 não será o meio adequado, optando o legislador por incluir o agravo interno711

dessa decisão, o que, mesmo assim, deve versar sobre distinção ou superação por revisão de tese,

não podendo, de igual maneira, versar somente sobre mero inconformismo712. 

Nesta  conjunção,  se  o  tribunal  recorrido  aplicar  corretamente  o  precedente  firmado  em

regime de repetitivo ou repercussão geral, ou ausência desta, o recurso excepcional deve ter negado

competência de cada Corte. Há evidente pertinência na visão de Buril, uma vez que o presidente ou vice-presidente
deve denegar o recurso quando houver confronto com precedente firmado em repercussão geral (julgamento ou
inexistência desta) ou repetitivos em recursos excepcionais. Bem assevera que o art. 1.030 não dispõe que sobre as
teses são novas ou não. No entanto, não vislumbro tal inconstitucionalidade por verificar a possibilidade sempre
existente, preconizada pelos parágrafos do art. 927 da superação e da distinção. Entendo que o recurso deva ser
inadmitido somente se os argumentos foram repetidos e já enfrentados quando da formação do precedente, os quais
não voltariam à baila ao tribunal superior respectivo. Por outro lado, se for calcado em superação, com argumentos
não considerados e novéis, bem como em distinção, por aplicabilidade equivocada, este juízo de admissibilidade
não poderia  incluir  como “contrariar  precedente”  pelo fato de que a argumentação  recursal  quer  distinguir  ou
superar  e  não  somente  contrariar.  Buril  chega  nessa  mesma conclusão,  porém diante  da  construção  para  que
solucione a inconstitucionalidade, fato que entendemos não existir, pela leitura já dessa maneira: “Pois bem, diante
disso, é necessário indagar o que é possível fazer a partir do texto legal do art. 1.030 que, nada obstante parta de
pressupostos equivocados e seja alheio à boa técnica,  é uma realidade institucional. (…) Primeiro, é necessário
deixar claro: a norma é inconstitucional, caso seja interpretada na sua literalidade. Ao alijar as Cortes superiores de
suas funções constitucionais de dar a palavra final acerca do direito constitucional, no caso do STF, e do direito
infraconstitucional, no caso do STJ, o art. 1.030 inequivocadamente afronta à Constituição. (…) Assim, de acordo
com o art. 1.030, pouco importa se o argumento da parte é novo ou não, havendo precedente que regule a questão
sobre a qual verse o recurso, ele deverá ter seu ‘seguimento negado”. (…) O equívoco, portanto, está em considerar
o precedente como um agente estático da segurança jurídica quando é, na verdade, essencialmente dinâmico. (…)
Tratando-se de um argumento de distinção ou de superação que não foi  examinado pelo STF ou pelo STJ, o
presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido deve  examinar tão somente a  admissibilidade  do recurso  e
remetê-lo à superior instância, nada obstante exista precedente sobre a matéria de fundo.” BURIL, Lucas. A análise
dos recursos excepcionais pelos tribunais intermediários – o pernicioso art. 1.030 e sua inadequação técnica como
fruto de uma compreensão equivocada de precedentes vinculantes. Revista de Processo. Vol. 262. ano 41. p. 187-
221. Sao Paulo: Ed. RT. Dez. 2016. p. 213/217

711 A lei 13.256/16, aquela que alterou o CPC/2015, estipulou uma hipótese que denominaremos de agravo interno de
distinção/superação. O art. 1.042, em sua parte final, coloca uma exceção quanto à interposição do agravo em
recurso especial ou extraordinário, na hipótese em que, apesar da inadmissibilidade destes recursos, a motivação
desta, foi “fundada na aplicação de precedente de repercussão geral e de recurso especial repetitivo.” Neste caso, o
presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido inadmitiu o recurso excepcional,  pelo fato de que o intuito
recursal  deste recurso continha pedidos em caminhos diversos de precedentes de repercussão geral  ou recursos
excepcionais repetitivos. desde já, com a impossibilidade de interposição de agravo do art. 1.042, por causa do
enquadramento da pretensão recursal de maneira diversa, ao já pacificado em precedente anterior. Entretanto, o que
fazer, se o recorrente não concorda com este enquadramento, alegando que o seu recurso é de matéria diversa
daquela do precedente utilizado  para fins comparativos? Mesmo assim, não caberá agravo do art. 1.042. Nesta
hipótese,  o  recurso  cabível  será  o  agravo  interno,  nos  moldes  do  disposto  no  art.  1030  §  2º,  remetendo  a
impugnação da decisão do presidente ou vice-presidente para o seu próprio pleno ou órgão especial. A questão não
é nova, tampouco é fácil. Uma aplicabilidade equivocada de um precedente pelo tribunal recorrido não pode ser
combatida para uma transferência de competência recursal, mas, de forma interna, ao mesmo tribunal. Câmara vê
essa possibilidade como problema, imaginando um ponto além, o que seria a visão sobre uma nova negativa pelo
pleno ou órgão especial e realmente a parte propor uma revisão de tese, rejeitado os argumentos por este colegiado,
fazendo a pergunta: como proceder nessa situação para que o precedente não impossibilite a revisão de tese? A
visão  de  Câmara  propõe que  se  o agravo  interno  para  o  pleno  ou órgão  especial  for  negado,  mesmo com o
fundamento  de  revisão  de  tese,  deve  ser  interposto  novo  recurso  excepcional,  o  qual  deveria  ser  realizada  a
admissibilidade diretamente pelo tribunal superior. O posicionamento é firme e contundente, o qual concordamos,
apesar de que dificilmente será adotado, mas, merece a reflexão, justamente porque delimita que este agravo interno
e o posterior segundo recurso excepcional deve realmente ser fundado em revisão de tese ou distinção.  “Pois aqui
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a sua admissibilidade, com a impossibilidade de recurso sobre tal decisão – se for calcado em mero

inconformismo – o que leva a construção de que estes precedentes têm um alto grau de vinculação,

impossibilitando recurso para o tribunal superior quando a sua aplicabilidade for correta. 

Outro ponto pertinente sobre vinculação que retira-se do art. 1.030 está na inciso II, quando

dispõe que o presidente ou vice-presidente, ao analisar o recurso excepcional, deve “encaminhar o

processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do

entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o

caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.”

Ou seja, se, realizada a análise do recurso excepcional, verificar-se que o ato recursal utiliza

como  base  argumentativa  a  existência  de  julgado nos  tribunais  superiores  nestas  condições  de

precedentes e que o acórdão impugnado que não segue o que se definiu em grau superior, deve ser

possibilitada  ao  colegiado  recorrido,  em  juízo  de  retratação,  que  verifique  a  existência  de

precedente  de  tal  autoridade,  com a  plena  possibilidade  de  reanálise  para  a  aplicabilidade  do

precedente ali invocado713. 

está a solução: interposto REsp ou RE contra decisão conforme com padrão decisório ao fundamento de existir
motivo para sua superação, deve-se admitir o recurso. E no caso de não ser o recurso admitido, o que se terá a fazer
será percorrer caminho mais longo para chegar ao tribunal de superposição: interpor o AInt e submeter a questão ao
Pleno ou ao Órgão Especial do tribunal de origem. Caso este não proveja o agravo, interpor novo recurso (REsp ou
RE), para fazer com que a matéria chegue ao STJ ou ao STF. Surge aqui questão relevante: qual seria o fundamento
da interposição do novo REsp ou RE? Qual o dispositivo constitucional (no caso do RE) ou infraconstitucional (no
caso do REsp) contrariado pela decisão que declara inadmissível recurso excepcional por ter sido interposto contra
decisão proferida em conformidade com padrão decisório? Tudo que aqui se sustenta só faz sentido quando o
recurso tiver sido interposto com a expressa afirmação da existência de fundamento para superar padrão decisório.”
CÂMARA,  Alexandre  Freitas.  Novo  CPC  reformado  permite  superação  de  decisões  vinculantes
http://www.conjur.com.br/2016-fev-12/alexandre-camara-cpc-permite-superacao-decisoes-vinculantes Acesso  dia
02 de janeiro de 2017. 

712 Com a mesma preocupação de Buril e Câmara, Nunes, Bahia e Pedron entendem que antes do agravo interno cabe
os embargos de declaração para que o presidente ou vice-presidente possa verificar a inaplicabilidade do art. 1.030,
nos casos em que houver a distinção ou superação com novas teses. Concordo integralmente. Mas, coloco duas
situações:  a  primeira,  quando  o  recurso  não  suscita  distinção  ou  superação,  somente  repetição.  Há
inconstitucionalidade?  Ou inviabilidade  da vinculatividade  como propõe Nery Jr.  e  Nery?  Ambas as  respostas
seriam negativas. A outra situação nasce do recurso que impugna equívoco no precedente aplicado, com distinção
ou superação, este não deve ser inadmitido e, se assim for, é equívoco do presidente ou vice-presidente. Daí nasce a
preocupação de inviabilidade do acesso às Cortes Superiores suscitada e delineada muito bem por Câmara. Mas,
essa distinção de situação é pertinente para que o art. 1.030 não seja demonizado quando realmente os recursos
excepcionais  nao trouxeram a sua carga  argumentativa  necessaria.:  “É inegavel  que destas  decisoes  ainda sao
cabiveis os embargos de declaraçao (EDs – art. 1.022), especialmente buscando a demonstraçao de contradiçao
externa, ou seja, quando o Tribu- nal de origem possuir decisoes em sentido contrario à do precedente do Tribunal
Superior e em respeito ao dever cooperativo da coerencia (art. 926) induziria a autorizaçao de analise de funda-
mento  ainda  nao  enfrentado  pelo  STJ  ou  pelo  STF.”  NUNES,  Dierle;  BAHIA,  Alexandre;  PEDRON,  Flavio
Quinaud.  Comentários  ao art.  1.030.  STRECK, Lenio. Comentários  ao código  de Processo  Civil,  11ª  edição..
Saraiva,  3/2016.  [Minha  Biblioteca].  Retirado
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502635609/ 

713 Com esta possibilidade de retratação,  se o órgão fracionário não o fazer,  o presidente ou vice-presidente deve
remeter este recurso para o respectivo tribunal superior, justamente com o intuito de análise se há a correspondência
ou não com o precedente repetitivo ou de repercussão geral. “O dispositivo permite a conclusão de que na hipótese
de possível retratação pelo órgão julgador não cabe ao presidente ou vice-presidente do tribunal de segundo grau
analisar a admissibilidade do recurso, conclusão corroborada pela alínea “a” do inciso V do art. 1.030 do Novo
CPC, que prevê a realização do juízo de admissibilidade somente se o recurso não tiver sido submetido ao regime

http://www.conjur.com.br/2016-fev-12/alexandre-camara-cpc-permite-superacao-decisoes-vinculantes
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Dessa maneira,  se  o acórdão não seguir  a  orientação  do tribunal  superior  e  houver  um

recurso  excepcional,  ao  invés  deste  ir  diretamente  ao  tribunal  superior,  o  presidente  ou  vice-

presidente encaminha novamente para a turma/câmara, com a disposição de que utilize o precedente

ali citado e não superado pela turma/câmara em ônus argumentativo. 

Pode-se  argumentar  que  o  órgão  que  proferiu  o  acórdão  pode  manter  a  sua  decisão,

refutando o juízo de retratação, ensejando uma não vinculação do precedente superior, contudo,

nesta hipótese, com base no art. 1.030, IV, alínea c, o presidente ou vice-presidente deve optar pela

admissibilidade positiva do recurso extraordinário interposto, remetendo-o ao tribunal superior, para

que  lá  se  verifique  a  aplicabilidade  do  precedente  ou  eventual  flexibilização,  com  possível

superação ou distinção714. 

 

5.3.1.7 A reclamação e o seu uso como controle de utilização de precedente

A reclamação não é recurso, tampouco incidente recursal. Essa ponderação é notória pela

sua não inclusão no rol do art. 994 e assim deve ser encarado. A sua natureza jurídica é de ação

impugnativa contra uma decisão que viola a autoridade ou a competência de um tribunal. 

As decisões formadas em precedentes pelos tribunais têm caráter vinculante, com o dever de

utilização  pelos  órgãos  inferiores.  O não enquadramento  da  decisão  do  tribunal  que  formou  o

precedente,  em situações em que a vinculação é necessária, viola a autoridade das decisões dos

tribunais,  cabendo,  em determinadas  hipóteses,  como  meio  de  controle  a  reclamação,  seja  em

decisão em controle de concentrado de constitucionalidade do STF, seja em enunciado de súmulas

vinculantes ou de precedentes proferidos em IRDR ou IAC715, dependendo somente da competência

de julgamento de recursos repetitivos.” NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. Volume
único. Salvador: Jus Podivm, 2016.  p. 2.246

714 No art. 1.030, IV, alínea c existe a hipótese do presidente ou vice-presidente do tribunal, ao verificar que a decisão
de seu tribunal é incoerente com a do STF, remeter para o órgão fracionário para a devida retratação, o que no
nosso entender, importa num juízo de retratação para que cumpra a decisão do STF ou mantenha pela visão de um
antecipatory  overrruling. Sobre  o  mesmo instituto  no  código  anterior,  Talamini  preconizava  que  tal  instituto
paralelo era a demonstração da força de argumento de autoridade, o que concordamos, mas, pensamos além, numa
vinculatividade normativa: “A posição assumida pelo Supremo Tribunal em julgamento destinado precisamente a
pautar uma pluralidade de recursos (portanto, uma decisão que se pode supor adotada com adicional prudência), se
não vincula estritamente, é fortíssimo argumento de autoridade. Some-se a isso a imposição de razoabilidade: se a
decisão não for objeto de retratação, será revista depois pelo próprio STF. Daí que, ainda que o órgão prolator da
decisão recorrida tenha a possibilidade de não se retratar, apenas deverá seguir por essa senda se reputar que o caso
posto para o exame reveste-se de peculiaridades que não autorizam submetê-lo à decisão quadro, ou, ainda, se
entender que dispõe de argumentos que não foram considerados no julgamento do recurso-amostra.” TALAMINI,
Eduardo.  Novos  Aspectos  da  Jurisdição  Constitucional  Brasileira:  Repercussão  Geral,  Força  Vinculante,
Modulação dos Efeitos do Controle de Constitucionalidade e Alargamento do Objeto do Controle Direto ,  São
Paulo, Tese de Livre-Docência, USP, 2008. p. 76/77 

715 Se o mote, como diz Streck delimita, do novo ordenamento é a isonomia no julgamento, o cabimento da reclamação
para garantir a vinculatividade das decisões paradigmáticas, a coloca como um meio de controle dos precedentes,
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de qual tribunal foi ofendido em sua autoridade e, consequentemente, receberá a reclamação. Caso

estes determinados órgãos subordinados ao tribunal que estabilizou o precedente não o aplicam nos

casos idênticos, àquele que serviu como base da controvérsia que possibilitou a formalização do

precedente, cabe a reclamação. 

O  CPC/2015,  em  seu  art.  988,  ampliou  as  hipóteses  de  cabimento  da  reclamação

vinculando-as, em diversas hipóteses, como meio de controle da aplicação dos precedentes, como

nos acima citados, contudo, é um meio adequado para tanto? A resposta do ordenamento foi que,

em determinados precedentes, sim, mas há de se imaginar com reticências a própria viabilidade do

instituto para tal desiderato. Alguns pontos devem ser considerados nesta análise. Primeiro, houve

uma  ampliação  não  só  do  cabimento  do  instituto,  mas,  também,  de  sua  própria  competência,

alcançando, como no caso do IRDR e IAC, também os tribunais de segundo grau, que também

devem ter a sua autoridade seguida quando produzirem precedentes  e,  consequentemente,  serão

aptos a julgar as reclamações716.

Depois, há de se considerar que a reclamação não é um recurso, ou seja, o seu mérito é a

existência  ou não de violação da autoridade  ou usurpação da competência,  com a consequente

cassação da decisão que assim o proceder, nunca com a alteração ou reforma desta, o que leva a não

ser mecanismo de controle para revisão de tese ou superação do precedente não cumprido, mas

somente como um instituto capaz de diagnosticar a quebra de autoridade e a cassação da decisão,

com  a  necessidade,  no  processo  originário  da  prolação  de  outra  decisão,  nunca  na  própria

reclamação. 

restrito àqueles determinados no art. 988, o que no microssistema proposto, seriam as decisões do IRDR e do IAC:
“O que se  ambiciona,  de  modo prioritario,  é  resguardar  a  autoridade  da  decisao  do  tribunal  competente  pelo
julgamento  ja  proferido,  vinculando  juizes  e  órgaos  fracionarios  que  atuem nos  limites  daquela  competencia
territorial e que ja se depararam com a tese definida e/ou que porventura com ela venham a se deparar. O mote é a
densificaçao da isonomia no julgamento de casos que versem sobre identica questao de direito e que tramitem
naquela area de jurisdiçao especifica.” STRECK, Lenio. Comentario ao art. 988. STRECK, Lenio. Comentários ao
código  de  Processo  Civil,  11ª  edição..  Saraiva,  3/2016.  [Minha  Biblioteca].  Retirado
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502635609/ 

716 Com a redação original do CPC/2015 era possível a reclamação direta aos tribunais superiores nos casos em que o
precedente  nos fosse cumprido ou utilizado.  Neste caso,  Buril  menciona como uma autêntica novidade para o
cabimento da reclamação, uma vez que esta não tinha essa visão no ordenamento constitucional. No entanto, com o
advento da Lei n. 13.256/216, foram extirpadas as hipóteses de acesso direto ao tribunal sobre as matérias não
respeitadas de recursos excepcionais repetitivos, o que demonstra que ambos os tribunais superiores não têm muita
esperança de que os seus precedentes formados em repetitivos, mesmo com vinculatividade formal sejam seguidos.
Uma demonstração de que a lei, por vezes, quer imaginar um mundo bem melhor que estes tribunais realmente nem
recebessem as reclamações, diante da postura dialogada dos tribunais de revisão ao aplicar os precedentes, contudo,
há esse pessimismo. Mas, nesta visão de Buril, a reclamação é um mecanismo de controle de precedentes, ainda que
tenham diminuído as suas hipóteses: “Mais do que isso, seria possível afirmar que o cabimento de reclamação
nesses casos é precursor de uma nova hipótese a ser estabelecida quando da institucionalização do  stare decisis
brasileiro: a reclamação constitucional para forçar o respeito aos precedentes dos tribunais superiores. Nesse passo,
ao se defender os precedentes obrigatórios, far-se-ia indispensável o cabimento da reclamar para impor o respeito
aos  precedentes  obrigatórios  dos  tribunais  superiores  ou  às  suas  súmulas.”  BURIL,  Lucas.  Reclamação
constitucional fundada em precedentes obrigatórios no CPC/2015. Coleção Novo CPC - Doutrina Selecionada - v.6
- Processo nos Tribunais e Meios de Impugnação às Decisões  Judiciais.  Organizadores:  DIDIER JR.,  Fredie;
FREIRE, Alexandre; MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi. Editora JusPodivm, Salvador, 2015. p. 214 
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Com  estas  considerações,  o  uso  da  reclamação  não  deve  ser  desenfreado  e,  tampouco

substitutivo ao recurso, uma vez que não se admite proposta após o trânsito em julgado da decisão

reclamada, conforme preconizado no art. 988, § 5º, I, o que coloca a necessidade de que a parte que

for  realizar  a  reclamação  deve  também  intentar  o  recurso  cabível,  não  deixando  somente  a

reclamação como meio de impugnação daquela decisão. A reclamação, então, deve ser utilizada em

casos em que há a necessidade de sapiência do tribunal sobre a quebra de sua autoridade, talvez, no

tocante  a  estes  precedentes  do  microssistema,  quando  houver  reiterados  descumprimentos  ou

ignorâncias717 sobre o precedente,  o que incumbiria  à parte recorrer  das decisões e reclamar ao

tribunal sobre essa conduta. 

No entanto,  não  há  óbice,  nem necessidade  da  reclamação  ser  somente  excepcional,  se

houver o devido enquadramento nas hipóteses. O judiciário deve imaginar-se como um só ente,

como uma prestação jurisdicional realizada em cada processo, independentemente de qual juiz ou

juízo realiza tal desiderato, bem como de qual grau. Ao não seguir os precedentes firmados pelos

tribunais,  nos ritos devidos para tanto,  os juízos que devem vincular-se, ao decidirem de forma

diversa,  sem  distinguir  ou  superar718,  comete  uma  decisão  sem  importar  com  a  coerência  e

integridade de um sistema de precedentes, sem pensar no jurisdicionado e na sociedade, instalando

717 O  caput do art. 988 e o IV delimitam que a reclamação será cabível  para “garantir a observância”,  ou seja, a
visualização de que a decisão judicial foi proferida de maneira diversa ao precedente. No entanto, o § 4º explica que
não somente é cabível para a garantia da observância, mas quando há a não aplicação, ou seja, tanto quando aplica
equivocadamente ou quando não aplica caberá a reclamação:  “O  § 4º determina que o cabimento da reclamação
com base nas hipóteses dos incisos III e IV do caput do art. 988 compreenda não só a aplicação indevida da tese
jurídica, mas também a sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. A previsão é pertinente na perspectiva
do “direito  jurisprudencial”  a  ser  construído com base  no CPC de 2015.”  BUENO,  Cassio Scarpinella.  Novo
Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2a. ed. 2016. p. 816

718 A reclamação será possível pelo descumprimento indevido, sem motivos aparentes ou pela ignorância em relação
ao precedente  na decisão,  como se ele  não existisse,  o que Streck  denomina como drible da vaca,  ou seja,  a
fundamentação equivocada sem mencionar o precedente. Infelizmente, é prática usual das decisões, de primeiro
grau, principalmente, sem ater-se nem a comentar os pontos trazidos pelas partes, inclusive precedentes,  o que,
aqui, cabera a reclamaçao: “A hipótese da “nao aplicaçao” ocorrera quando ela for simplesmente um ato de “drible
da vaca” da tese constante nos precedentes elencados nos incisos II e IV. É importante registrar que, a depender do
caso concreto, a nao aplicaçao de um dos provimentos pode ser produto de uma judicial review (controle difuso) e
estar  devidamente  fundamentada.  Cabe,  aqui,  prestigiar  a  herme-  neutica,  e  nao  uma  simples  concepçao  que
repristine a velha subsunçao ou deduçao. Observe-se que o novo Código nao pode ser incoerente. Sua sistematica
de aplicaçao judicial nao pode vir a engessar o trabalho do magistrado (sobre esse risco – cf. nos comentarios ao
art. 927).” STRECK, Lenio. Comentário ao art. 988. STRECK, Lenio. Comentários ao código de Processo Civil,
11ª  edição..  Saraiva,  3/2016.  [Minha  Biblioteca].  Retirado
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502635609/ 
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uma insegurança jurídica. Por estas razões, pertinente a reclamação719, com a devida parcimônia, e a

sua efetiva utilização. 

5.3.2 A linha tênue necessária: a aplicabilidade do microssistema como um acesso à justiça

efetivo e diante de um devido processo legal democrático

O direito do acesso à justiça é um direito social em busca de garantir a efetividade do Estado

democrático de direito mediante a existência  de conflitos sociais  – individuais ou coletivos  – a

serem dirimidos. Imbuído de sua função, o Estado deve proporcionar a devida acessibilidade de

maneira ampla, com a possibilidade da resolução da qualquer conflito de interesses que lhe seja

posto a juízo. 

O judiciário carrega, logicamente, uma peso maior por ser a representação estatal da solução

dos conflitos sociais, o que muitas vezes, numa visão de senso comum social, afeta a possibilidade

de  tangenciar  conflitos  para  outras  esferas  –  principalmente  as  administrativas  –  colocando,

indevidamente, o judiciário como o centro da acessibilidade da justiça, abarrotando-o, por vezes,

desnecessariamente.  Marinoni,  ao versar  sobre o acesso à  justiça,  classifica-o como um direito

social, de modo que nenhum cidadão deve ser privado do contato com a justiça, com a possibilidade

de  utilizar  da  jurisdição  para  a  resolução  de  seus  conflitos  de  interesses.  Não  somente  essa

acessibilidade deve ser garantida, mas a jurisdição deve ser de forma a propiciar uma paz social,

pelo fato de que “está intimamente ligada à noção de justiça social. Podemos até dizer que o ”acesso

à justiça” é o “tema-ponte” a interligar o processo civil com a justiça social720.” 

Com essa incessante carga de esperança social no judiciário, esta forma de acesso à justiça é

a mais contundente como uma visão de possibilidade de um indivíduo conseguir a resolução do seu

conflito de interesse. Uma carga demasiada, mas que ainda carrega em torno de si travas complexas

de serem solucionadas. 

719 Neste ponto, a lei que alterou o CPC/2015 – 13.256/2016, impôs a retirada do rol de cabimento da reclamação dos
recursos excepcionais repetitivos, não atribuindo a estes, a possibilidade de intentar, perante o tribunal superior
correspondente,  quando  houver  o  não  cumprimento  do  precedente  estatuído,  a  reclamação.  O  motivo  desta
alteração foi o descontentamento dos tribunais superiores para um possível fácil acesso dos jurisdicionais, em caso
de não cumprimento da vinculação do precedente, aos tribunais superiores, via reclamação. A preocupação era com
a  possibilidade  de  uma  infinidade  de  reclamações,  justamente  pela  sapiência  da  cultura  de  não  seguir  os
entendimentos firmados em precedentes,  inclusive dos tribunais superiores.  Um total descrédito destes próprios
tribunais com o judiciário  como um todo. A reclamação deve ser  medida extrema,  somente quando não há a
utilização  ou  o  não  enquadramento  devido  do  precedente.951  Se  o  próprio  sistema  judiciário  sabe  da
insubordinação das atuações inferiores e inviabilizou, através dessa lei, essa possibilidade de reclamação, não há
como ter, dessa forma, otimismo no sistema de precedentes, mesmo com a ênfase dada pelo novo ordenamento. 

720 MARINONI, Luiz Guilherme. Novas linhas do processo civil. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 25
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Uma linha tênue complexa do microssistema e a escolha por um procedimento padrão como

meio formador de precedente passa pela necessidade de visualizar esta opção como uma forma de

ampliar a aplicabilidade e efetividade da justiça, com a busca pela melhoria no próprio acesso à

justiça,  com  uma  maior  previsibilidade  decisória,  gerando  uma  estabilidade  de  entendimentos

enquanto não houver mudanças sociais ou jurídicas. 

Para isso,  há de se entender  que a  atuação do judiciário,  em todas  as suas instâncias  e

funções diante do precedente, seja o tribunal formador ou qualquer magistrado que for aplicar a

correlação decisória, este procedimento deve visar maiores garantias processuais e materiais, nunca

deve ser visto como mero meio de simplificar processos e procedimentos, tampouco como uma

padronização  de  supressões  processuais  incongruentes,  implicando  equivocadamente  como

limitador721 do acesso à justiça. 

O cuidado necessário diante da utilização correta do microssistema, seja na formação ou na

aplicação posterior, deve ater-se a visualizarmos como um meio de ampliação do acesso à justiça,

da aplicabilidade de uma estabilidade que ocasione uma segurança jurídica ao próprio sistema e a

sociedade,  permitindo que as decisões sejam paradigmáticas  e com a adequada correlação,  não

criando uma dispersão jurisprudencial que somente aumenta a litigiosidade. 

Com  a  possibilidade  de  julgar  demandas  objetivando722 a  jurisdição  e  ampliando  a

aplicabilidade aos demais processos, o judiciário deve imbuir-se de uma responsabilidade garantista

e  democrática.  Se entendermos  que  processo  é  garantia,  balizador  da melhor  aplicabilidade  da

norma,  de  limitador  da  própria  atividade  jurisdicional  para  proporcionar  meios  adequados  à

resolução de conflitos, o microssistema deve vir com maior carga democrática, com noção de seu

real posicionamento e a necessidade de julgar as demandas de maneira objetiva, com replicação nos

demais processos idênticos. Todavia, não se pode permitir que os tribunais possam utilizar esse

microssistema para a simples desburocratização de seu estoque de demandas, o que, por si só, já

tergiversaria o intuito de aplicar-se uma teoria dos precedentes, sejam eles vinculantes ou não. 

721 Como  já  expusemos,  Nery  Jr.  e  Abboud  entendem  que  essa  vinculatividade  causaria  essa  utilização  como
facilitador pelo judiciário, sem qualidade na aplicação: NERY JR., Nelson; ABBOUD, Georges. Stares decisis vs
direito jurisprudencial.  In:  FREIRE, Alexandre et al.  Novas tendências do processo civil. Vol. I.  Salvador: Jus
Podivm, 2013, p. 497. Já Bahia e Nunes passam outra visão, de que os precedentes não autorizam isso, com o
necessário  combate  para  a  melhor utilização  dos mesmos:  BAHIA,  Alexandre  Melo Franco;  NUNES,  Dierle.
Precedentes no CPC-2015: por uma compreensão constitucionalmente adequada do seu uso no Brasil. Revista do
Ministério Público do Rio de Janeiro. nº 57, jul./set. 2015. p. 28

722 A atuação dos tribunais superiores,  apesar de julgarem casos, passa por uma objetivação, uma cada vez maior
unidade do direito que possa ser aplicado posteriormente em outros casos. A repercussão geral foi exatamente uma
guinada para esta visão: “O STF, ao examinar a constitucionalidade de uma lei em recurso extraordinário, tem
seguido  esta  linha.  A decisão  sobre  a  questão  da  inconstitucionalidade  seria  tomada em  abstrato, passando a
orientar  o  tribunal  em situações  semelhantes.”  DIDIER  JR.,  Fredie.  Recurso  extraordinário  e  a  objetivação.
https://www.academia.edu/1771097/Recurso_extraordinário_e_objetivação Acesso dia 02 de janeiro de 2017. 

https://www.academia.edu/1771097/Recurso_extraordin%C3%A1rio_e_objetiva%C3%A7%C3%A3o
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O cerne deve ser efetivar  uma melhor  aplicabilidade da norma na sua correlação com a

concretude  do  caso  posto  a  juízo,  servindo  este  de  paradigmático,  concedendo  uma  melhor

qualidade na formação do precedente e, posteriormente, num efeito cascata a melhor maneira de

julgar os casos que guardem identidade material com os fatos anteriormente julgados. Com isso, o

judiciário economiza tempo, sem, teoricamente, piorar a qualidade da prestação da jurisdição, se

todas as ponderações forem devidamente seguidas. 

Um ponto importante da correlação entre o microssistema e o acesso à justiça, é delineado

diante de palavras de Santos quando problematiza a isonomia deve ser considerada de maneira que

torne as diferenças inexistentes para que todos sejam tratados da mesma maneira723, contudo há de

se imaginar que situações em que a isonomia lhe trata de maneira inferiorizada, deve ser tratado de

maneira diversa. Ou seja, o microssistema não pode criar uma pasteurização da aplicabilidade da

decisão  judicial  formada  como  precedente  para  qualquer  caso  parecido,  sem  a  devida  análise

democrática da correlação. Em situações diferentes não se pode utilizar uma decisão que não serve

como paradigma para  tal  situação.  Toda vez  que acontecer  isso,  há  uma inadequação  tentando

igualar os desiguais e, certamente, em situações que os inferioriza, tolhindo-lhe um direito ou um

recurso. 

A existência de decisões formadas em um microssistema de precedentes vinculantes nunca

deve servir  como um meio de aplicabilidade  fast  food724 de entendimentos pré-determinados.  O

juízo que aplicará a decisão formada diante de um dos institutos devem desincumbir-se do ônus

723 A expressão treat like cases alike significa julgar da mesma maneira casos idênticos. Esse é o cerne de todo o
microssistema de precedentes obrigatórios e deve ser compatibilizado com o cotidiano jurídico. Entretanto, Santos,
em sua célebre citação, delineia de maneira magistral o intuito da igualdade e a base do princípio da isonomia. A
busca pela igualdade  deve ser motivada pela justiça enquanto paz social,  de maneira a prestar  uma jurisdição
condizente com a igualdade para possibilitar que todos sejam iguais sem inferioridade, como meio de melhora. Por
outro lado, não podemos mecanizar isso, incorrendo a incluir diversas situações que não se enquadrem, o que leva a
igual a descaracterizar os jurisdicionados. A linha é tênue, a prática é dura, mas a lição é válida e perene: “Temos o
direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o direito de ser diferentes quando a nossa
igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença
que não  produza,  alimente  ou  reproduza  as  desigualdades.”  SANTOS, Boaventura  de  Sousa.  Uma concepção
multicultural de Direitos Humanos. Lua Nova Revista de Cultura e Política. Governo e Direitos – CEDEC, n° 39,
1997. p. 122

724 A existência  de um microssistema de precedentes  vinculantes  não deve ser  visto como engessador  do direito,
tampouco como autorizante de que estas decisões sejam simplesmente replicadas. Esse é o risco de uma legislação
desconectada como a realidade advocatícia e judicante. Utilizar precedente não deve ser utilizar ementas como
paradigmas, sem cotejo analítico devido. Se este microssistema servir somente para extirpar números no judiciário,
a sua intenção é antidemocrática, o qual não concordamos e chamamos de aplicação fast food, Theodoro Jr. Nunes,
Bahia e Pedron chamam de aplicação self service. Um dos pontos desse trabalho é a dicotomia de expectativas: a
legitimidade e o bom uso das decisões ou mero meio de óbice a uma grande de processos sem se importar com a
boa aplicabilidade? Se for essa segunda, naufragamos, mas, compete a doutrina papel de impor o constrangimento
da primeira: “O uso do direito jurisprudencial nao se limita à mera transcriçao mecanica de ementas, trechos de
votos ou enunciados de sumula, escolhidos em consonancia com o interesse de confirmaçao do aplicador, de acordo
com suas preferencias; é preciso promover uma reconstruçao de toda a história institucional do julgamento do caso,
desde o seu leading case, para que evitemos o clima de self service insano, ao gosto do intérprete, que vivenciamos
da  atualidade.”  THEODORO  JR,Humberto;  NUNES,  Dierle;  BAHIA,  Alexandre;  PEDRON,  Flavio  Quinaud.
Novo CPC: fundamentos e sistematizaçao. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 392
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argumentativo  do  real  enquadramento,  a  utilização  inadequada  de  um  precedente  torna  o

julgamento equivocado e a aplicabilidade tomada de uma automaticidade que nada guarda relação

com o precedente. 

Quando um sistema processual prioriza a isonomia e a segurança jurídica, deve ater-se a

entender que as situações somente devem ser enquadradas como paradigmáticas quando realmente

assim o forem, refutando o precedente e a norma jurídica ali  contida quando a situação não se

enquadrar com a similitude necessária para tanto. O precedente deve dialogar e juntar iguais, nunca

conceder um ar de automaticidade ao judiciário, como mero meio de desburocratização. Deve haver

a conjunção de fatores para que o microssistema e seus institutos proporcionem um acesso à justiça

mais  condizente  com  o  próprio  ordenamento  e  o  caso  em  concreto.  Se  a  inserção  de  um

microssistema não seja para beneficiar a sociedade como um todo e não somente o judiciário em

sua  organicidade,  acaba  por  tornar  essa  opção  legislativa  um tanto  inócua,  com a  sua  função

precípua não atingida. 

Conforme debatido no capítulo 4, os precedentes serão vinculantes mediante a existência de

um procedimento para tanto. Este ponto nos reflete,  ainda que não seja o cerne do estudo, essa

vinculatividade  formal  é  a  saída  para  o  direito  brasileiro?  Se  imaginarmos  uma  teoria  dos

precedentes, parcela da doutrina considera que este não deve vincular pela obrigatoriedade legal,

tampouco pela autoridade do tribunal que o formou, mas pelo fundamentos insertos do julgamento

do caso paradigmático. A substância do julgamento e sua devida autoridade argumentativa naqueles

pontos fático-jurídicos que criam a vinculação da decisão. Por outro lado, há quem entenda que a

decisão proferida por determinado tribunal – principalmente as Cortes Supremas – são vinculantes

justamente  por  serem  proferidas  pelo  tribunal  que  detém  autoridade  suficiente  para  tanto,

independentemente de seu conteúdo, concedendo à decisão um caráter transcendental. A discussão

é imensa, pertinente e necessária para o entendimento dos precedentes e a mudança de concepção

que o direito brasileiro precisar enfrentar para as adaptações a esta nova realidade proposta pelo

ordenamento processual. 

Entretanto, não há como pensarmos na realidade diante de uma teoria ou outra (hermeneutas

ou transcendentalistas725), uma vez que não há como pensarmos o direito neste grau de ruptura e

lado, uma vez que ambos enxergam nos precedentes a vinculação, somente discordam dos pontos

que fundamentam essa vinculação – pelos argumentos para alguns e pela autoridade de competência

para  outros.  O  ponto  que  propomos  debater  nasce  como  uma  discussão  posterior,  diante  da

necessidade  de enfrentamento  da existência  da vinculatividade  legal  como opção do legislador,

criando um problema que atravessa tanto um lado quando outro, a norma cria ou remodela uma

725 Fato já exposado no capítulo 5. 
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série de procedimentos cujo resultado decisório serão insertos de eficácia vinculante, concedendo a

diferentes tribunais a autoridade de fazê-lo depende do instituto a ser utilizado. 

Ou seja, apesar de a hermenêutica inserir a tradição e o diálogo como meio de vinculação, o

CPC/2015 não entendeu que isto bastaria para formar a teoria de precedentes brasileira, entendendo

por bem conferir-lhe grau de formalidade, constante tanto no 927 quanto em outros artigos próprios

de cada instituto. Com isso, independentemente do fundamento da tradição, diálogo e hermenêutica

que faria o precedente vincular, além disso optou-se  pela formalidade. No entanto, não é por essa

opção que devemos nos ater a simplesmente criticá-la enquanto escolha, o estudo parte da premissa

de que a  lei  assim moldou-se e,  como tratar  de mesclar  a  vinculatividade  legal  diante  de uma

autoridade de argumento? Esse é o ponto mais complexo de toda decisão possível em qualquer dos

institutos. 

Ao  menos  diante  do  microssistema  que  recortamos  para  a  análise  deste  estudo,  os

precedentes  vinculam  por  determinação  legal,  mediante  a  existência  de  um  procedimento

instaurado. Evidentemente que existem e persistirão outras decisões726 fora desses procedimentos

que também vinculam pela sua própria normatividade e qualidade argumentativa,  o qual Zaneti

defende  e  concordamos727,  porém,  diante  daqueles  resultantes  de  institutos  do  microssistema

pensamos num ponto de intersecção entre a cultura e a tradição como pontos de vinculatividade do

precedente  comungando da vinculatividade diante  da decisão de determinado tribunal,  no caso,

aquele que houver a determinação legal de que o precedente nasce, como os de segundo grau no

IRDR. 

De certo modo, a preocupação deve ser com a existência de uma série de procedimentos que

culminarão em decisões vinculantes e a seguinte pergunta: como estas serão formadas? A opção

seria  concordar  com Luhmann  que  a legitimidade  daquela  decisão  simplesmente  se  daria  pelo

cumprimento do procedimento, retirando da busca pela verdade e remodelando a expectativa728 pela

participação  efetiva  diante  daquele  rito  e,  esta  concederia  a  legitimidade  a  qualquer  resultado

inerente, independentemente de seu conteúdo? De certo modo, concluímos que uma vinculatividade

formal deixa brechas para isso, para que o próprio procedimento legitime por si só o ato decisório

paradigmático, o que pode ser um grande desserviço da própria criação de cada instituto. 

726 Neste sentido: DIDIER Jr. Fredie, BRAGA, Paula Sarno, OLIVEIRA, Rafael Alexandria de.  Direito probatório,
decisão judicial, cumprimento e liquidação da sentença e coisa julgada. 10a ed. Salvador. JusPodivm. 2015. p. 465.
MAGALHÃES, Breno Baía;  SILVA, Sandoval Alves da. O grau de vinculação dos precedentes à luz do STF.
Revista Jurídica do Senado Federal. Brasília a. 49 n. 195 jul./set. 2012 p. 86

727 ZANETI  JR.,  Hermes.  O  valor  vinculante  dos  precedentes:  teoria  dos  precedentes  normativos  formalmente
vinculantes. 2a. ed. Salvador: JusPodivm. 2016. p. 323

728 LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. Trad. Maria da Conceição Corte Real. Brasília: UNB, 1980.
p. 35
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A pergunta essencial a ser feita como ponderação para essa inserção cada vez mais de uma

vinculatividade normativa seria esta: como criar meios que garantam que a decisão que saia do

procedimento  tenha  a  substancialidade  que a  legitime  pelos  seus  argumentos  e,  também,  como

resultado de um rito procedimental? E, ainda, a pergunta deve ser interpretada diante dos aspectos

democráticos processuais, não como uma maneira de dirigismo do conteúdo a ser decidido. Não se

pode  condicionar  que  a  decisão  tenha  um caminho  e  uma  chegada  material  para  que  tenha  a

legitimidade,  mas que cumpra  todos os requisitos  do procedimento e que a  decisão tenha base

constitucional. 

A resposta árdua seria a linha tênue entre a conjunção de um procedimento democrático,

com  a  maior  publicidade  possível,  com  a  maturação  devida  para  que  não  seja  uma  decisão

relâmpago, tampouco uma que demore mais do que o devido, o contraditório deve ser visto como

um aspecto de participação social legítimo e democrático, seja pelas partes, pelos legitimados, pelos

amicus  curiaes,  audiências  públicas  e  Ministério  Público,  e,  que,  ainda,  sejam  evidentemente

influenciante nos debates. E, estes devem ser minuciosos, com um ônus argumentativo que interliga

desde as decisões individuais subjetivas dos processos anteriores, a observância das normas, dos

preceitos constitucionais e fundamentais, construindo um diálogo729 com quem já decidiu sobre a

matéria  anteriormente,  bem  como  com  as  argumentações  de  todos  os  lados,  permeando  um

729 Dworkin acertadamente privilegia em sua visão de que o precedente tem a função sempre de proporcionar o diálogo
entre o julgador anterior formador do precedente e o novel e atual que irá interpretá-lo para a devida utilização no
caso em concreto. Busca para isso uma metáfora sobre um romance escrito por vários co-autores, quando sempre
deve haver relação sobre o escrito pelo novel autor sobre o capítulo anteriormente narrado, sem entender que a
decisão judicial  possa ser de ruptura ou uma ilha no ordenamento. Como um romance que não pode, de igual
maneria a uma decisão judicial, não dialogar e fazer sentido com a anterior decisão sobre casos idênticos. No
entanto, Dworkin entende a utilização do precedente mediante uma vinculatividade por um ato hermenêutico, o que
importa em ter a discricionariedade o julgador de utilizá-lo ou não, mediante a força e tradição que entende para o
caso, somente impondo que há a necessidade de diálogo.  O CPC/2015 a instituir a vinculatividade formal não
corrobora com este ponto, com a necessidade de utilização nos casos idênticos, mas, apesar de visão diversa, nem
por isso se renega o que Dworkin entende sobre a necessidade de diálogo entre os juízes no tempo – um anterior e o
atual. Com a vinculatividade formal, há a total necessidade de argumentação e diálogo para a questão fundamental
do enquadramento, ainda que isso não seja um método de interpretação discricionária: “Ainda que cada um dos
romancistas  anteriores  da  cadeia  assumisse  suas  responsabilidades  de  maneira  bastante  séria,  o  texto  deveria
mostrar as marcas de sua história, e você teria de adaptar seu estilo de interpretação a essa circunstância. Poderia
não encontrar uma interpretação que fluísse ao longo do texto, que se adequasse a tudo aquilo que o material que
lhe  deram  considera  importante.  Você  deve  diminuir  suas  pretensões  (como  talvez  o  façam  os  escritores
conscienciosos  que  participam  da  equipe  de  autores  de  uma  novela  interminável)  ao  tentar  elaborar  uma
interpretação que se ajuste ao conjunto do que você considera, no texto, como mais fundamental do ponto de vista
artístico. Mais de uma interpretação pode sobreviver a essa prova mais branda. Para escolher entre elas, você deve
se voltar para suas convicções estéticas de base,  inclusive para aquelas  que considera formais.  É possível  que
inclusive para aquelas que considera formais. É possível que nenhuma interpretação sobreviva, mesmo a essa prova
mais atenuada.  Esta é  a possibilidade cética que mencionei  há pouco: você terminará,  então,  por abandonar  o
projeto, rejeitando sua tarefa por considerá-la impossível. Mas não pode saber de antemão que vai chegar a esse
resultado cético. Primeiro, é preciso tentar. A fantasia do romance em cadeia será útil de diversas maneiras nesse
último argumento,  mas  essa  é  a  lição  mais  importante  que  tem a  ensinar.  A  sábia  opinião  de  que  nenhuma
interpretação poderia ser melhor deve ser conquistada e defendida como qualquer outro argumento interpretativo.”
DWORKIN, Ronald. O Império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 284/285
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ambiente  democrático,  com  a  evidente  reflexão  de  todos  estes  enfrentamentos  necessários  na

fundamentação adequada de todos os pontos levantados. 

O cumprimento democrático de todos estes ritos almeja a garantia  permeabilizadora dos

eventuais  déficit  que a  escolha  por  um microssistema que privilegie  o procedimento  do que o

conteúdo  passa  causar.  O  preenchimento  das  eventuais  lacunas  somente  é  possível  com  o

cumprimento democrático de todo o procedimento, almejando que a decisão proveniente dali tenha

a difícil missão de conjugar, ao mesmo tempo, a legitimidade que a vinculatividade formal concede,

via a alteração procedimental, e a material, proveniente da qualidade da argumentação decisória. 

O procedimento  e,  consequentemente,  o  seu  resultado  fático-jurídico,  deve  culminar  na

decisão paradigmática mais justa possível, garantindo a efetividade730 da jurisdição e dos princípios

constitucionais inerentes à matéria julgada, bem como a garantia da visão isonômica que Santos

preconiza731,  culminando,  processualmente,  numa  segurança  jurídica,  confiança  jurídica  e

previsibilidade das decisões.  Todavia,  a linha é muito tênue entre um precedente formado com

legitimidade somente pelo procedimento, sem que a sua substância tenha os preceitos fundamentais

e a garantia de um processo democrático. Não se deve buscar qualquer previsibilidade, mas aquela

que os argumentos da decisão sejam legitimadores muito além do próprio procedimento. É um ônus

argumentativo complexo que os tribunais ganharam com o novel ordenamento. 

Outro  ponto  de  ponderação  está  no  momento  posterior  à  formação  do  precedente,  na

interpretação do julgador futuro sobre a decisão paradigmática, afinal, é este magistrado que tem o

dever de identificar corretamente a  ratio decidendi para uma melhor correlação com o caso a ser

julgado e a intersecção material ou não com o precedente. Essa análise deve ser imbuída de um alto

grau  contraditório,  tanto  pelos  ditames  constitucionais,  quanto  pelos  art.  9  e  10  do  CPC/2015,

concedendo à aplicabilidade do precedente um processo democrático, cooperativo e dialogado, para

730 Watanabe explicita essa visão da necessidade de se pensar ainda mais na efetividade, seja da acessibilidade e,
posteriormente,  quando judicializado,  do processo  como um procedimento,  da sua eficácia  na  pacificação  dos
problemas  sociojurídicos:  “Uma  das  vertentes  mais  significativas  das  preocupações  dos  processualistas
contemporâneos  é a  efetividade do processo como instrumento da tutela de direitos.  Do conceptualismo e das
abstrações dogmáticas que caracterizam a ciência processual e que lhe deram foros de ciência autônoma, partem
hoje os processualistas para a busca de um instrumentalismo mais efetivo do processo, dentro de um ótica mais
abrangente  e  mais  penetrante  de  toda  a  problemática  sociojurídica”  WATANABE,  Kazuo. Da  cognição  no
processo civil. 2ª edição. Campinas: Bookseller. 2000. p. 19. Há uma distância evidente entre o que a lei possibilita
para a sociedade e sobre a real efetividade e aplicabilidade desse acesso à justiça, com a visão de muitos como à
margem da justiça. O acesso deve proporcionar qualidade e efetividade. Canotilho, ao explicar o acesso à justiça
nas  leis  portuguesas,  parte  do  mesmo princípio  e  linha  de  raciocínio  “Note-se  que  o  “direito  de  acesso  aos
tribunais”  colocado  em  epígrafe  no texto  anterior  da  Constituição  foi  agora  substituído  pelo  direito  à  tutela
jurisdicional efectiva. Visa-se não apenas garantir o acesso aos tribunais, mas sim e principalmente possibilitar aos
cidadãos a defesa de direitos e interesses legalmente protegidos através de um acto de jurisdictio.” CANOTILHO,
José Joaquim Gomes. O problema da responsabilidade do Estado por actos ilícitos. Coimbra: Livraria Almedina –
Lael, 1987. p. 123

731 SANTOS, Boaventura de Sousa. Uma concepção multicultural de Direitos Humanos. Lua Nova Revista de Cultura
e Política. Governo e Direitos – CEDEC, n° 39, 1997. p. 122
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a  melhor  análise  se  há  ou  não  o  devido  enquadramento  naquela  decisão  que  formou-se  no

procedimento  e  com  eficácia  vinculante.  Não  deve  haver  nenhum  atropelo,  supressão  de

procedimentos ou uma aceleração processual, a busca passa pela melhor aplicabilidade da isonomia,

com o devido diálogo732 entre o que foi decidido anteriormente e a situação fática, apesar de toda

vinculatividade legal733, que nunca deve ser vista como autorizante de automaticidade e, sim, de

uma acesso à ordem jurídica justa734. 

 

732 Mesmo diante de um sistema de organização judicial que privilegie uma isonomia a partir de um precedente a ser
utilizado como paradigmático, uma carga democrática dialogada é o cerne de toda a legitimação para tanto, seja na
formação,  como  construímos  no  capítulo  anterior,  mediante  o  procedimento,  ou,  após,  na  aplicabilidade  das
decisões dali provenientes. Processo, mesmo mediante a precedentes, é diálogo e garantia. Theodoro Jr., Nunes,
Bahia e Pedron, mesmo se atendo ao IRDR, versam sobre a inaplicabilidade de uma submissão hierárquica pura e
simples, mas um dialogo necessario.  Concordamos com essa visao.“Nao se trata o IRDR, entao, nem pode ser
interpretado  como um mecanismo de submissao hierarquica  dentro do judiciario,  mas,  sim, de implementaçao
dialógica do direito jurisprudencial.” THEODORO JR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON,
Flavio Quinaud. Novo CPC: fundamentos e sistematizaçao. Rio de Janeiro: Gen-Forense, 2015, p. 392

733 O juiz não é livre, tampouco deve ser, para realizar o julgamento conforme suas convicções – apesar de ser uma
prática usual e equivocada. Há a necessidade de envolvimento com o ordenamento jurídico, desde a legislação até
os  precedentes  que  cercam a  matéria,  com a  necessidade  de  diálogo.  Bahia  e  Cota  explicam tal  maneira  de
julgamento, relembrando que quando houver a interpretação fática e o devido enquadramento com o precedente, o
juízo deve aplicá-lo.  Se for  parecido, mas, com diferenças,  pode distingui-lo e, ainda,  excepcionalmente,  pode
superá-lo, quando houverem novos argumentos pertinentes. No entanto, essa última parte é complexa, como os
próprios autores preconizam, uma vez que o próprio tribunal que formou o precedente que tem a competência para
superá-lo: “Ora, um magistrado ao aplicar o direito ao caso concreto não pode de forma alguma se basear em suas
premissas particulares, ignorando a história institucional dos Tribunais e os precedentes já formados, sob pena de
incutir em violação do dever de estabilização decisória, salvo quando este se vê diante de um caso de aplicação das
técnicas de  overruling e do  distinguishing. No entanto, mesmo aí, será dele o ônus de enfrentar o precedente e
mostrar, com os dados do caso concreto e da releitura feita do ordenamento, que há particularidades que exigem a
“distinção” ou que o precedente por ele criado (uma vez que apenas o Tribunal que cria o precedente deve superá-
lo) está equivocada. Num e noutro caso terá o julgador um ônus maior em não seguir o precedente do que em
reafirmá-lo.’ BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco de Moraes; COTA, Samuel Paiva. O modelo constitucional
de processo e suas benesses:  a  reconstrução da teoria  dos precedentes  no direito brasileiro vs.  a  compreensão
equivocada do seu uso no Brasil.. Revista de Processo. Vol. 260. ano 41. Sao Paulo: Ed. RT. Out. 2016. p. 39

734 “não se trata apenas de possibilitar o acesso à justiça enquanto instituição estatal, e sim viabilizar o acesso à ordem
jurídica justa.”  WATANABE,  Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna.  In:  GRINOVER, Ada Pellegrini;
DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo. (coords.). Participação e Processo. São Paulo: RT. 1988.
p. 128
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CONCLUSÃO 

Este estudo apresentou numericamente a grande litigiosidade brasileira, mediante a análise

dos  dados  do  CNJ  do  ano-base  de  2014,  divulgados  em  2015  e,  concomitantemente,  com  a

informação  que  o  Brasil  alcançou,  em 2016,  a  marca  de  100  milhões  de  processos  ativos.  O

ordenamento  processual  brasileiro  sempre  foi  marcado  para  a  resolução de  litígios  individuais,

como vimos no desenvolvimento do estudo, o que desencadeia, diante da alta complexidade de vida

de uma sociedade massificada, uma grande série de conflitos, transformando-os em demandas no

judiciário. 

A visão de acesso à justiça no Brasil muito se confunde com o acesso ao judiciário, não

deixando  de  corresponder  a  uma  realidade,  uma  vez  que  este  é  o  porta-voz  da  resolução  dos

conflitos de interesses – individuais e coletivos – da sociedade. No entanto, com a crescente alta de

demandas  no último quartel  de século,  o  judiciário  demonstra  esgotamento  em sua capacidade

judiciante, seja nos juízos de primeiro grau ou nos tribunais, inclusive os superiores. 

De outro lado, na atuação jurisdicional, há a dispersão jurisprudencial, o que proporciona

uma notória insegurança jurídica, falta de previsibilidade e, consequentemente, alta recorribilidade,

justamente  pela  existência  de  parâmetros  judiciais  diversos  e  conflituantes  sobre  as  mesmas

matérias,  concedendo  a todos  a  esperança  de  êxito  em suas  demandas,  mediante  a  indefinição

material. Se há decisão comparativa que conceda suporte à sua argumentação jurídica, ainda que de

corrente minoritária, a parte intenta com os recursos pertinentes para tanto, almejando o êxito na

demanda. Este é um reflexo da dispersão de entendimentos, a chamada jurisprudência lotérica. 

Mediante essa constatação dicotômica, com excesso de demandas de um lado e dispersão de

entendimentos de outro, o novo ordenamento processual sancionado em 2015 se preocupou com

uma nova ótica para a jurisdição, imbuindo a prática forense do dever, com base no art. 926 desta

novel  legislação,  em uniformizar  a  sua  jurisprudência  e,  posteriormente,  mantê-la  estabilizada,

coerente e íntegra. É uma mudança impactante para a própria prática jurídica, de todos os lados –

para as partes, os advogados e os juízes de todos os graus – para proporcionar, a média prazo, uma

nova  realidade  almejando  um  sistema  jurídico  com  maior  segurança  jurídica,  isonomia  e

previsibilidade nas decisões judiciais. 

Para que essa determinação do supracitado artigo fosse possível, o CPC/2015 remodelou e

modernizou  vários  institutos  antigos  para  uniformização  de  jurisprudência,  pormenorizou

procedimentos  e  criou  outros  novos  institutos,  concedendo-lhes  uma  vinculatividade  formal  da

decisão dali oriunda, proporcionando uma nova ótica, tanto para o direito processual quanto para a
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efetividade do direito material. A realidade passa a ser julgar menos processos, contudo, com um

maior impacto na sociedade. 

Mediante esse relato, diante do problema trazido da multiplicidade de demandas, a criação

legislativa de um microssistema de formação de precedentes vinculantes e, ainda, a indagação sobre

a legitimidade das decisões oriundas destes, apresentamos os seguintes aspectos conclusivos:

1.  A escolha  da  vinculatividade  das  decisões  judiciais: com a  existente  problemática  de

multiplicidade  de  demandas  e  a  dispersão  de  entendimentos  decisórios,  seja  nos  tribunais

superiores, nos de segundo grau ou nos juízes de primeiro grau, a nova legislação primou por

conceder eficácia vinculante a decisões provenientes de uma série de institutos procedimentais,

principalmente  elencados  no  art.  927.  A  opção  legislativa  pela  vinculatividade  formal  das

decisões cria uma nova ótica em dois prismas: a formação do precedente e seus procedimentos;

a aplicabilidade posterior dessa decisão em casos análogos.

2. A existência de um microssistema de formação de precedentes vinculantes:  diante de

uma profusão de institutos que formam precedentes vinculantes, identificamos que cinco destes

contém  convergências  procedimentais,  possibilitando  o  estudo  conjunto  e  a

microssistematização, com a interligação das confluências para o preenchimento das lacunas

que, porventura, o próprio ordenamento deixou. Os institutos que elencamos como insertos ao

microssistema por guardarem um procedimento quase que comum são: repercussão geral em

recurso  extraordinário,  recursos  excepcionais  repetitivos,  incidente  de  arguição  de

inconstitucionalidade,  incidente  de  assunção  de  competência  e  incidente  de  resolução  de

demandas repetitivas.

3. As convergências entre os institutos – um rito procedimental comum: todos os institutos

que estudamos, uma vez instaurados, preconizam uma procedimentalidade com uma cognição

ampliada,  almejando  a  qualificação  do  debate,  a  transferência  da  competência  para  um

colegiado  com  maior  composição  e  autoridade,  suspensão  dos  processos  que  guardam

semelhança material,  a  abertura para um contraditório ampliado e substancial,  a busca pelo

exaurimento  das  possibilidades  fático-jurídicas  e  um  maior  cuidado  na  fundamentação  da

decisão  paradigmática.  Com  essa  série  de  convergências,  há  uma  microssistema  com

interligação entre os institutos para a melhoria de todos, com a possibilidade de utilização de

regras dos outros institutos, quando cabível.

4. A possibilidade de resolução de direitos individuais homogêneos e direitos repetitivos

processuais: o microssistema, com as pertinências conceituais de cada instituto, tem a serventia

para  a  fixação  de  decisões  paradigmáticas,  com maior  ou  menor  influência  em  processos

existentes,  com  ou  sem  multiplicidade,  com  o  intuito  de  sistematizar  os  entendimentos

jurisprudenciais.  São  possíveis  ser  resolvidos  nos  institutos,  principalmente  quando  houver
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repetitividade,  direitos  individuais  homogêneos  ou  direitos  heterogêneos  que  contenham as

mesmas questões de direito, ainda que não sejam o mérito das demandas.

5. A constitucionalidade do microssistema e dos precedentes vinculantes: concluímos que a

existência  de  precedentes  vinculantes  tem  respaldo  constitucional,  sem  ofensa  a  qualquer

dispositivo ali elencado. Apesar de parte da doutrina se manifestar pela inconstitucionalidade do

art.  927,  por  criar  uma  eficácia  vinculante,  pelo  entendimento  que  somente  uma  alteração

constitucional poderia preconizar tal desiderato, temos entendimento em sentido inverso, que

não  é  pelo  motivo  do  controle  concentrado  de  constitucionalidade  e  a  súmula  vinculante

conterem  disposição  constitucional  que  todas  as  outras  eficácias  dessa  natureza,  também

necessitem de expressa disposição na Constituição. Por outro lado, na defesa da recepção deste

artigo e, consequentemente, de todo o microssistema aqui estudado, enxergamos a possibilidade

de vinculatividade formal, sendo esta a representação dos princípios da isonomia e segurança

jurídica,  também insertos  no texto constitucional.  No entanto,  este  estudo preocupou-se  em

exatamente detalhar que a aplicabilidade de cada instituto deve ser proveniente de um devido

processo legal, priorizando a substancialidade das decisões. 

6. A necessidade de uma decisão de afetação minuciosa materialmente: o início do trâmite

procedimental,  após  a  devida  admissibilidade,  de  qualquer  dos  institutos  insertos  do

microssistema, contém a decisão de afetação, aquela sobre o qual o colegiado ou o relator define

a matéria a ser discutida para a formação posterior do precedente vinculante. A importância

desse  momento  decisório  intermediário  é  imensa,  justamente  por  pautar,  materialmente,  as

demais  fases,  as  partes  e  os  terceiros  interessados  que,  porventura,  participarão  do

procedimento,  culminando  na  decisão  vinculativa  a  ser  formada.  Todos  estes  pontos  são

interligados  à  decisão  de  afetação,  o  que  concede  a  este  momento  processual  demasiada

importância, com a necessidade de análise minuciosa e igual delimitação material, tanto que o

STJ  recentemente  retirou  este  ato  da  competência  somente  do  relator,  passando  para  o

colegiado, dada a dimensão da importância de tal momento.

7.  O  cuidado  substancial  na  aplicação  da  suspensão  nos  processos  com  identidade

material:  dada a opção do legislador  pela vinculatividade das decisões  provenientes  destes

institutos,  com a afetação e opção pela instauração do procedimento,  milhares de processos

podem ser impactados, gerando a possibilidade de suspensão dos mesmos, o que desencadeiam

dois  cuidados:  a  visualização  da  real  necessidade  da  suspensão;  a  análise  substancial

pormenorizada da suspensão por  cada qual  dos magistrados com direito  a um contraditório

prévio a este ato. O sobrestamento dos processos não deve ocorrer de maneira automática, sem a

devida abertura ao contraditório. 

8. Participação da maior quantidade de atores sociais como processuais: em qualquer dos

institutos do microssistema, há a possibilidade da manifestação de terceiros, seja na modalidade

de amicus curiae ou, ainda, nas audiências públicas e, também,  do Ministério Público e da
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Defensoria Pública. O intuito dessa ampliação do debate em todos os institutos passa pela visão

de que o procedimento deve ser dialogado, com a cooperação processual e material sendo a

tônica  da  formação  do  precedente.  Quanto  mais  atores  processuais  envolvidos,  com  uma

representatividade dos grupos ou em termos de experiências, sapiência ou especialização na

matéria, melhor a discussão material interna daquele instituto.

10. O contraditório visto como influência:  para que o precedente oriundo de qualquer dos

institutos do microssistema seja legítimo e exauriente, aqueles atores processuais participantes

do  procedimento  devem  não  somente  ter  o  direito  à  manifestação,  mas,  que  esta  seja

influenciante na decisão, seja objeto de análise pelo próprio colegiado. Não há possibilidade

destes atuarem somente procedimentalmente, como para constar a sua presença, sem influenciar

substancialmente a decisão. 

11. O dever de publicidade: um dos pontos deficitários dos institutos já existentes no antigo

ordenamento passava pela falta de publicidade, tanto da instauração destes institutos, como da

decisão  meritória  dali  oriunda.  A  publicidade  não  deve  ser  vista  em  qualquer  destes

procedimentos  com caráter  meramente  endoprocessual,  mas,  sobretudo,  como características

extraprocessuais, possibilitando que toda a sociedade tenha a devida ciência que a matéria está

afetada para a formação de um precedente e, depois, do conteúdo da decisão ali firmada. 

12.  Necessidade  da  fundamentação  analítica  da  decisão  oriunda  do  microssistema:  a

fundamentação das decisões judiciais foi um dos pontos mais enfáticos do CPC/2015, com a

inserção de regras de constatação de uma decisão não fundamentada, conforme o constante no

art. 489, § 1º. Nas decisões que formam precedentes, resultantes de procedimentos instaurados,

a  fundamentação  é  ponto crucial,  com a necessidade  de enfrentamento  de  todos os  pontos

suscitados pelas partes e pelos atores processuais,  com as devidas análises e refutações, sob

pena de gerar nulidade e omissão. Se o intuito do procedimento passa pelo exaurimento material

da questão de direito a ser definida, somente com a fundamentação adequada que a sociedade

terá  ciência  se  houve  ou  não  este  esgotamento  das  discussões  e  se  cada  argumento  foi

influenciante na formação do precedente. A fundamentação analítica é questão crucial para a

legitimação e a concessão de autoridade do próprio precedente formado. 

13. A impossibilidade da utilização do procedimento como único legitimador da decisão e

a necessidade de convergência entre substancialidade e procedimento: o procedimento por

si só não pode ser o único mecanismo de legitimação da decisão formada em qualquer destes

institutos.  A substância oriunda da decisão, após os debates e a participação cooperativa de

todos os terceiros e legitimados, é fundamental para que saiba se o procedimento cumpriu a sua

função, não como um legitimador em si da decisão, mas, sobretudo, como trâmite para a busca

de uma decisão resultante da melhor  interpretação do direito  material.  Desse modo,  após a

devida análise, refutamos a teoria de Luhmann, na visão que a escolha de um microssistema

procedimental  não  pode  funcionar,  pragmaticamente,  como  mero  agente  legitimador  das
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decisões  provenientes  de  certos  procedimentos.  O  resultado  do  estudo  é  o  inverso,  o

procedimento é caminho para um conteúdo que tenha, por si só, materialmente, a legitimidade.

Utilizamos para agregar conteúdo e substância ao procedimento as teorias de Häberle e Popper,

a primeira numa reflexão da sociedade aberta de intérpretes, no caso da Constituição, mas, aqui,

ampliando  a  visão  para  intérpretes  em  cada  instituto,  com  a  necessidade  de  ampliação

participativa do debate substancial com a sociedade para a devida formação da decisão oriunda

do precedente. E, posteriormente, a segunda, de Popper, sobre a qualidade dos debates, com

ênfase à falseabilidade e refutação, onde todas as hipóteses e argumentações levantadas pelos

julgadores e pelos atores processuais – partes,  amicus curiae, audiências públicas, Ministério

Público e Defensoria Pública – devem, não somente passar pela análise, mas, sobretudo, por

verdadeiras refutações argumentativas, com pensamentos e hipóteses contrárias, no verdadeiro

intuito  de  não  se  convencer  facilmente  por  qualquer  orientação  jurisprudencial,  para  que  a

decisão  dali  proveniente  seja  a  melhor  possível.  Essa  dicotomia  procedimento/substância

material deve permear o órgão julgador em uma preocupação incessante na coexistência de

ambos. O procedimento deve ser meio, a substância deve ser a finalidade.

14. A visualização e entendimento de uma nova função aos tribunais:  com a nova ótica

inserida  pelo  art.  926,  bem  como  a  instituição  de  vários  institutos  preocupados  com  a

uniformidade de entendimentos, em peculiar o objeto de estudo deste trabalho, o microssistema

de  formação  de  precedentes  vinculantes,  os  tribunais  devem  entender  o  novo  momento

processual,  com a necessária adequação de seu  modus operandi judicante, pelo fato de que

haverá  formal  vinculatividade  de  suas  decisões,  com a  necessidade  dos  próprios  membros

respeitarem o conteúdo ali decidido, posteriormente, em decisões monocráticas de processos

sobrestados  ou  vindouros.  A  visão  que  deve  permear  os  tribunais  superiores  passa  pela

consciência de uma atuação como tribunal de precedentes, com a formação destes em casos em

concreto, balizando os entendimentos para o futuro. Nova função também existe aos tribunais

de  segundo  grau,  normalmente  descritos  como  cortes  de  apelação,  que,  agora,  realizarão

julgamentos  que  definirão  verdadeiros  precedentes  judiciais  e  apesar  da  possibilidade  de

reversão em grau excepcional, ainda, assim, servirão, dentro de seus parâmetros e limitações

territoriais, como paradigmas vinculantes às decisões posteriores. 

15.  A impossibilidade de utilização do microssistema como meio  de  obstar o acesso à

justiça: A existência de um microssistema de precedentes vinculantes não pode servir de meio

para que se legitime,  indevidamente, uma série de decisões, formando precedentes judiciais,

sem a devida discussão, para meramente obstar o acesso à justiça, seja no primeiro plano, como

filtro  de  acessibilidade  aos  judiciais  ou,  posteriormente,  ao  intento  de  novas  demandas.  O

intuito,  dessa  existência,  deve  ser  almejar  a  melhor  resolução  da  questão  de  direito

controvertida, mediante a análise do caso concreto, sob o prisma que a segurança jurídica e a

isonomia sejam preservadas. O procedimento não deve ser utilizado como meio de obstar o
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acesso à justiça e, sim, ao inverso. Noutro sentido, igualmente pertinente, há a impossibilidade

de  utilização  do  microssistema  como  mero  meio  de  proporcionar  eficácia  vinculante  a

entendimento dos tribunais, sem maiores discussões. Ou seja, uma vez instaurado qualquer dos

procedimentos,  não deve este ser um mero caminho para que o entendimento anteriormente

existente  seja  confirmado  como  o  correto.  As  fases  existentes  no  procedimento  devem ser

cumpridas em sua integralidade, com um contraditório ampliado e a devida refutabilidade de

argumentos, para a formação daquele precedente, ainda que não resulte no mesmo caminho

jurídico que o anterior. 

16.  Necessidade  de  interpretação  coerente  e  íntegra  do  precedente  nos  processos

sobrestados  e  futuros:  o  ponto  sobre  a  interpretação  do  precedente  é  chave  para  que  se

compreenda o microssistema, as alterações propostas e realizadas pelo CPC/2015. A decisão

formada em qualquer dos institutos será paradigmática – ainda que a da repercussão geral com

algumas ressalvas – para os demais casos, tanto os sobrestados à espera de tal resultado, quanto

os posteriores. Entretanto, essa aplicabilidade da decisão como precedente não deve ser provida

de automaticidade, uma vez que o juízo do caso-futuro deve interpretar a conjuntura fático-

jurídica deste, para se ter a ciência sobre a pertinência da realização do enquadramento nos

mesmos fundamentos do precedente anteriormente formado. Este juízo futuro deve ser calcado

em uma análise de pertinência entre as rationes decidendi, sobre a validade do precedente e a

devida  aplicabilidade,  podendo,  em  caso  de  falta  de  identidade,  rejeitar  a  utilização  do

precedente  por  distinção.  Essa interpretação  deve guardar  coerência  tanto  com a legislação

quanto aos precedentes, amparando-se na historicidade dos julgados de casos análogos para o

julgamento  do  caso  prático  futuro,  sem rupturas  ou  ilhas  de  pensamentos,  demonstrando  a

integridade sistêmica do direito. Essa interpretação e aplicabilidade não devem ser superficiais,

somente com consulta a ementas e enunciados resumidos, o que inviabiliza o próprio cotejo

analítico proveniente daquele ato decisório paradigmático. 

17. Necessidade do contraditório anterior à aplicação do precedente: como frisado acima, a

aplicação do precedente  não deve ser  realizada de forma automatizada ou mecânica,  muito

menos  para  abreviar  ilegalmente  as  fases  processuais.  Em  sentindo  inverso,  para  a

aplicabilidade do precedente, o contraditório é essencial, até para influenciar sobre a correlação

entre as situações do precedente e a do caso a ser julgado, com a argumentação pertinente sobre

a defesa da aplicabilidade, da superação ou da distinção. Quanto maior o contraditório, maior a

validade da aplicabilidade. A existência de precedentes judiciais não diminuem a possibilidade

de contraditório, nem autorizam uma automaticidade no direito. 

18. Possibilidade de revisão de tese:  o fato da norma processual ter optado pela ênfase aos

precedentes  judiciais,  a  manter  a  uniformização  estável,  coerente  e  íntegra,  não  deve,  em

nenhum momento, engessar a atuação do judiciário, tampouco, representar uma estagnação do

pensamento jurídico. A manutenção de um status quo  decisório, enquanto a situação social e
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jurídica permanece a mesma, é um ganho de previsibilidade e isonomia judicante. No entanto,

não deve haver óbices para que, diante de novas alegações, o sistema esteja propício à revisão

do tema anteriormente formado. Obviamente que a superação do precedente realizar-se-á pelo

órgão que o formou, uma vez que este que detém a competência para tal desiderato, com a

necessária estabilidade e, ainda, com a análise igualmente democrática, com um contraditório

ampliado, sobre os motivos alegados que ensejam a pleiteada revisão de tese do precedente

anteriormente  firmado.  Esta  possível  superação  não  deve  ser  somente  pela  opinião  dos

magistrados  ali  presentes,  tampouco,  pela  alteração  da  composição  do  tribunal,  o  crucial  é

alterar-se materialmente o precedente quando este estiver desconectado com a realidade jurídica

e social,  após a  constatação de tal  situação,  podendo,  para  tanto,  realizar  a  modulação  dos

efeitos de tal mudança, concedendo efeitos prospectivos.

19. Necessidade de maior importância ao estudo das decisões e precedentes judiciais: com

a nova realidade processual enfatizando a formação e a utilização dos precedentes, estes devem

ter maior atenção na comunidade jurídica, seja no estudo para o cotidiano forense, bem como na

academia, com a necessária ênfase ao estudo de casos práticos formadores de precedentes, sem

escantear a necessidade do conhecimento da legislação, mas, comutando as experiências entre a

lei e os precedentes. 

20.  A  observância  dos  princípios  constitucionais  do  devido  processo  legal,  legalidade,

isonomia,  segurança jurídica e previsibilidade:  toda mudança legislativa prima por novos

conceitos, por adaptações necessárias e adequações cotidianas, ainda mais quando versa sobre o

processamento de demandas, com aplicabilidade imediata aos processos já existentes. Com isso,

toda e  qualquer  instauração,  tramitação  e  decisão  de um procedimento  que  culminará  num

precedente judicial deve ser envolto dos princípios do devido processo legal, da legalidade, da

isonomia,  segurança  jurídica  e  da  previsibilidade.  Não  há,  com as  alterações  propostas  na

criação de um microssistema de precedentes  vinculantes,  a  autorização para  a  formação de

decisões  controvertidas  e  desarrazoadas,  sem critérios  ou respeito  à  legalidade  e  ao  devido

processo legal, tampouco, se permite a automaticidade da jurisdição, o julgamento sumário sem

o devido ônus de fundamentação, mesmo diante de um precedente judicial atinente ao caso a ser

julgado. A observância de todos os princípios processuais constitucionais é condição base para

que a concessão de eficácia vinculante às certas decisões judiciais pelo legislador não resulte em

arbitrariedades, retirada de direitos e óbice ao acesso à justiça. Se a norma sistematizou uma

nova ótica processual, cumpre o dever das devidas adaptações para o funcionamento adequado,

sem a tergiversação da intenção da norma.   
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