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RESUMO  

O presente ensaio tem por objetivo analisar em que medida os pedidos de distinção 
suscitados no âmbito dos recursos repetitivos são apreciados pelos Tribunais Superiores 
brasileiros e sua relação à observância dos direitos fundamentais. Para tanto, será 
adotada a doutrina dos precedentes judiciais para discriminar a estandardização decisória 
presente no direito pátrio. Em sequência, serão apresentadas as principais características 
da sistemática dos recursos repetitivos adotada pelo Código de Processo Civil vigente, 
nomeadamente no bojo dos recursos especial e extraordinário. Posteriormente, introduzir-
se-á o conceito do pedido de distinção, sua diferença ante o instituto do distinguishing e o 
tratamento dado pela legislação e pela jurisprudência à matéria. Além disso, serão 
apontadas as controvérsias existentes quanto à observância obrigatória dos precedentes 
e à invocação do pedido de distinção à luz da prática forense. Assim, será feito um 
levantamento das decisões que apreciaram pedidos de distinção e serão esmiuçadas 
sobretudo as que denegaram genericamente o pleito. Por fim, a partir dos resultados 
obtidos, examinar-se-á os desafios que tais pronunciamentos judiciais engendram à 
garantia dos direitos fundamentais. 
Palavras-chave: Direito processual civil. Pedido de distinção. Recursos repetitivos. 
Direitos fundamentais. Decisões dos Tribunais Superiores. 
 

DISTINCTION REQUEST IN SPECIAL APPEALS AND THE CHALLENGES TO 
FUNDAMENTAL RIGHTS GUARANTEE: AN ANALYSIS FROM BRAZILIAN HIGHER 

COURTS’ DECISIONS 
 

ABSTRACT  
The purpose of this essay is to analyze the extent to which distinction request raised in the 
context of speacial appeals are appreciated by the Brazilian Higher Courts and its relation 
among the respect of fundamental rights. For this purpose, the doctrine of judicial 
precedents will be adopted to discriminate the decision standardization present in Brazilian 
law. In sequence, the main characteristics of the system of special appeals adopted by the 
Civil Procedure Code in force will be presented, namely in the context of special and 
extraordinary appeals. Subsequently, the concept of the distinction request will be 
introduced, its difference before the institute of distinguishing and the treatment given by 
the legislation and the jurisprudence to the matter. In addition, will be pointing the existing 
controversies regarding the mandatory observance of precedents and the invocation of the 
request for distinction in the light of forensic practice. Thus, a survey of the decisions that 
assessed distinction requests will be made and especially those that have generally 
denied the claim will be examined in detail. Finally, based on the results obtained, it will be 
examined the challenges that such judicial pronouncements engender in guaranteeing the 
fundamental rights. 
Keywords: Civil procedural law. Distinction request. Special appeals. Fundamental rights. 
Brazilian Higher Courts’ decisions. 
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1. INTRODUÇÃO 

É dispensável remontar a tempos longínquos do cenário jurídico brasileiro a fim de 

verificar certa resistência em atribuir ao direito processual, em todas as suas vertentes, o 

predicado de prerrogativa, não apenas do jurisdicionado, mas de todos aqueles que 

integram o sistema de justiça. Tal entendimento decorre, sobretudo, do imaginário de que 

o processo seria exclusivamente um meio e não um fim do que se almeja como justo, isto 

é, não se vislumbra, em geral, a “justiça”2 na própria tramitação processual, mas tão 

somente no seu resultado: anseia-se mais por uma decisão justa do que por um processo 

justo.  

Nada obstante, uma compreensão não instrumentalizada, mas garantista do 

processo torna-se fundamental para que se dimensione o seu real e efetivo alcance sob o 

prisma da primazia do direito do indivíduo. Vale dizer: processo é garantia, e não 

instrumento, e, nessa medida, uma correta apreensão de sua essência tem por premissa 

o Estado Democrático de Direito e, portanto, a tutela dos direitos fundamentais, que 

integram o núcleo existencial da pessoa humana e, mais especificamente, do 

jurisdicionado. A este respeito, não é excessivo pontuar que este paradigma estatal 

pressupõe, inexoravelmente, a salvaguarda de certos direitos que se materializam no 

processo judicial, cuja maior e mais completa expressão é o direito à adequada tutela 

jurisdicional, onde estão contemplados o contraditório, a ampla defesa e o devido 

processo legal. 

                                                 
2
 De antemão, faz-se a ressalva de que o presente ensaio não se propõe a exaurir nem filosófica nem 

juridicamente o conceito de justiça, por tal mote escapar de seu principal escopo e das próprias 
características conformadoras de um artigo científico, geralmente mais enxuto. Assim, a citação deste valor, 
intrinsecamente ligado ao Direito, deve ser apreendida, neste trabalho, a nível hipotético e laboratorial. 
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A partir, portanto, de uma hermenêutica processual condicionada aos ditames 

constitucionais do recém-inaugurado modelo democrático estatal, a técnica da distinção 

insere-se enquanto um mecanismo promotor de tais direitos fundamentais, eis que 

oportuniza o efetivo debate e favorece a oxigenação jurisprudencial. Neste diapasão, à 

distinção compete precisamente o papel de desmistificar o utilitarismo processual e dar 

dinamicidade ao diálogo travado entre os sujeitos do processo, posto que autoriza a 

reformulação de entendimentos e incentiva a comparação detalhada entre casos sub 

judice e casos anteriormente julgados, no rito dos recursos repetitivos, inserido no sistema 

de precedentes.  

A lógica sob a qual tal modelo dos precedentes se funda representa a consagração 

do acerto de decisões anteriormente proferidas e a exigência de um ônus argumentativo 

suficientemente apto a superar um entendimento já sedimentado, na contramão da 

distinção. Esta rija teoria, própria do sistema da common law e que ganha perfil específico 

ao ser adotada pela legislação processual brasileira nas irresignações reincidentes, 

recebe, assim, objeções quanto ao engessamento da atividade jurisdicional, uma vez que 

a obrigatória vinculação ao julgado estorva a modificação das interpretações. Igualmente, 

insinua-se que a má aplicação destas decisões pode sustentar práticas mecanicistas e 

estatísticas nos tribunais pátrios, em uma cadência progressiva de afastamento da boa 

análise de casos e dos fundamentos jurídicos a eles aplicáveis.  

Traçado este panorama, indaga-se: as decisões que apreciam o pedido de 

distinção veiculado em recursos especial e extraordinário repetitivos esmiúçam as 

particularidades inerentes ao caso paradigma e ao caso sub judice? Objetiva-se, através 

do método qualitativo-quantitativo de análise de casos, avaliar em que medida tais 

provimentos judiciais contribuem ou não para o fomento da uniformização decisória e do 

sistema de precedentes e, ainda, em qual extensão ratificam ou contrariam as 

prerrogativas processuais conferidas por normas constitucionais. Para a consecução 

deste desiderato, serão brevemente apresentadas considerações acerca da teoria dos 

precedentes e do sistema de recursos repetitivos (itens 2 e 3), relatadas explanações 

sobre a noção de distinção no processo civil brasileiro (item 4 e seus subitens), 

articuladas críticas quanto à conjugação destes institutos (item 5) e, por fim, examinados 

os dados empiricamente coletados na jurisprudência das Cortes Superiores acerca dos 

pedidos da distinção a elas dirigidos (item 6).  
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2. TEORIA DOS PRECEDENTES JUDICIAIS E A ESTANDARDIZAÇÃO 

DECISÓRIA NO DIREITO BRASILEIRO 

Apesar de, historicamente, o Brasil possuir uma tradição jurídica associada ao 

sistema da civil law, no qual se funda uma potência tão somente persuasiva, portanto não 

obrigatória, dos precedentes, percebe-se uma miscigenação deste para com o regime da 

common law, o qual, por excelência, eleva os precedentes ao patamar de fonte de direito 

e, assim, a eles consagra uma a força cogente e vinculante3. Este fato faz com que se 

crie um modelo híbrido, genuinamente brasileiro, que conjuga as duas espécimes: ora se 

estabelece que eventual acatamento do precedente “deve-se mais ao peso dos 

argumentos do que à sua autoridade” (ZIMERMAN e JANSEN apud PEIXOTO, 2015, p. 

3) e, assim, se transige quanto à sua aplicação ou não ao caso concreto, diante da 

independência judicial, ora se determina que a fidelidade ao precedente é compulsória, ao 

argumento da necessidade de preservação da unidade da jurisdição.  

Isto posto, pode-se dizer que a sistemática de utilização de precedentes é pautada, 

em apertada síntese, na máxima “treat like cases alike”, em tradução livre “tratar igual 

casos iguais”4, segundo a qual o julgador se filia a uma decisão tomada em caso anterior 

e semelhante para pautar o entendimento em caso análogo e posterior. Diz-se, portanto, 

que a “racionalização das decisões judiciais, intrínseca à doutrina dos precedentes, é a 

concepção de que as decisões exaradas por juízes e tribunais devam ter a pretensão de 

universalidade para todos os casos assemelhados.” (PINHO e RODRIGUES, 2016, p. 6). 

É justamente neste recorte que se assenta a chamada stare decisis doctrine (literalmente, 

doutrina do precedente judicial), que se desdobra nas acepções (i) vertical, em que há 

vinculação às decisões de tribunais superiores que, hierarquicamente, demandam 

observância e; (ii) horizontal, a partir da qual torna-se imperativa submissão aos 

pronunciamentos judiciais do próprio tribunal no qual o juiz está associado.   

Nesse sentido, a teoria dos precedentes, aqui invocada enquanto referencial 

teórico preliminar, traduz essencialmente a ideia de uniformização da jurisprudência e 

estandardização decisória, sobretudo diante do volume de processos reputados de 

idêntico jaez, isto é, compreendidos num mesmo eixo temático. Assim, 

                                                 
3
 A rigor, a ideia de precedente em sentido forte, isto é, dotado de força vinculante em sentido estrito apenas 

pode ser tecnicamente apreendida no domínio da common law.  
4
 Esta expressão é sinônimo da máxima “stare decisis et non quieta movere”, leia-se, “respeitar as coisas 

decididas e não mexer no que está estabelecido”.   
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O cerne da ideia de precedente judicial, que o direito brasileiro cada vez mais 
procura incorporar, consiste, portanto, na atribuição de eficácia vinculante às 
decisões sucessivas àquelas proferidas em casos idênticos ou análogos. 
A decisão que se reveste das características de um precedente judicial deve, 
portanto, refletir uma regra aplicável a outros casos semelhantes. 
O caráter vinculante dos precedentes decorre da necessidade de tratamento 
isonômico entre os jurisdicionados, a qual é atingida por intermédio da seleção de 
aspectos relevantes de um caso submetido a julgamento (ratio decidendi), com a 
posterior aplicação deste entendimento a casos semelhantes. 

(...) O precedente consiste, portanto, no “resultado da densificação de normas 

estabelecidas a partir da compreensão de um caso e suas circunstâncias fáticas e 
jurídicas”. (PINHO e RODRIGUES, 2016, p. 3-4) 

É indispensável citar que, embora não se aplique enquanto uma regra, no sentido 

de exclusividade do direito anglo-saxão, a noção de precedente, presente em nossa 

jurisdição pátria, possui uma presunção de veracidade positiva a seu favor, motivo pelo 

qual a orientação que veicula deve, em geral, ser seguida. Daí exsurge a importância de 

debruçar-se sobre a sistemática de aplicação dos precedentes pelos tribunais brasileiros, 

movimento este que, invariavelmente, desdobra no estudo do conceito de ratio decidendi, 

para os britânicos, ou holding, para os americanos, enquanto elemento indissociável de 

um paradigma decisório. 

Em sede de pronunciamento judicial, as razões de decidir nada mais são do que os 

fundamentos determinantes do precedente, isto é, o componente que corporifica os 

argumentos que dão supedâneo a uma decisão. Faz-se elementar clarificar que a ratio 

decidendi5, por conseguinte, não integra a parte dispositiva da manifestação do juiz, mas 

justamente a sua fundamentação, pelo que constitui, assim, o âmago da tese jurídica 

sintetizada pela decisão. Ora, uma vez que a importância destas justificativas reside na 

construção cognitiva da tese jurídica, “o ato de decidir não é o que forma o precedente, 

mas o caminho que se levou para chegar à convicção da decisão. Isso é o que forma e o 

que importa para a aplicabilidade futura.” (LEMOS, 2016, p. 7).  

Acerca da escorreita aplicação do precedente em um sistema de padronização de 

decisões judiciais, incumbe ressalvar, no entanto, a necessidade de imbricação entre este 

e o caso concreto sub examine, sob pena de configuração de ausência de fundamentação 

e, em consequência, de nulidade do provimento jurisdicional: 

O respeito ao precedente não passa pela sua utilização de qualquer maneira, sem 
um regramento. Para uma real respeitabilidade ao precedente, o juízo deve, ao 
invocar a utilização deste, delinear claramente os motivos e razões de identidade 
entre a ratio decidendi do precedente e as questões fático-jurídicas existentes 

                                                 
5
 Este termo é habitualmente utilizado no cotidiano forense, motivo pelo qual a ele será dada preferência 

para referenciar a expressão “razões de decidir”.  
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naquela demanda a se julgar. Somente utilizar de forma automática um 
precedente, sem maiores explicações ou interligações entre a causa e a ratio 
decidendi, invalida totalmente a decisão, com uma total omissão quanto à 
fundamentação. (LEMOS, 2016, p. 8) 

Neste mesmo sentido, depreende-se que, ao se absorver a máxima de que a ratio 

decidendi conforma uma proposição de direito necessária para a decisão e o atributo 

propriamente vinculante de um julgado,  

também sinaliza-se que a ratio decidendi não consiste apenas em uma razão de 
direito fundamental para a decisão do caso, mas também integram a ratio 
decidendi os elementos fáticos considerados pelo julgador na formação da 
decisão. (FENSTERSEIFER, 2017, p. 8) 

Por conseguinte, deduz-se que essa sistemática de equalização de decisões tem 

por arcabouço principiológico a segurança jurídica, a previsibilidade, a 

celeridade/sumarização da cognição e a isonomia, leia-se, sua causa está embasada em 

tais princípios. Acerca deste particular, oportuno pontuar a existência de uma política 

judiciária que referenda e fomenta tal prática de padronização, donde destaca-se, a guisa 

de exemplo, o projeto de Metas Nacionais inaugurado no Brasil pelo Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ) no ano de 2009, que possui o fito claramente utilitarista de “acabar com 

o estoque de processos causadores de altas taxas de congestionamento nos tribunais” e, 

por conseguinte, incitar um suposto “aperfeiçoamento da Justiça brasileira”6. Quanto a 

esta nuance finalística de incremento das estatísticas de casos deslindados a partir da 

adesão da teoria dos precedentes, apropriado sublinhar que 

(...) Ao contrário do que se passa no common law, a utilização, no Brasil, dos 
precedentes e, em maior medida, do direito jurisprudencial na aplicação do direito 
é fruto de um discurso de matiz neoliberal, que privilegiava a sumarização da 
cognição, a padronização decisória superficial e uma justiça de números 
(eficiência tão somente quantitativa), configurando um quadro de aplicação 
equivocada (fora do paradigma constitucional) desse mesmo direito jurisprudencial 
que dá origem ao que se pode chamar de hiperintegração do direito. 
A expressão denota o tratamento igualitário a casos substancialmente distintos, 
como se fossem (mas não são) objetos subsumíveis à mesma regra geral. Na 
precisa lição de Ramires, “de um lado, uma decisão judicial deve ser coerente com 
o todo da prática jurídica, porque o direito rejeita os casuísmos típicos da política. 
Mas, de outro, as distinções e particularidades dos casos exigem respostas 
individualizadas”. Mais adiante, o autor explicita que há hiperintegração “na 
interpretação quando os fatos de um caso com alguma especificidade e restrição 
acabam se tornando um parâmetro geral para casos subsequentes que não 
guardam suficientes padrões de identificação com ele”. (NUNES e HORTA, 2015, 
p. 5) 

                                                 
6
 A lógica da política institucional engendrada pelo CNJ pode ser facilmente apreendida no próprio site do 

órgão. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas/sobre-as-metas/. Acesso em 10 
mar. 2021. 
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Em perfilhamento a esta linha de uma pressuposta ligeireza e equalização da 

prestação jurisdicional, o Código de Processo Civil de 2015, em seus arts. 926 a 928, 

introduziu o embrião da teoria dos precedentes e, assim, consubstanciou uma 

manifestação ex lege do apreço à tomada de decisões de maneira convencionada 

enquanto mecanismo para desobstruir os acervos processuais dos tribunais brasileiros. 

Com efeito, a legislação em comento passou veicular orientação expressa às cortes a fim 

de que as mesmas unificassem sua jurisprudência através de mecanismos 

normatizadores, numa verdadeira produção escalonada de decisões interlocutórias, 

sentenças e acórdãos. 

Destarte, o art. 926 da Codificação Processual preconiza a imprescindibilidade da 

coerência, estabilidade e integridade da jurisprudência a fim de que se constitua um 

método de precedentes propriamente dito, ao passo que o art. 927 do mesmo diploma 

estabelece um elenco exemplificativo7 (NUNES e HORTA, 2015, p. 27; PINHO e 

RODRIGUES, 2016, p. 8; PEIXOTO, 2015, p. 5) das decisões passíveis de observância 

obrigatória, isto é, normativamente reputadas enquanto precedentes, quais sejam: (i) as 

decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

(ii) os enunciados de súmula vinculante; (iii)  os acórdãos em incidente de assunção de 

competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivos; (iv) os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional e; (v) a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais 

estiverem vinculados. O art. 928 da Lei Processual, por seu turno, explicita o que deve se 

compreender no âmbito do rito de julgamento de casos repetitivos, dentre os quais estão 

inclusos o incidente de resolução de demandas repetitivas e os recursos especial e 

extraordinário repetitivos, este último sobre o qual se dará a detida análise a seguir. 

3. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO 
REPETITIVOS 

                                                 
7
 Outras referências normativas que podem ser citadas enquanto exemplos de adoção da teoria dos 

precedentes pelo ordenamento jurídico brasileiro os arts. 311, II (concessão de tutela de urgência com base 
em tese firmada em julgamentos de casos repetitivos); 332 (improcedência liminar do pedido); 496, §4º 
(dispensa de remessa necessária); 521, IV (dispensa de caução em sede de cumprimento de sentença 
proferida em conformidade com acórdão firmado em julgamentos de casos repetitivos) do em; 932, IV e V 
(disposições acerca do provimento ou não de recurso em face de decisões dos Tribunais Superiores); 968, 
§4º (improcedência liminar do pedido em casos de ação rescisória) e; 976 (incidente de resolução de 
demandas repetitivas), todos estes pertencentes à Lei Processual em vigor. 
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Conforme anteriormente sugerido, a adoção da sistemática dos recursos repetitivos 

pelo Código de Processo Civil de 2015, nomeadamente em seus art. 928, I e art. 1.036 e 

seguintes, é uma evidente derivação da tendência, verificada no direito brasileiro, de 

incorporação da cultura do stare decisis e de condecoração da teoria dos precedentes, 

cuja presença é transversal em toda a Codificação Processual. Submerso, assim, na 

lógica de estandardização decisória e na percepção de confecção de decisões a nível 

industrial, o rito concernente à lógica do julgamento de casos recorrentes demonstra, por 

excelência, a valorização do uso de algoritmos e de tecnologia para fins de 

consubstanciação da atividade jurisdicional.8  

 Isto posto, convém elucidar que este protocolo, o qual também se conhece como 

julgamento por amostragem ou julgamento representativo da controvérsia (PINHO e 

RODRIGUES, 2016, p. 8) e, ainda, por litigiosidade repetitiva (NUNES e HORTA, 2015, p. 

3) consiste em uma técnica de aglutinação de questões comuns (DIDIER JR. e CUNHA, 

2020, p. 741) na qual dois ou mais casos são eleitos pelo tribunal para fins de apreciação 

judicial de determinada quaestio jurídica. Tal artifício, inclusive, já possuía previsão no 

Código de Processo Civil de 1973, em seu art. 543-C. Veja-se: 

A adoção do julgamento dos recursos repetitivos no âmbito do STJ, introduzido 
com a Lei 11.672/2008, que acresceu o art. 543-C ao CPC, como explica 
Francisco Rosito (2012, p. 436), teve por objetivo diminuir o número físico das 
demandas levadas ao Superior Tribunal, para que esta corte pudesse otimizar sua 
produção e se dedicasse a exercer sua função, hoje primordial, de uniformização 
de jurisprudências. (MENEZES, 2013, p. 86) 

O microssistema dos recursos repetitivos, que se reputa espécie do gênero da 

sistemática dos precedentes, representa, desde aquele ano, portanto, um meio de gestão 

de acervos processuais embasado no arquétipo austríaco, estabelecido como regra geral, 

das causas-piloto (DIDIER JR. e CUNHA, 2020, p. 734). A partir deste modelo, há a 

seleção dos recursos paradigmas que serão julgados e, uma vez verificada a presença 

dos pressupostos específicos para a instauração do incidente de julgamento de recursos 

repetitivos (DIDIER JR. e CUNHA, 2020, p. 741), vem a ser proferida a chamada decisão 

de afetação, a saber, 

                                                 
8
  A esse respeito, tem-se que “a tecnologia serviu de grande ajuda ao "magistrado-despreocupado". Agora, 

considerando a assinatura digital, a delegação tornou-se mais célere e proveitosa, criando forma e louvor às 
inúmeras reportagens e, ainda, números em sites de tribunais: "sentenças julgadas neste ano 
'121561651'...'". O Judiciário se preocupa com números e metas do Conselho Nacional de Justiça.” In: 
TORRANO, Marco Antonio Valencio. Teoria constitucional do "distinguishing": uma "nova" perspectiva 
à tradição jurisprudencial brasileira – prática forense. Disponível em: 
https://advtorrano.jusbrasil.com.br/artigos/114336245/teoria-constitucional-do-distinguishing-uma-nova-
perspectiva-a-tradicao-jurisprudencial-brasileira-pratica-forense. Acesso em 10 mar. 2021.  
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(...) aquela em que o tribunal, geralmente o superior, profere uma delimitação da 
matéria sobre a qual formará um precedente num julgamento por amostragem, 
num recurso ou incidente em rito repetitivo. A importância dessa decisão é enorme 
para a formação de um precedente. Se o formato do julgamento será num rito por 
amostragem, com a resolução de um ou alguns processos, para, após, servirem 
de base para os demais processos idênticos, é de suma importância que antes do 
início desse rito seja proferida a decisão de afetação da matéria, com a 
delimitação de quais pontos materiais têm a relevância para as espécies de 
julgamento diferentes do normal e, consequentemente, os limites fáticos materiais 
do futuro precedente. (LEMOS, 2018, p. 13)  

Posteriormente à configuração das reclamações afetadas, isto é, uma vez 

delimitada a matéria afetada que será apreciada, determina-se “a suspensão dos demais 

processos que estejam em curso no Brasil, e que versem sobre a mesma questão de 

direito” (WAMBIER et al apud LEMOS, 2016, p. 14). Assim, diante do sobrestamento de 

todas as demandas consideradas análogas, delibera-se acerca dos recursos paradigmas, 

decide-se as causas-piloto nele contidas e, em desfecho, fixa-se a tese jurídica a ser 

aplicada em todos os demais processos interrompidos. Forma-se, assim, um precedente 

obrigatório a ser seguido pelos juízos e tribunais em casos que contenham idêntico 

assunto repetitivo, de direito processual ou de direito material (DIDIER JR. e CUNHA, 

2020, p. 734) e que, portanto, reclamam uma mesma solução.  

Faz-se demasiado oportuno acentuar que, no processo originário, após ser 

prolatada a decisão de afetação, é realizada a averiguação da similitude fática entre a 

matéria determinada como afetada e o processo que potencialmente pode vir a ser 

sobrestado, donde decorre duas hipóteses: ora se suspende o processo em virtude da 

correspondência, de modo a se aguardar a decisão de segunda instância, ora não se 

suspende a ação diante da plausível ausência de enquadramento entre os limites do caso 

paradigma e do caso concreto (LEMOS, 2016, p. 14). Isto posto, pode-se concluir, para 

fins do presente trabalho, conforme se restará melhor aclarado adiante, que a primeira 

oportunidade em que a distinção pode ser alvitrada é justamente na decisão que 

suspende o processo da parte. À vista disso, o passo-a-passo de uma decisão formulada 

no rito dos recursos repetitivos e consequentemente, erigida com base em precedentes, 

pode ser explicada, para fins didáticos, do seguinte modo:  

(i) o julgador examina o caso, considerando os fatos e sua qualificação jurídica 
bem como o direito pleiteado pelas partes; (ii) o julgador verifica a existência de 
semelhanças relevantes entre o caso que deve ser decidido e os precedentes 
existentes sobre o tema, tanto aqueles invocados pelas partes quanto os que já 
são de seu conhecimento; (iii) o julgador extrai a ratio decidendi do precedente e, 
posteriormente, (iv) decide se aplica ou não aplica o precedente, sempre de forma 
detalhadamente fundamentada. E é exatamente no quarto passo da decisão que 
se verifica a possibilidade de utilização das técnicas de distinção (distinguishing) 
ou de superação (overruling) do precedente. (FENSTERSEIFER, 2017, p. 8) 
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Com efeito, é exatamente neste ambiente processual que se entremeia o instituto 

da distinção a ser esmiuçado, o que explica a pertinência do estudo preliminar da teoria 

dos precedentes e do microssistema dos recursos repetitivos para os fins acadêmicos 

deste ensaio.   

4. NATUREZA JURÍDICA E CONCEITO DE DISTINÇÃO 

Ao vocábulo “distinção”, oriundo do latim “distinguere”9, isto é, “separar por meio de 

uma vara”, são atribuídos vários significados de acordo com a definição do dicionário10, 

quais sejam: (i) ato ou efeito de distinguir(-se); diferença, separação; (ii) sinal ou 

qualidade pela qual uma coisa se diferencia de outra; característica, peculiaridade; (iii) 

percepção da diferença entre pessoas ou coisas; (iv) correção e honestidade de 

procedimento e; (v) percepção nítida; clareza, nitidez. Destarte, sustenta-se que todas 

estas definições estão conjugadas no conceito, dado pelo Direito, à ideia de distinção e 

refletem a natureza jurídica do instituto, a saber, a de técnica processual utilizada para 

invocar diferenças entre o caso paradigma e o caso objeto de afetação.11 

Através da ferramenta distinção, portanto, peculiaridades do caso concreto 

autorizam que seja excepcionada a aplicação dos precedentes enquanto regra cogente, 

cujo sentido passa a ser relativizado em função das minudencias da controvérsia 

individualmente considerada. A este respeito, diz-se que 

a aplicação da técnica chamada distinguishing é uma forma de excepcionar o 
precedente, sem, no entanto, expurgá-lo do sistema. Sua aplicação deve ser 
realizada quando o caso concreto possuir particularidades fático-jurídicas não 
presentes - e, por isso, não consideradas - no precedente. (FENSTERSEIFER, 
2017, p. 8) 

Assim, a obrigatoriedade de aplicação de determinado precedente deixa de vigorar 

“por ocasião de distinções existentes no caso concreto que recomendam o tratamento 

diferenciado (raciocínio por contra-analogia)” (NUNES e HORTA, 2015, p. 29) e a 

distinção, deste modo, passa a ser um tipo de expediente que visa o afastamento de um 

precedente não por ele ser injusto, mas simplesmente por não se adequar à situação 

fática (PEIXOTO, 2015, p. 7), isto é, constitui uma mera hipótese de não incidência da 

norma do precedente invocado. Em reforço,  

                                                 
9
 Onde “dis” significa “à parte, para fora, o oposto” e “stinguere” representa “cutucar, empurrar”. Disponível 

em: https://bit.ly/3bhWoot. Acesso em 01 mai. 2021. 
10

 Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/busca?id=ajle. Acesso em 01 mai. 2021. 
11

 Sem embargo seja inexistente um posicionamento sedimentado na doutrina quanto à natureza jurídica da 
distinção, formulou-se autonomamente uma sugestão do que o poderia ser. 



11 

    
Aplicar a distinguishing é o oposto de raciocinar por analogia. Quando se distingue 
um caso de outro, o argumento utilizado aponta que os fatos do caso precedente 
são, em alguma medida, diferentes dos fatos do caso em julgamento, de tal modo 
que as razões fundamentais do precedente não deverão ser aplicadas ao caso em 
julgamento, realizando-se uma exceção que permite que o julgador se furte da 
aplicação do precedente. (FENSTERSEIFER, 2017, p. 4) 

Para fins de contextualização e melhor ilustração da noção de distinção, aventa-se 

o seguinte exemplo fictício: determinada pessoa fora proibida de adentrar com seu animal 

de estimação em um restaurante e, ao mover-lhe uma ação judicial, finda como 

sucumbente no litígio. Em circunstância análoga experimentada por um indivíduo cego e 

seu cão-guia, a decisão proferida na demanda anterior poderia ser aplicada? Há afinidade 

fática para tanto? “E se simplesmente fosse outro animal, como um pequeno pássaro em 

uma gaiola? A mera diferenciação da cor do animal seria relevante? Ora, é evidente que 

por vezes o importante não são os fatos puros, mas a forma com a qual são 

apresentados.” (PEIXOTO, 2015, p. 6). Neste tonário, o que desponta é a possibilidade da 

parte invocar o pedido de distinção, a fim de afastar a incidência de um precedente que, 

abstratamente, lhe seria aplicável, por inexistir semelhanças que autorizem uma aplicação 

equânime de entendimento a ambas as lides:  

O julgador faz referência ao precedente, afirmando que ele seria plenamente 
aplicável ao caso que está sendo julgado; contudo, em virtude de uma 
peculiaridade que existe no caso julgado e que não existia no caso precedente, a 
regra deve ser reformulada para se adaptar à circunstância. Em outras palavras, 
"se existirem particularidades fático-jurídicas não presentes - e, por isso, não 
consideradas - no precedente, então é caso de distinguir o caso do precedente, 
recusando-lhe aplicação.” (FENSTERSEIFER, 2017, p. 5)  

Destarte, faz-se necessário tecer alguns pormenores acerca deste mecanismo com 

o escopo de ser compreendido, acuradamente, em que ambiência está especificamente 

imerso o pedido de distinção, que é exatamente o objeto da presente pesquisa. Vale 

dizer: há diferença no momento de aplicação do mecanismo, o que faz com sua acepção 

também varie. Noutros termos, a depender do tempo processual e da parte, poder-se-á 

ou não falar em pedido de distinção (LEMOS, 2016, p.12).    

4.1. DISTINGUISHING x PEDIDO DE DISTINÇÃO: UMA DIFERENCIAÇÃO 
NECESSÁRIA 

Feita uma breve explanação acerca do que consiste o discernimento entre o caso 

em julgamento e o precedente, faz-se primordial conceber o período em que se pode 

invocar tal prerrogativa. Com efeito, o momento de aplicação da distinção faz com que 

haja uma diferença no tratamento doutrinário, jurisprudencial e normativo dado ao 
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instrumento, que passa, inclusive a ser compreendido a partir de duas alcunhas 

dissonantes.  

Urge albergar cautela e precisão terminológica na conceituação dos institutos da 

distinção e do distinguishing, os quais, muito embora possam, eventualmente, alcançar 

um mesmo resultado, diferem entre si. Tanto o juiz (art. 489, §1º, VI do CPC) quanto a 

parte (art. 1037, §9º do CPC) podem fazê-lo, de modo que, para ambos, há ônus 

argumentativo, isto é, implica-se essencial a comparação analítica entre a razão de 

decidir do processo e a do precedente para que deixe de ser seguida a orientação do 

precedente por não coincidência fática material, o que, consequentemente, dá azo ao seu 

não enquadramento por afastamento. Acerca da diferença entre os institutos: 

Ao analisar o pedido de distinção realizado por uma das partes, o juízo não se 
debruça no distinguishing, existente como técnica de superação de precedentes, 
mas sim sobre um pedido que pleiteia uma revisão na comparação prévia 
realizada pelo juízo para a verificação de distinção, com um pleito pela retirada da 
suspensão imputada anteriormente àquele processo. Na atividade judicial 
realizada nesse momento, há uma clara divergência entre essa distinção e o 
distinguishing: a decisão proveniente dessa análise será interlocutória, não uma 
sentença, como na técnica de superação de precedente. (LEMOS, 2016, p. 17) 

Destarte, ao passo que o distinguishing12 deve ser utilizado na própria construção 

da fundamentação da decisão judicial, independente de pedido das partes, simplesmente 

como uma forma essencial para a utilização do precedente de maneira oficiosa pelo juízo 

competente, o pedido de distinção nasce de um suposto equívoco do juízo no 

enquadramento daquele processo, por seu conteúdo material, aos limites da decisão de 

afetação, com a determinação equivocada pelo sobrestamento e vinculação da decisão 

que vier do mérito do julgamento por amostragem àquele processo.  

Desta avaliação preliminar, verifica-se a presença de certos elementos a serem 

auferidos, quais sejam: processo a ser julgado, precedente suscitado, análise judicial e 

afastamento por não enquadramento (LEMOS, 2016, p. 12). Assim, resumem-se as 

seguintes diferenças: (i) o julgamento no distinguishing se dá por sentença/acórdão que 

enfrenta o mérito da questão, na medida em que a apreciação do pedido de distinção se 

dá por decisão interlocutória; (ii) no distinguishing, o cotejo é feito com um precedente; já 

no pedido de distinção, a comparação se dá em face de uma decisão de afetação; (iii) no 

distinguishing, não há a necessidade de sobrestamento, ao passo que na distinção há 

                                                 
12

 Quanto ao distinguishing realizado pelo juiz, existem as modalidades da distinção restritiva, ampliativa e 
inconsistente (SPINA, 2017, p. 24 -29). Estas, contudo, por não estarem contempladas no objeto deste 
ensaio, não serão aprofundadas. 
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(LEMOS, 2016, p. 19) e; (iv) o distinguishing é feito pelo juiz e o pedido de distinção é 

realizado pelas partes.  

No presente trabalho, debruçar-se-á no que se entende por pedido de distinção sob 

a ótica do jurisdicionado diante de uma decisão, e não em invocação da técnica de 

aplicação do distinguishing, feita pelo magistrado a partir da existência de um precedente. 

Por conseguinte, o enfoco do presente no pedido de distinção pleiteado pela parte, para 

que o juízo retire o processo da suspensão, justifica-se em razão da existência de uma 

significativa gama de contributos acadêmicos sobre o tema da distinção quando 

gerenciada pelo juiz. Esta, portanto, é uma evidência que denota a relevância de 

pesquisas sobre o tema que reverberem a perspectiva do sujeito litigante e de recortes 

que considerem o processo enquanto garantia, tal como fora escolhido. No pedido de 

distinção, portanto, 

A parte pode requerer o prosseguimento do seu processo, desde que demonstre 
que a distinção do seu caso torna indevida a suspensão decorrente da instauração 
do incidente de julgamento de casos repetitivos.  
Nessa hipótese, a parte deve demonstrar fundamentadamente que seu caso versa 
sobre situação particularizada por hipótese fática distinta ou questão jurídica não 
abrangida pelo objeto do incidente, a impor solução jurídica diversa (DIDIER JR. e 
CUNHA, 2020, p. 742) 

Conforme visto, o argumento da parte transita pela falta de similitude entre a 

decisão de afetação e a sua demanda, com uma notória distinção fática material entre 

ambos, e suas aspirações convergem tanto no não enquadramento do seu caso àquela 

matéria, quanto na ausência de suspensão de seu processo. O mecanismo da distinção 

apreendido a partir deste viés, portanto, ecoa “um dinâmico refinamento do entendimento 

consolidado pelas Cortes brasileiras e pelo Poder Judiciário à luz de contextos e 

pormenores práticos, o que, consequentemente, opera uma maturação do direito 

jurisprudencial.” (NUNES e HORTA, 2015, p. 10).  

4.2. PARTICULARIDADES QUANTO AO PEDIDO DE DISTINÇÃO NA 

LEGISLAÇÃO E NA JURISPRUDÊNCIA 

Reforça-se que o pedido de distinção, a toda evidência, pode ser 

endereçado ao órgão judicial competente por simples petição a qualquer tempo do 

processo, tal como lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:   

Se o caso for distinto, a parte deve, a qualquer momento, por simples petição, 
requerer que seu processo prossiga, por conter peculiaridade que o afasta da 
suspensão. A distinção se exerce por simples requerimento, cabendo agravo 
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interno da decisão que acolhe ou rejeita tal requerimento. (DIDIER JR. e CUNHA, 
2020, p. 743).  

Esse entendimento, inclusive, foi pautado na própria jurisprudência da Corte 

Cidadã (STJ, REsp nº 1.440.303/RS, Min. Gurgel de Faria, DJe 23.11.2016), a qual, 

portanto, manifestamente reconhece a possibilidade de suscitação do pleito de distinção 

por simples petição. Nada obstante, o mesmo tribunal, em recente e divergente decisão, 

estatuiu que “o pedido apresentado em petição simples não merece ser apreciado por 

falta de previsão legal.” (STJ, PDist no AREsp 1757650, Min. Herman Benjamin, DJe 

30.03.2021). Nesse sentido, incumbe considerar a zona cinzenta em que a própria 

admissibilidade do pedido de distinção repousa, no que tange à sua nuance formal, na 

jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. 

Ainda no domínio jurisprudencial do Tribunal Superior em comento, sua 

Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp nº 1846109/SP, de relatoria da 

Ministra Nancy Andrighi, que originou o Informativo nº 662 do STJ, decidiu, por 

unanimidade, que “o procedimento de distinção (distinguishing) previsto no art. 1.037, §9º 

e 13 do Código de Processo Civil se aplica também ao incidente de resolução de 

demandas repetitivas”, não obstante tal previsão não esteja expressa no redação do 

precitado dispositivo. Portanto, entende-se que tal inovação também se estende ao 

pedido de distinção encetado pela parte, de modo a se estatuir a possibilidade deste 

pleito ser veiculado em tais incidentes, que igualmente pertencem ao microssistema dos 

recursos repetitivos. 

5. CONTROVÉRSIAS ACERCA DA TEORIA DOS PRECEDENTES E DO PEDIDO 

DE DISTINÇÃO À LUZ DA PRÁTICA FORENSE  

Não se desconsidera a importância da construção de um sistema de precedentes 

no direito brasileiro sob a ótica da duração razoável do processo e da primazia do 

julgamento de mérito em processos assemelhados (PINHO e RODRIGUES, 2016, p. 6), 

tampouco a necessidade de uniformização dos entendimentos dos tribunais superiores 

para com as cortes extraordinárias brasileiras. Em verdade, o que se questiona é a 

subversão do instituto da distinção, criado justamente para trazer contornos de 

particularidades aos casos e na contramão da lógica massificadora e inerente ao sistema 

de precedentes, leia-se, a aplicação de tal regra de precedentes de maneira absoluta sem 

as devidas ressalvas e exceções. Deste modo, 
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a relevância do tema a que se propôs enfrentar se justifica na medida em que o 
que se vê, na prática, é “o posicionamento absolutamente restritivo que os 
Tribunais vêm adotando em relação à recorribilidade das decisões proferidas em 
consonância com os paradigmas firmados”, em uma tendência de engessamento 
do Direito e de supressão de discussões sobre teses jurídicas já decididas, a 
despeito da existência de razões peculiares que recomendariam as departures do 
common law – a exemplo do distinguinshing –, o que é agravado em razão da 
dificuldade de promoção da formação de padrões decisórios realmente 
panorâmicos. (NUNES e HORTA, 2015, p. 9)  

Em adendo, oportuno aventar indagação acerca da utilização à brasileira dos 

precedentes, mormente quanto à pertinência da adoção de um modus de julgamento por 

atacado. Isso porque tal proceder contraditoriamente tenciona, a partir da utilização de 

diminutas ementas e frágeis enunciados, abarcar todas as circunstâncias reais possíveis, 

sem que, para tanto, haja o esgotamento da matéria fática subjacente ao caso e o 

fomento ao contraditório face aos precedentes potencialmente aplicáveis (NUNES e 

HORTA, 2015, p. 10).  

A crítica se robustece ao se considerar que a efetividade da individualização do 

direito promovida pela ferramenta da distinção é estorvada por decisões genéricas e 

evasivas, ideia contra a qual tal aparato precisamente se coloca. É dizer: se o pedido de 

distinção é feito com o fito de se observar filigranas fáticas próprias do caso diverso e de 

não inseri-lo na mesma vala comum que os demais, afetados pelo rio dos recursos 

repetitivos, incabível admitir que a decisão que aprecia tal pleito reproduza argumentos 

amplos e vagos, sob pena de esvaziamento da própria utilidade do mecanismo, bem 

como de configuração de grave contrassenso.  

O que faz despontar outra preocupação em relação ao instituto da distinção é, 

precisamente, a eleição dos critérios que norteiam eventual semelhança entre o caso 

controvertido e o precedente a ser aplicado, sobretudo porque são esses parâmetros os 

que se encontram na base do controle do processo decisório. Acerca deste particular, é 

necessário ressaltar que os casos, invariavelmente, apresentarão algum grau de 

diferença, ainda que em menor ou maior expressão. Contudo, o que torna ainda mais 

desafiadora a empreitada da distinção é justamente auferir o que importa para fins de 

cotejo entre o caso e o precedente, ou seja, qual o núcleo duro do precedente que veicula 

uma tese jurídica relevante para resolução de determinada controvérsia.  

Daí se recrudesce a tensão existente no fenômeno aqui estudado quanto às 

identidades ou não entre casos distintos, a priori, entre si, eis que o desafio passa a ser o 

da compreensão dos eventos relevantes e irrelevantes no caso suscitado como 
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precedente e no caso concreto em questão. Tal processo, certamente, dependerá da 

atividade argumentativa dos sujeitos processuais, a partir da qual delimitar-se-á o 

precedente de maneira adequada (PEIXOTO, 2015, p. 6).   

Aqui, inclusive, reside a razão pela qual “a ratio decidendi não pode ser 

considerada tão somente por suas razões de direito, mas necessariamente precisa levar 

em consideração os fatos do caso e a forma como eles foram classificados pelo direito.” 

(FENSTERSEIFER, 2017, p. 5). Isso porque, neste âmbito, o que verdadeiramente 

interessa, a despeito de uma mera similitude fática entre lides comparadas, é a 

verificação do critério utilizado para classificar os fatos sob o prisma jurídico, a partir do 

qual pode-se falar propriamente em semelhança inter casos. 

Além disso, urge sublinhar que a própria ideia de precedente no Brasil vem sendo 

enfraquecida, o que descredita a finalidade precípua dos recursos repetitivos de 

uniformizar os entendimentos adotados em casos supostamente análogos. Isso porque 

comumente pode-se esbarrar em considerável dificuldade de identificação da ratio 

decidendi nos julgados, elemento este propriamente vinculante em uma decisão, 

conforme já apontado, eis que verificada uma tendência de decisões com fulcro em 

conceitos jurídicos amplos e premissas indeterminadas, de textura aberta, que, assim 

aplicados, promovem uma frouxidão interpretativa na atividade jurisdicional.  

Assim, nota-se, na atividade jurisdicional, uma feroz tendência em estabelecer 

fórmulas genéricas e regras gerais universalmente aplicáveis, a partir da busca tão 

somente das conclusões do julgado, em menosprezo às minúcias fáticas do caso em 

apreço. Tal constatação, assim, associa-se a uma prática um tanto quanto descuidada e 

relapsa na formação e aplicação dos precedentes, em que a argumentação dos órgãos 

judiciais relega os argumentos das partes a segundo plano (PEIXOTO, 2015, p. 2). 

Logo, interroga-se: se é a partir das razões de decidir extraídas da decisão que se 

opta pela aplicação ou não de determinado precedente e, ainda, se a noção de qual seria 

essa razão de decidir encontra-se turva pelos motivos acima destacados, como poder-se-

ia falar em sistema de precedentes no Brasil? A toda evidência, a práxis dos tribunais 

neste âmbito faz despontar que tal proceder decisório é merecedor de ressalvas e 

críticas. A este respeito, frisa-se que, 

ainda que as técnicas de julgamento por amostragem tenham sido recentemente 
ampliadas e aprimoradas pelo Código de Processo Civil de 2015 e produzam, tal 
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como os precedentes típicos da doutrina do stare decisis, decisões que irradiam 
seus efeitos de modo prospectivo, inclusive para alcançar terceiros que não foram 
parte no processo no qual a decisão foi proferida, os métodos de sua elaboração 
são absolutamente diversos.  
Isto porque o modelo brasileiro de construção de “precedentes”, tal como o 
empregado na Itália, distancia-se consideravelmente da lógica desenvolvida pelos 
ordenamentos tradicionalmente filiados à common law.  
Com efeito, ao contrário do imprescindível cotejo entre o caso no qual restou 
formado o precedente e o caso concreto que tem que ser julgado, atentando-se às 
circunstâncias específicas de ambos, o “precedente” emanado da Corte de 
Cassação italiana reveste-se da característica de uma máxima ou ementa de 
poucas linhas que enuncia uma regra em termos gerais e abstratos. (PINHO e 
RODRIGUES, 2016, p. 4-5) 

Tal polêmica esbarra, ainda, no problema da ausência de fundamentação 

das decisões judiciais, cuja observância se tornou cogente com o advento da Emenda 

Constitucional nº 45/2004 (Emenda de Reforma do Judiciário), que incluiu a redação do 

art. 93, IX da Constituição Federal, bem com do Código de Processo Civil de 2015, em 

seu art. 489, §1º, que, em tempos idos, ainda não se observava com tanto vigor13. Isso 

porque a correta identificação de uma ratio decidendi perpassa, necessariamente, por 

uma decisão acuradamente elaborada e precisa, do ponto de vista fático e jurídico, em 

que há a exposição dos argumentos que conduziram o juiz a determinado entendimento, 

em evidente monitoramento da discricionariedade do magistrado (FENSTERSEIFER, 

2017, p. 7). 

Complemente-se, de igual forma, que “o emprego de técnicas de distinção e 

superação de precedentes também precisa estar inserido nesse contexto de justificação e 

fundamentação das decisões.” (FENSTERSEIFER, 2017, p. 8). Inclusive, talvez mais do 

que à decisão que aplica um precedente, à decisão que constrói determinado juízo ante o 

pedido de distinção é imperativo o dever de justificação e fundamentação dos argumentos 

utilizados. 

Diz-se, então, que o chamado dever de fundamentação das decisões judiciais é 

conditio sine qua non para que se possa falar sobre precedente e, por conseguinte, sobre 

distinção, sobretudo porque, em última análise, todos esses conceitos militam em favor do 

controle das decisões judiciais, bem como das garantias processuais do contraditório e da 

ampla defesa, previstas no art. 5º, LIV e LV da Carta da República, cuja obediência não é 

                                                 
13

 Acerca da ausência de fundamentação das decisões judiciais, importante marcar a mudança de 
paradigma inaugurada pelo Estado Democrático de Direito e positivada pela Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, a partir da qual não mais se admitiu formulações fundadas no findo livre 
convencimento motivado, isto é, em argumentos de autoridade ou em mera reiteração de entendimentos 
descontextualizados. Para aprofundamento do estudo, ver: STRECK, Lenio Luiz. Dilema de dois juízes 
diante do fim do Livre Convencimento do NCPC. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2015-mar-
19/senso-incomum-dilema-dois-juizes-diante-fim-livre-convencimento-ncpc. Acesso em 13 jan. 2021.  
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passível de transigência. Noutros termos, sustenta-se que tais prerrogativas apenas 

podem ser efetivamente usufruídas pelos jurisdicionados no bojo de uma decisão 

analítica14 e juridicamente amparada, pautada em uma lógica argumentativa e num 

esforço hermenêutico que demonstrem sua adequação ao ordenamento jurídico:  

Portanto, quando se deparem com situação em que houve invocação de 
precedente por uma das partes, devem os magistrados analisar os fatos da causa 
e confrontá-los com a ratio decidendi do precedente. E essa confrontação não 
deve ficar implícita no processo, pelo contrário, deve ser nítida e detalhadamente 
exposta na fundamentação da decisão, sob pena de nulidade. 
Logo, a correta justificação da aplicação ou não do precedente ao caso em 
julgamento deve levar em conta necessariamente os fundamentos determinantes 
do precedente. Estes, como visto, são a parte dita essencial da fundamentação, 
que determina o resultado do julgamento, a saber, a sua ratio decidendi. Note-se 
que o inciso V do §1º do artigo 489, expressamente alude a “fundamentos 
determinantes”, o que torna mais evidente a impossibilidade de referências 
genéricas aos precedentes: sem que haja cotejo analítico entre o precedente 
invocado e sua ratio decidendi om o caso em julgamento não estará atendido o 
dever de fundamentação imposto pelo dispositivo legal. (SPINA, 2017, p. 32-33) 

Entretanto, a toda evidência, tal quadro ideal não se verifica na prática forense. Um 

complexo e relevante estudo feito por Thomas da Rosa de Bustamante em 2015 já 

apontava para o pernicioso e sistematizador proceder jurisdicional no bojo do sistema dos 

precedentes e da incidência da distinção, os quais, na prática, ocorrem a despeito de o 

processo ter sido “distribuído a um juiz e sem fundamentação, já que a decisão de 

“remessa” consiste apenas em uma assinatura sob um carimbo genérico com um espaço 

em branco para preenchimento do número do tema ao qual o recurso sub judice se 

vincularia.” (BUSTAMANTE, 2015, p. 132). 

Nesse mesmo sentido, o trabalho elaborado por Elis Menezes Costa remonta à 

ideia da insuficiência dos precedentes para tutelar, por si só, a complexidade da vida real 

e atenta para a função etiquetadora verificada no cotidiano de muitos tribunais no que 

atine ao julgamento de casos de temática reincidente, cuja utilização tem se mostrado 

exacerbada:  

Atualmente, a prática mais comum e que pode ser visualizada em poucos minutos 
dentro de um gabinete de um magistrado, é que ele recebe o processo, extrai o 
tema, e insere etiquetas com as supostas matérias de direito. Após isso, vai ao 
computador, busca um modelo, altera os nomes das partes e a data do julgamento. 
E ali está pronta a decisão. Afinal, os casos são idênticos a tantos outros que já 
foram decididos. O que realmente vem ocorrendo, hodiernamente, é o uso 
demasiado do precedente, até mesmo quando ele deveria ser distanciado. 
(MENEZES, 2013, p. 84) 

                                                 
14

 Cumpre esclarecer que uma decisão analítica e bem fundamentada não necessariamente corresponde a 
uma decisão extensa ou exaustiva, mas uma decisão que seja proporcionalmente complexa à questão 
jurídica que lhe é subjacente.  
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Assim, a despeito do discurso de unicidade e racionalidade do direito, segurança 

jurídica, celeridade e coerência normativa, uma acurada averiguação de julgamentos 

oriundos da política judiciária de vinculação aos precedentes evidencia uma prática 

utilitária e mecanicista pelas Cortes brasileiras, a partir da qual se vislumbra um maior 

engessamento da atividade típica de julgar e, por conseguinte, um gradual afastamento 

daquilo que se entende por análise particularizada de cada controvérsia, tal como requer 

o ordenamento jurídico brasileiro.  

Quanto a este particular, interessa sublinhar que uma suposta garantia de 

estabilidade e segurança jurídica oriunda dos precedentes passa ao largo de uma prática 

decisória lastreada nos corolários da integridade e da coerência. Isto porque uma 

“jurisprudência meramente estável é uma jurisprudência que se basta e (...) não há 

preocupação em se decidir conforme a Constituição, seus princípios, a legalidade, ou 

mesmo em harmonia com o que os outros juízes e tribunais vêm decidindo” (NUNES e 

HORTA, 2015, p. 25). Com efeito, ao avesso desta máxima, engendra-se a ideia de 

processo de tomada de uma decisão formulada para e no sistema jurídico, que, ainda, 

pressupõe a titularidade exclusiva de direitos e deveres, leia-se, da comunidade 

personificada em um único sujeito (NUNES e HORTA, 2015, p. 26). 

Nada obstante, apesar de a distinção ser um mecanismo em cuja gênese se 

pretendeu ir à contramão de tal estandardização decisória, na medida em que dá azo a 

uma oportunidade de se contraditar a afetação de determinada matéria no bojo dos 

recursos repetitivos, o que se verifica é que as partes envolvidas não conseguem 

depreender as decisões e escolhas do julgador, através de um genuíno controle 

intersubjetivo do processo de interpretação e aplicação do direito, em razão da profusa 

constatação de fundamentações amplas e pouco substanciais das decisões, que não 

demonstram o melhor direito que se amolda ao caso concreto, o que põe em cheque a 

própria validade do instituto da distinção. 

Daí decorre a importância do dever de justificação das decisões que versem sobre 

esta técnica de julgamento, eis que, a partir dela, não somente é dado à parte o direito de 

ter uma visão particularizada e exclusiva em relação a sua lide, como também é 

incrementado o próprio ordenamento jurídico e flexibilizada a rigidez inerente ao sistema 

de precedentes. Por oportuno, não se pode descurar do fato de que o pedido de distinção 

formulado pela parte não a desincumbe de, igualmente, conforme já assinalado, 
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fundamentar as razões que a levaram a tanto, isto é, de desenvolver as analogias e 

contra-analogias que incrementem seus interesses (NUNES e HORTA, 2015, p. 30). 

Esta exigência argumentativa é expressão do direito ao contraditório e à ampla 

defesa, cujo exercício não sobe ser suprimido neste âmbito, sob pena de ameaça à 

capacidade de influência dos litigantes na conformação da cognição judicial. Quanto ao 

pedido de distinção, inclusive, importa mencionar que quaisquer falhas em eventual 

constatação de identidade entre o caso paradigma e o caso concreto implica, inclusive, 

em suprimento da prestação jurisdicional. Daí se estatui que “o princípio do contraditório 

não pode ser mitigado em prol de uma uniformização engessada, de modo que o Tribunal 

deve considerar o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, mas sempre 

analisando as (...) singularidades de cada caso concreto.” (BUSTAMANTE, 2015, p. 118)  

Destarte, tão importante quanto à previsibilidade das decisões referendada pela 

teoria dos precedentes é a possibilidade de objeção viabilizada pela distinção, onde 

subjaz o direito à tutela jurisdicional adequada, o qual, por seu turno, possui envergadura 

constitucional e pressupõe ampla análise da lide e guarida eficaz do Poder Judiciário 

acerca do objeto que se alega como violado.  

Diante de tamanhas dificuldades a serem enfrentadas no que tange à teoria de 

precedentes e ao pedido de distinção no direito pátrio, críticas são tecidas à existência, no 

Brasil, da concepção autêntica de precedente judicial sob a ótica da matriz inglesa da 

common law. Deste modo, alvitra-se uma proposta de releitura dessa noção à luz de uma 

perspectiva que perpasse pela tradição jurídico-normativa brasileira, e, deste modo, 

ganhe um contorno característico e particularizado, pelo que, terminologicamente, 

considera-se mais apropriado o conceito de decisões definidoras de teses jurídicas 

(PINHO e RODRIGUES, 2016, p. 5) para este fito.  

Portanto, ante as controvérsias existentes quanto à observância obrigatória dos 

precedentes e à invocação do pedido de distinção à luz da prática forense, pretende-se 

averiguar de que modo são elaboradas as apreciações judiciais que enfrentam a distinção 

pleiteada pelos litigantes. Noutras palavras, tenciona-se constatar em que extensão as 

decisões proferidas que apreciaram pedidos de distinção das partes importam em 

manifestações genéricas que, consequentemente, desafiam a garantia dos direitos 

fundamentais processuais previstos pela Constituição, especialmente o direito ao 

adequado provimento jurisdicional. 
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6. ANÁLISE DAS DECISÕES DE TRIBUNAIS SUPERIORES QUANTO A PEDIDOS 

DE DISTINÇÃO 

Diante da elucidação acima feita, infere-se que a decisão que aprecia o pedido de 

distinção tem por dever precípuo a realização efetiva do cotejo analítico entre o caso 

paradigma e o caso concreto, a qual se consubstancia através da assunção de um 

robusto ônus argumentativo pelo julgador. Com efeito, o que justamente se pretende 

averiguar no presente ensaio é o nível de fundamentação dos pronunciamentos judiciais 

oriundos do STJ e do STF, diante dos pedidos de distinção que lhes são dirigidos na 

esfera do microssistema dos recursos repetitivos. 

Ato contínuo, tencionou-se perscrutar quantitativa e qualitativamente as 

manifestações existentes na jurisprudência dos Tribunais Superiores brasileiros ante as 

solicitações que reclamaram a revisão da decisão de afetação, sobretudo as que negaram 

genericamente o pedido de distinção previsto no art. 1.037, §9º do CPC. Para tanto, foi 

feito o levantamento das principais palavras-chave utilizadas no domínio das Cortes 

Extraordinárias brasileiras para identificação de tal mecanismo, dentre as quais lançou-se 

mão dos termos “pedido de distinção”, “distinção”, “petição de distinção” e, ainda, 

“distinguishing”15.  

No plano da Suprema Corte brasileira (STF), não foi possível averiguar qualquer 

pedido de distinção veiculado em sede de Recurso Extraordinário Repetitivo, muito 

embora seja hipoteticamente reputada sua existência. Tal impossibilidade se deu, 

provavelmente, em função de inconsistências técnicas no sítio eletrônico do tribunal, 

motivo pelo qual a presente pesquisa restou comprometida quanto a este mister. Acresce-

se que tentativas de contato com as assessorias recursais foram empreendidas, 

mormente com vistas à investigação de quaisquer informações, estudos ou sobre o 

pedido de distinção no acervo processual pretoriano, as quais, contudo, sobejaram 

infrutíferas.16 

                                                 
15

 Não obstante o termo distinguishing revele uma imprecisão terminológica ante o objeto do presente 
trabalho, conforme já visto, considerou-se utilizá-lo para fins de busca das decisões, mas com a cautela em 
diferenciar a iniciativa do magistrado e a iniciativa da parte. 
16

 A partir da jurisprudência do STF, portanto, não foi possível obter uma conclusão acurada sobre o 
tratamento dado pelo Tribunal aos pedidos de distinção. Importa esclarecer, portanto, que o resultado obtido 
na presente pesquisa não tem a pretensão de se espraiar genericamente às duas Cortes Superiores 
brasileiras, motivo pelo qual faz-se necessária uma compreensão atenta e particularizada dos dados 
obtidos.  
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Já no campo da Corte Cidadã (STJ) e, nomeadamente, no terreno dos Recursos 

Especiais Repetitivos, verificou-se o emprego da sigla “PDist”, que significa “pedido de 

distinção” nas referências a tal fenômeno, sendo esta lançada a mão enquanto critério de 

pesquisa. Na oportunidade, foram localizadas 65 (sessenta e cinco) decisões 

monocráticas17 que julgaram tal requisição no contexto dos Recursos Especiais 

Repetitivos. Dentre elas, 26 (vinte e seis) rejeitaram superficialmente o requerido; 20 

(vinte) indeferiram o pleito por razões específicas, 6 (seis) reconheceram a distinção 

proposta e; 13 (treze) não apreciaram o pedido em função de aspectos formais, tal como 

aclarado no gráfico exibido abaixo:  

 

Figura 1 – Pedidos de distinção apreciados pelo STJ 

Diante deste cenário, foi realizada a extração da ratio decidendi18 das deliberações 

judiciais que desaprovaram a distinção, com o fito de qualifica-las ora enquanto 

fundamentadas, ora como genéricas. Ato contínuo, no campo das decisões que 

apreciaram o pedido de maneira evasiva, algumas poucas repudiaram a distinção tão 

somente diante do “fato de ter havido a afetação de uma das questões versadas no 

recurso” já ser “o bastante para o sobrestamento dos autos na origem, não havendo que 

se falar em desmembramento de temas sujeitos à apreciação”, tal como assevera a 

decisão abaixo transcrita: 

                                                 
17

 Diante do fato de tratar-se de um repositório para pesquisa de jurisprudência, é prudente considerar uma 
margem de erro dos resultados obtidos, tanto a maior quanto a menor. Assim, reputa-se necessário 
esclarecer que este conjunto alcançado, por poder, eventualmente, contemplar mais ou menos decisões, 
reflete, de maneira geral e não absoluta, um padrão decisório constatado na Corte Cidadã.  
18

 Entendida a ratio decidendi a partir da perspectiva trazida pelo presente ensaio nos capítulos anteriores. 
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DECISÃO 
Trata-se de pedido de reconhecimento de distinção, formulado por COLORIFICIO 
BRASIL PRODUTOS PARA CERAMICA LTDA e OUTROS, tendo em vista decisão 
monocrática de fls. 2.153-2.155 (e-STJ) que determinou a devolução dos autos ao 
Tribunal de origem, a fim de que permanecesse suspenso até a publicação do 
acórdão paradigma referente ao julgamento da questão de direito afetada sob o 
rito dos recursos repetitivos (Tema 1046) – decisão esta mantida após a 
subsequente interposição de embargos de declaração e de agravo interno. 
Nas razões da referida petição, os requerentes reiteram os argumentos já 
aduzidos nas razões de seus aclaratórios e de seu agravo interno, reprisando, em 
suma, que o seu recurso especial versa sobre matérias outras, além daquela 
relativa ao Tema 1046, tais quais a repetição de indébito, litigância de má-fé e 
multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 
Destarte, afirmam que "O recurso especial dos requerentes, nas questões acima 
referidas, possui teses distintas em relação àquela do recurso afetado; portanto, o 
processo pode prosseguir normalmente, desvinculado do julgamento do feito em 
relação ao tema afetado" (e-STJ fl. 2.223). 
Contudo, diferentemente do que querem fazer crer os requerentes – e como 
mesmo salientado na decisão de fls. 2.172-2.173 (e-STJ) -, ainda que o seu 
recurso especial verse, também, sobre outras matérias alheias ao tema dos 
honorários advocatícios (Tema 1046), o fato de ter havido a afetação de uma 
das questões versadas no recurso já é o bastante para o sobrestamento dos 
autos na origem, não havendo que se falar em desmembramento de temas 
sujeitos à apreciação. 
Não é demasia lembrar que, nos termos do art. 256-L, I, do RISTJ, publicada 
a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ 
fundados em idêntica questão de direito, se já distribuídos, serão devolvidos 
ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de 
decisão fundamentada do relator. 
E, conforme entendimento perfilhado por este STJ, a decisão que determinar 
a devolução dos autos à origem é irrecorrível, tendo em vista que se trata de 
at o desprovido de conteúdo decisório e não gera prejuízo às partes (AgInt 
nos EDcl no REsp 1.791.869/SC, 3ª Turma, DJe 01/04/2020; AgInt nos EDcl no 
AgInt no AREsp 1.505.411/SP, 3ª Turma, DJe 18/03/2020 e RCD no REsp 
1.842.245/PR, 4ª Turma, DJe 27/11/2019). 
Pelo exposto, INDEFERE-SE O PEDIDO formulado às fls. 2.221-2.230 (e-STJ). 

[STJ, PDist no RECURSO ESPECIAL Nº 1888521 - SP (2020/0198588-1), Min. 

NANCY ANDRIGHI, DJe 25.11.2020] (grifou-se)
19

  

 Nestes casos, curiosamente fora determinado que a afetação de apenas uma das 

várias matérias que integravam o recurso teria o condão de sobrestar o processo na 

origem sem que, para tanto, fossem esquadrinhadas as demais particularidades sobre as 

quais a irresignação se debruçou. Noutros termos, ratificou-se a suspensão do julgamento 

do processo diante da suposta vinculação temática de um dos objetos do caso paradigma 

para com a demanda sub judice a despeito da explicação acerca de outros assuntos a 

que este último se referia, isto é, não houve o confronto particularizado entre o processo 

representativo da controvérsia e o caso concreto. Contra este posicionamento: 

Questiona-se, portanto, acerca da possibilidade de utilização do mecanismo de 
distinção previsto no art. 1.037, §9º a 13, do CPC com a finalidade de cindir a 
demanda, de maneira que fique suspensa apenas a parcela que será afetada pela 
decisão a ser proferida quando do julgamento do recurso repetitivo. O pedido, 

                                                 
19

 Em sentido semelhante, tem-se: STJ, PDist no Agravo em Recurso Especial nº 1818997/PR 
(2021/0006840-4).  
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portanto, seria feito no sentido de que a porção da ação que estivesse 
desvinculada do tema ventilado no recurso afetado pudesse ter prosseguimento 
normal.  
Em nossa opinião, esse requerimento parece perfeitamente possível quando o 
processo for composto de pedidos autônomos e independentes. 
Nos parece que a aplicação da técnica com esse objetivo ganha suporte a partir 
da previsão, no art. 356 do novo CPC, do julgamento antecipado parcial do mérito 
que, em si mesmo, já admite a possibilidade da cisão da demanda.  
(...) Seria, aliás, injusto – além de representar grande contrassenso – que o 
incentivo à cumulação de demandas, feito em prol da economia processual, fosse 
responsável pela demora indevida e falta de efetividade da prestação jurisdicional, 
na medida em que acorrentasse todas as pretensões a um único provimento final, 
obrigando a parte a esperar o julgamento de um pedido já maduro unicamente em 
razão da imaturidade do(s) outro(s) (TAQUES, 2019, p. 8-9)  

Sem embargo destas sensíveis evidências, outras mais graves foram notadas: na 

grande maioria dos julgados nos quais não foram enfrentadas as particularidades 

existentes na lide, leia-se, sem que fosse explicitada a razão analítica da negativa, 

percebeu-se deveras comum a utilização, pelas decisões, da expressão “mantida a 

decisão por seus próprios termos”, em referência à decisão de afetação. Ora, tal 

evidência comprova duplicação do entendimento adotado por juízo distinto, sem que seja 

feita qualquer incursão na estrutura factual subjacente ao caso concreto, pendor este 

maciçamente presente na tradição jurídica (DWORKING apud MENEZES, 2013, p. 84). 

Além disso, acrescente-se que tais julgamentos unanimemente limitaram-se a reproduzir 

uma explicação didática quanto ao funcionamento do rito dos recursos repetitivos e, em 

caráter majoritário, o fizeram em meras 02 (duas páginas), tal como se pode apreender no 

exemplo a seguir: 

DECISÃO  
Trata-se de pedido de reconsideração apresentado por INCPP – INSTITUTO 
NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E 
PREVIDÊNCIA por meio do qual defende a impossibilidade de baixa do recurso ao 
Tribunal de origem e sobrestamento do feito, ao argumento de que o presente 
caso não se enquadra na discussão do tema 1075 do STF.  
É o relatório. 
Decido. 
Não merece acolhida o pedido ora formulado. 
1. Conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno do 
STJ, por medida de economia processual e para evitar decisões dissonantes 
entre a Corte Suprema e este Tribunal Superior, os recursos que tratam da 
mesma controvérsia no STJ devem aguardar, na Corte a quo, a solução no 
recurso extraordinário afetado, viabilizando, assim, o juízo de conformação. 
Conforme entendimento desta Corte, havendo o reconhecimento de 
repercussão geral, ou afetação para julgamento como repetitivo de recurso 
especial, é de rigor a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que se 
aguarde o julgamento da matéria paradigma. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no 
AREsp 1.131.306/SP, SEGUNDA TURMA, DJe 15/2/2019; AgInt no REsp 
1.615.887/PR, PRIMEIRA TURMA, DJe 12/2/2019. 
Consoante ressaltado, esta decisão é irrecorrível, tendo em vista que se trata 
de ato desprovido de conteúdo decisório e que não gera prejuízo às partes. 
Outrossim, eventual argumentação de distinguish também pode ser 
formulada no juízo a quo. 
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Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM 
FACE DE DECISÃO QUE DETERMINA O RETORNO DOS AUTOS. 
RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. RE 827.996/PR (TEMA 1.011). DESPACHO QUE DETERMINA A 
BAIXA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA AGUARDAR 
JULGAMENTO DA MATÉRIA, PELO STF. 
IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA 
RECURSAL ELEITA. 
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 
1. "Não cabe, em princípio, recurso contra a decisão que se limita a determinar o 
sobrestamento dos autos [...], por tratar-se de ato despido de conteúdo decisório e 
que não gera prejuízo às partes" (AgInt nos EREsp 1533927/MG, Rel. Ministro 
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, Dje 27/11/2018). 
2. Também, em processo análogo ao presente: "as regras previstas nos arts. 
1.036 a 1.041 do CPC/2015 impõem a devolução dos autos ao Tribunal de origem, 
com a devida baixa nesta Corte, a fim de que o exame do recurso especial ocorra 
após exercido o juízo de retratação ou declarado prejudicado o recurso 
extraordinário" (AgInt nos EDcl no Resp 1612117/SC, Rel. Ministra ASSUSETE 
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, Dje 17/08/2017). 
3. Considerando os arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, impõe-se a devolução dos 
autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, a fim de que o 
exame do recurso especial ocorra após exercido o juízo de retratação ou 
declarado prejudicado o recurso extraordinário. 
4. Agravo interno não conhecido. 
(AgInt no AREsp 1099847/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)  
2. Ante o exposto, indefiro o pedido ora formulado, confirmando, portanto, o 
comando exarado na decisão de fls. 1271/1272, (e-STJ), que determinou a 
devolução dos autos ao Tribunal de origem para que, após a publicação dos 
acórdãos dos respectivos recursos extraordinários, observe-se a sistemática 
dos recursos representativos de controvérsia, consoante o disposto no 
artigo 1.040, c.c o §2º, do art. 1.041, ambos do CPC/15. 
Publique-se. 

[STJ, PDist no Recurso Especial nº 1870756/AL (2020/0087494-8), Min. Marco 

Buzzi, DJe 01.12.2020] (grifou-se)
20

 

Diante do cenário empírico acima delineado, depreende-se que as decisões 

denegatórias da distinção implicam em mitigação de relevantes direitos fundamentais, 

principalmente os atinentes à tutela jurisdicional adequada, ao contraditório e à ampla 

defesa e, por fim, do devido processo legal. Tais pronunciamentos judiciais, a toda 

evidência, ostentam eficiência quantitativa a despeito da qualitativa, pelo que se advoga 

que “o uso das decisões prontas para casos similares traz sim maior celeridade para 

                                                 
20

 Semelhantemente: PDist no Recurso Especial nº 1865779/AL (2020/0058045-0); PDist no Recurso 
Especial nº 1890422/PR (2020/0209197-3), PDist no Agravo em Recurso Especial nº 1686098/RS 
(2020/0075732-2), PDist nos EDcl no Agravo em Recurso Especial nº 1684999 – RS (2020/0072502-1), 
PDist no Agravo em Recurso Especial nº 1629026 - RS (2019/0356122-3), PDist no Agravo em Recurso 
Especial nº 1629026/RS (2019/0356122-3), PDist no Agravo em Recurso Especial nº 1741292/RS 
(2020/0200289-9), PDist no Agravo em Recurso Especial nº 1741292/RS (2020/0200289-9), PDist no 
Agravo em Recurso Especial nº 1728109/RS (2020/0172576-0), PDist no Recurso Especial nº 1882671/SP 
(2020/0164520-3), PDist no Agravo em Recurso Especial nº 1685103/RS (2020/0073069-6), PDist no AgInt 
no Agravo em Recurso Especial nº 1643064/RS (2019/0380934-9), PDist no Agravo em Recurso Especial nº 
1.713.199/RS (2020/0139696-6), PDist no Agravo em Recurso Especial nº 1733067/RS (2020/0182965-7), 
PDist no Agravo em Recurso Especial nº 1642733/RS (2019/0379896-9), PDist nos EDcl no AgInt no Agravo 
em Recurso Especial nº 1616294/RS (2019/0334766-6), PDist no Agravo em Recurso Especial nº 1603361 - 
RS (2019/0310334-5). 
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resposta das questões, no entanto, deixam de lado a qualidade da análise que os casos 

merecem.” (MENEZES, 2013, p. 83).  

Com o atributo da fundamentação genérica e abstrata21, contornos ainda mais 

alarmantes eclodem em tais manifestações judiciais, que findam por tornar 

contraproducente a invocação do pedido de distinção. Explica-se: origina-se um real 

paradoxo onde a decisão acerca da distinção aventa argumentos abstratos e universais 

que não levam em consideração as especificidades fáticas da relação jurídica em testilha. 

Neste painel,  

(...) corre-se o risco de manter-se o “velho” modo de julgamento empreendido 
pelos magistrados, que, de modo unipessoal (solipsista), aplicam teses e padrões 
sem a promoção de juízos de adequação e aplicabilidade ao caso concreto, 
citando ementas e súmulas de forma descontextualizada, e não se preocupando 
em instaurar um efetivo diálogo processual com os advogados e as partes, 
especialmente se a doutrina não reassumir a função e a postura crítica que dela 
se espera, ao contrário de se conformar em repetir o ementário e os enunciados 
sumulares de uma prática jurisprudencial que se vale, em um círculo vicioso, dos 
mesmos enunciados e ementas. (HORTA e NUNES, 2015, p. 7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Nada obstante, entende-se que “a utilização de precedentes não deve substituir um 

estudo sincero e aprofundado da doutrina, da evolução das práticas judiciais e das 

especificidades tanto do caso concreto quanto do caso que deu origem ao precedente em 

análise” (NUNES e HORTA, 2015, p. 27) e, ainda, que 

(...) não há como se valer somente do resultado sem estudar a matéria de forma 
ampla, comparar os casos, adequar aos princípios constitucionais e também 
estudar doutrina sobre o tema. O que deve ser feita é uma análise sistêmica do 
que se vai a julgamento, afinal, “a citação mecânica de acórdãos não pode deixar 
de conduzir a erros graves.” (MENEZES, 2013, p. 83-84)  

Além disso, não é hiperbólico salientar a importância da fundamentação das 

decisões de afetação, que autorizam e concedem a distinção, diante da determinação de 

suspensão das demandas em virtude da eleição de recursos representativos da 

controvérsia. Isso porque apesar de o deferimento do pedido de distinção implicar em 

triunfo do instituto, em contrapartida acarreta-se uma interrupção temporária do processo 

que, por ser dispensável, pode forjar consequências negativas à satisfação dos interesses 

da parte, o que gera um dilatado ônus ao jurisdicionado. Em adendo, a promessa de 

economicidade e celeridade supostamente esposada pelo rito dos recursos repetitivos 

                                                 
21

 A inobservância das exigências do art. 489, §1º do Código de Processo Civil “tornam a decisão nula por 
ausência de fundamentação idônea – e as decisões de embargos declaratórios também não poderão vir 
pré-formatadas, ao estilo de “não se vislumbrando vícios de omissão, obscuridade e contradição, devem ser 
rejeitados os embargos de declaração””, por também infirmarem o dever de fundamentação das decisões 
judiciais (NUNES e HORTA, 2015, p. 33).  
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torna-se esvaziada por não ser obtida qualquer conclusão útil para fins de julgamento do 

caso concreto, que em nada se afina às irresignações afetadas no bojo da litigiosidade 

repetitiva. Em abordagem crítica,  

não há dúvidas de que a aplicação dos precedentes resolveria a questão do 
excesso de processos judiciais e de sua longa duração. Todavia, a maneira como 
a distinção entre os casos vem se configurando não é solução mais acertada, já 
que muitas ações reclamam atenção especial para pontualidades. Assim, quando 
um erro como este é cometido, o efeito é totalmente diverso. As demandas 
demoram ainda mais, e, inevitavelmente, as partes tentarão recorrer das decisões 
proferidas. (MENEZES, 2013, p. 84) 

Positivada atualmente no ordenamento jurídico no Código de Processo Civil, a 

distinção consiste em uma ferramenta passível de ser suscitada caso exista eventual 

diferença entre uma questão de direito subjacente a determinado processo e aquela 

salientada em casos eleitos representativos. Contudo, apesar de a adoção deste 

mecanismo permitir, em última análise, que a prestação jurisdicional esteja contígua ao 

desenvolvimento da sociedade por viabilizar o aperfeiçoamento dos precedentes judiciais 

às nuances da realidade, patenteia-se uma total distorção da ferramenta na práxis forense 

brasileira.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É cediço que a dinâmica de recursos repetitivos busca maior agilidade e 

economicidade nos julgamentos e que o sistema ora em debate privilegia a uniformidade 

do sistema de justiça, em uma verdadeira linha de produção de decisões a compasso 

fabril. No entanto, questiona-se se as decisões produzidas sob tal modelo desconsideram 

as circunstâncias de determinado caso concreto invocadas via distinção, o que, a toda 

evidência, pode por em cheque a garantia de direitos fundamentais processuais. 

Destarte, a partir dos resultados obtidos nesta pesquisa, não se patrocina a 

inaplicabilidade da teoria dos precedentes, de origem estrangeira, na prática judiciária 

brasileira, mas o que se propugna é a inevitabilidade da adequação de tais estruturas ao 

modelo decisório pátrio e, assim, a releitura das técnicas de padronização decisória 

atualmente existentes sob o prisma de tutela das prerrogativas constitucionais do 

jurisdicionado, a fim de que possam ser exitosas práticas como a do pedido de distinção 

que aqui se examinou.  

Para tanto, faz-se necessária a promoção de um ambiente cooperativo e 

comparticipativo entre todos os atores processuais, tal como vislumbrou o texto 
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constitucional, em que haja um ônus argumentativo não apenas da parte (através do 

exercício do contraditório) em demonstrar que seu caso concreto não se amolda ao caso 

paradigma eleito no rito da litigiosidade repetitiva, mas também do juiz (por meio do dever 

de fundamentação), em acolher ou não o pedido de distinção, em respeito a todas as 

especificidades trazidas à baila pelo interessado, a fim de que se conceba um efetivo 

modelo democrático e constitucional de processo e se opere a conformação do melhor 

direito aplicável à controvérsia, em controle da racionalidade da atuação judicial.  

Noutros termos, evidencia-se a imprescindibilidade de que as partes possam influir 

eficazmente no ato derradeiro do processo, de modo que não exerçam um papel 

meramente coadjuvante e secundário, mas protagonista e substancial na construção da 

sentença ou acórdão. Assim, o processo de tomada de decisão que aprecia o pedido de 

distinção deve contemplar, necessariamente, uma atuação recíproca, e não unilateral, de 

todos os sujeitos da relação processual, para que se alcance o desiderato de ser 

corretamente refinado o sistema de precedentes sob o prisma da Lei Maior.  

Nesta área, evidencia-se a função contrafactual do mecanismo da distinção de 

aprimorar qualitativamente a invocação dos precedentes, na medida em que oportuniza 

um debate aprofundado na formação de julgados a partir da valorização de todas as 

peculiaridades relevantes para o caso concreto. Em sentido mais amplo, concebe-se a 

distinção, portanto, como um consectário lógico da concretização de uma visão garantista 

do processo e ainda, em última análise, uma ferramenta de promoção dos direitos 

fundamentais, sobretudo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, 

que remontam, em síntese, ao direito à tutela jurisdicional adequada previsto pelo texto 

constitucional.  

Para que seu sentido não seja abandonado, faz-se vital a adstrição, pelos 

magistrados, ao dever de fundamentação das decisões judiciais, isto é, o sucesso da 

técnica da distinção é dependente, necessária e paralelamente, do engajamento dos 

juízes no sentido de motivar adequadamente as decisões que, sobretudo, negam o 

pedido de distinção. Ao revés, caso tal prática não seja verdadeiramente levada a cabo 

pelo Poder Judiciário, tornar-se-á incoerente a própria aplicação da ferramenta pelos 

jurisdicionados: o pedido de distinção atuará não como freio, mas como catalisador à 

fábrica efervescente dos precedentes judiciais. 
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Políticas judiciárias eficientistas, consequencialistas e utilitárias, que buscam, a 

qualquer custo, ir ao encontro de ideias utópicas e falaciosas de “justiça” e “verdade”, 

dispensam, em geral, o incentivo à boa técnica decisória e não asseguram as garantias 

constitucionais mínimas de quem litiga no Brasil. Através desta pesquisa, guardadas as 

devidas proporções, verificou-se que uma significativa parte das decisões que apreciam o 

pedido de distinção no âmbito dos Tribunais Extraordinários pátrios apresenta 

fundamentação genérica, o que se adiciona ao gravame do prolongamento desnecessário 

da resolução de casos, em evidente dissonância à própria essência da teoria dos 

precedentes que lhes embasa. Nada obstante, concebido enquanto técnica jurídica, o 

processo existe para evitar o voluntarismo, e, neste sentido, o respeito às normas 

processuais é medida que se impõe. Resta demonstrada, destarte, a magnitude de seu 

estudo e a importância de se jogar, no direito, conforme a regra do jogo. 
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