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RESUMO 
 
A presente dissertação tem como objetivo analisar algumas espécies de interesse processual, à 
luz da atribuição de eficácia aos precedentes judiciais no ordenamento jurídico brasileiro. 
Com a atribuição de eficácia aos precedentes judiciais no Brasil, a norma jurídica geral (ratio 
decidendi) de uma decisão proferida no julgamento de um caso paradigma passa a poder ser 
utilizada no julgamento de casos futuros, semelhantes ao caso decidido, atingindo sujeitos que 
não participaram de sua elaboração. Esses sujeitos ficam potencialmente submetidos ao 
modelo de solução criado no julgamento do caso anterior, sem que tenha atuado e contribuído 
para a sua formação. Diante dessa dinâmica de aplicação de precedentes judiciais em solo 
brasileiro, o redimensionamento dos conceitos de processo, do contraditório e da motivação, 
impõe uma nova compreensão do interesse jurídico para a intervenção do assistente simples, 
do interesse recursal e do interesse para a intervenção do amicus curiae. Em outros termos, na 
medida em que o processo jurisdicional é meio de criação de norma jurídica geral, que a 
coletividade deve atuar em contraditório na formação da norma jurídica geral e que a 
motivação deve ser implementada, porque é dela que se extrai a tese a ser aplicada no 
julgamento de casos futuros, os institutos do interesse jurídico, do interesse recursal e do 
interesse para a intervenção do amicus curiae devem restar configurados em outras hipóteses, 
que não as tradicionalmente conhecidas. Isso porque se deve garantir, de um lado, a 
participação, em contraditório, desses sujeitos potencialmente submetidos à ratio decidendi e, 
de outro lado, deve-se garantir a ampliação do debate anterior à formação do precedente 
judicial, para que a motivação seja mais bem construída. 
 
Palavras-chave: precedente judicial; contraditório; motivação; interesse processual. 



ABSTRACT 

  
This dissertation has as main objective the analysis of some species of procedural interest in 
light of effectiveness attribution to the judicial precedents in the Brazilian legal system. By 
assigning effectiveness to judicial precedent in Brazil, the general legal norm (holding or ratio 
decidendi) of a decision handed down in the trial of a paradigm case can be used in the 
judgment of future cases similar to the case decided, reaching subjects who did not participate 
in its preparation. These subjects are potentially submitted to the model solution created in the 
previous case judgment without having worked and contributed to its formation. Given this 
dynamics of application of judicial precedents in Brazil, the redefinition of the concepts of 
process, adversarial principle and motivation, imposes a new understanding of legal interest 
for the simple assistant intervention, appellate interest and interest for amicus curiae 
intervention. In other words, in so far as the judicial process is a way of general legal norm 
creation, the collectivity must perform in contradictory in the general legal norm formation 
and the motivation must be implemented, because it is from motivation that the thesis to be 
applied in future cases judgment can be extracted, the institutes of legal interest, appellate 
interest and interest for amicus curiae intervention must remain configured in other cases than 
those traditionally known. This is because it is necessary, on one hand, that the collectivity, 
potentially submitted to the ratio decidendi (holding), participates in contradictory in its 
formation, and on the other hand, one must ensure the expansion of previous debate for the 
judicial precedent formation, so can motivation is best built. 
 
Keywords: judicial precedent; adversarial; motivation; judicial interest. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ordenamento jurídico brasileiro atribui eficácia aos precedentes judiciais. É o 

que se extrai de alguns dispositivos legais e constitucionais, construções doutrinárias e 

entendimentos jurisprudenciais. 

A atribuição de eficácia aos precedentes judiciais conduz a que casos futuros 

possam ser ou devam ser decididos com base num modelo de solução criado no julgamento 

de um caso anterior semelhante ao caso presente, posto à apreciação jurisdicional. 

Nessa dinâmica, o precedente judicial, criado à luz de um caso concreto 

específico que contou com a participação de determinados sujeitos, tem a potencialidade de 

atingir a esfera jurídica de terceiros que não participaram, em contraditório, de sua formação 

no processo anterior. 

Diante da potencialidade de o precedente judicial atingir sujeitos que não 

participaram, em contraditório, de sua formação, foi delineado o problema dessa dissertação, 

que pode ser apresentado na seguinte pergunta: a atribuição de eficácia aos precedentes 

judiciais no ordenamento jurídico brasileiro impõe o redimensionamento do interesse 

processual, para se garantir a participação de terceiros, em contraditório, na formação de 

precedente judicial que pode atingi-los, ampliando o debate anterior à sua formação da ratio 

decidendi e a implementação da motivação?  

A hipótese a ser experimentada se expressa na afirmação que segue: a adoção 

de precedentes judiciais modifica a compreensão do interesse processual, impondo o 

redimensionamento do interesse recursal, do interesse jurídico para a intervenção do 

assistente simples e do interesse para a intervenção do amicus curiae. 

A indagação acima formulada e a resposta a ela equivalente demonstram a 

justificativa teórica e a justificativa prática para o desenvolvimento do presente trabalho, 

ambas fundadas no contraditório que deve ser exercido pela coletividade na formação do 

precedente judicial e na valorização que deve ser dada à motivação de uma decisão judicial, já 

que é dela que se extrai o modelo de solução que servirá para o julgamento de casos futuros. 

De um lado, o estudo realizado utilizou-se dos entendimentos doutrinários e 

jurisprudenciais existentes e das previsões legais para traçar as acepções tradicionais dos 

institutos analisados. Em seguida, propôs-se um redimensionamento dos referidos institutos 

objeto da pesquisa, no intuito de se criar condições de participação da coletividade, em 

contraditório, na formação do precedente judicial e de implementação da motivação, o que 

demonstra a importância teórica do trabalho. 



15 

 

Por outro lado, a pesquisa buscou demonstrar a forma de operacionalizar a 

participação desses terceiros na formação do precedente judicial, garantindo-se, de um lado o 

exercício do contraditório e a implementação da motivação, e, de outro lado, a razoável 

duração do processo e a efetividade na entrega da prestação jurisdicional, o que evidencia 

também a importância prática do estudo realizado. 

O problema que guiou o desenvolvimento dessa pesquisa e a hipótese lançada 

também permitem precisar os objetivos geral e específicos do presente estudo.  

Em âmbito geral, objetivou-se redimensionar o interesse processual (interesse 

jurídico para a intervenção do assistente simples, interesse recursal e interesse para a 

intervenção do amicus curiae), à luz de um sistema de precedentes judiciais, para viabilizar a 

participação da coletividade, em contraditório, na formação do precedente judicial, 

implementando a motivação das decisões judiciais. 

Em âmbito específico, visou-se a) analisar os institutos da teoria do precedente 

judicial; b) demonstrar que o ordenamento jurídico brasileiro adota e atribui eficácia aos 

precedentes judiciais; c) revisitar os conceitos tradicionais de processo, do princípio do 

contraditório e da regra da motivação, atribuindo-se novas acepções aos referidos institutos, a 

partir da eficácia que se atribui aos precedentes judiciais no Brasil; d) estudar as acepções 

tradicionais do interesse jurídico para a intervenção como assistente simples, de interesse 

recursal, de interesse para a intervenção do amicus curiae e os contornos da assistência 

simples e do amicus curiae. 

No intuito de alcançar os objetivos geral e específico, a dissertação foi dividida 

em quatro capítulos. 

No primeiro capítulo, são apresentados os conceitos fundamentais (decisão, 

precedente, jurisprudência, ratio decidendi, obiter dictum), os efeitos produzidos pelos 

precedentes judiciais e os institutos inerentes à teoria do precedente judicial (técnicas de 

confronto, interpretação e aplicação e superação de precedentes judiciais). 

No segundo capítulo, demonstra-se que os precedentes judiciais são adotados 

no Brasil e que a teoria do precedente judicial é aplicável em solo brasileiro. Nesse capítulo, 

analisam-se também as diferentes eficácias que o precedente judicial pode produzir no 

ordenamento jurídico brasileiro e o regramento dos precedentes judiciais no NCPC. 

No terceiro capítulo, são analisados os conceitos tradicionais de processo, da 

regra da motivação e do princípio do contraditório, propondo-se um redimensionamento 

desses institutos à luz de um ordenamento jurídico que adota e atribui eficácia aos precedentes 

judiciais.  
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No quarto capítulo, são apresentadas as acepções tradicionais do interesse 

jurídico para a intervenção do assistente simples, do interesse recursal e do interesse para a 

intervenção do amicus curiae, apresentando-se um redimensionamento das referidas espécies 

de interesse processual, para que se garanta a efetivação do contraditório e o aprimoramento 

da motivação, de onde se extrai o modelo de solução para julgamento de casos semelhantes ao 

caso paradigma. 
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2 TEORIA DO PRECEDENTE JUDICIAL 

 

A teoria do precedente judicial é constituída por conceitos fundamentais, 

classificações e técnicas específicas.  

A delimitação da decisão judicial é importante para que se defina precedente 

judicial, cujo conceito não se confunde com o de jurisprudência. 

O estudo das acepções de ratio decidendi e de obiter dictum também é 

imprescindível para a compreensão da teoria do precedente judicial. Nesse ponto, a depender 

da força que se atribua à ratio decidendi, o precedente judicial terá, quanto aos efeitos 

produzidos, diferentes classificações. 

A ratio decidendi tem potencialidade de vinculação, incidindo no caso em 

julgamento, por meio de técnica de confronto, interpretação e aplicação. Uma vez vinculante, 

contudo, o dever de sua observância não é eterno, isto é, a ratio decidendi pode ser superada, 

desde que exista fundamento para o seu abandono. 

Esse capítulo se dedica à análise das questões resumidamente acima postas, 

cujos desdobramentos adiante fixados são essenciais para o passo seguinte, qual seja, a 

verificação da adoção de precedentes judiciais no Brasil e a aplicabilidade da teoria do 

precedente judicial (e os institutos a ela inerentes) no ordenamento jurídico brasileiro.    

 

2.1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 

Dentre os conceitos fundamentais da teoria do precedente judicial, encontram-

se os de decisão, precedente judicial, jurisprudência, ratio decidendi (ou holding) e obiter 

dictum (ou dictum). 

 

2.1.1 Decisão 

 

Segundo Tércio Sampaio Ferraz Jr., o termo decisão está relacionado a “um ato 

final, em que uma possibilidade é escolhida, abandonando-se as demais1”. Trata-se de uma 

resposta que pretende dar uma satisfação imediata e mediata para determinado conflito. A 

satisfação imediata representa a solução do conflito concretamente considerado. A satisfação 

mediata diz respeito à compatibilização entre a solução do conflito individual e as 

                                                        
1 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2008, 
p.286. 
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expectativas grupais, sociais, políticas, econômicas e jurídicas em níveis globais, de toda a 

sociedade2. 

Pode-se dizer, seguindo o entendimento do referido autor, que o ato de decidir 

envolve duas atividades. A primeira consiste na concessão de tutela jurisdicional para a 

solução de um caso específico, enquanto que a segunda se destina à exposição de razões de 

decidir que estejam em consonância com as expectativas depositadas pelos jurisdicionados na 

atuação do Poder Judiciário.  

Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira também 

enxergam a dualidade da atividade jurisdicional, ao dizer que a decisão judicial é ato jurídico 

formado pela fundamentação e pelo dispositivo. Do dispositivo, é extraída a solução do caso 

concreto. Da fundamentação, extrai-se o precedente judicial3. A decisão judicial é, portanto, 

solução de um caso e modelo de solução para casos futuros. 

Para os citados autores, a dupla atividade é vista quando o juiz, ao decidir, cria 

duas normas jurídicas. “A primeira, de caráter geral, é fruto de sua interpretação/compreensão 

dos fatos envolvidos na causa e da sua conformação ao Direito positivo [...]. A segunda, de 

caráter individual, constitui a sua decisão para aquela situação específica4” deduzida em juízo. 

A norma geral é construída indutivamente, a partir de um caso concreto, e serve como diretriz 

para o julgamento de demandas semelhantes. A norma individual é a solução de um caso 

concreto5.  

Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira 

compreendem que a decisão judicial é ato jurídico do qual podem ser extraídas duas normas 

jurídicas, sendo que essas normas, geral e individual, revelam a dupla atividade do juiz: 

solução do caso e criação do precedente judicial. 

Em sentido similar, Jose Rogério Cruz e Tucci vislumbra a dualidade da 

atividade jurisdicional, na medida em que compreende que “o Judiciário não se presta 

exclusivamente para decidir conflitos concretos, mas ainda deve cuidar para que as suas 

decisões possam servir de orientação para casos futuros6”. É dizer, José Rogério Cruz e Tucci 

                                                        
2 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2008, 
p.286-287. 
3 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.429. 
4 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.428.  
5 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.428. 
6 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004, p.25. 
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entende que o ato de decidir envolve a solução do caso concreto e a criação de um modelo de 

solução para casos futuros7.  

Adotam-se, no presente trabalho, todas as acepções do termo decisão judicial 

acima apresentadas, já que não são excludentes. É dizer, a decisão deve ser considerada como 

o ato jurídico que representa uma norma jurídica individual, que visa solucionar o caso 

concreto posto à apreciação jurisdicional, e uma norma jurídica geral, construída com base 

nas expectativas dos jurisdicionados, que servirá como diretriz no julgamento de casos 

futuros. 

 

2.1.2 Precedente judicial 

 

O termo precedente judicial8 pode ser entendido em mais de uma acepção e, 

em cada uma das acepções, pode apresentar diferentes significados. 

 

2.1.2.1 Acepção ampla 

 

Na acepção ampla, precedente judicial “é simplesmente qualquer decisão 

prévia de qualquer corte que tem importante significância para fins de analogia ao caso 

presente9”.  

                                                        
7 Nesse sentido: Maurício Ramires entende que a decisão judicial “é um texto com destinatários específicos (as 
partes e os diretamente interessados nos fatos da contenda) que, quando é invocada como precedente, ganha um 
número indefinido de destinatários”. (RAMIRES, Maurício. Crítica à aplicação de precedentes judiciais no 
Direito Brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p.126). “Quando decidem casos particulares no 
direito costumeiro, os juízes estabelecem regras gerais que de algum modo se propõem a beneficiar a 
comunidade. Ao decidirem casos posteriores, outros juízes devem, portanto, aplicar essas regras de modo que o 
benefício possa ser obtido”. (DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. 3. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2011, p.172); REDONDO, Bruno Garcia. Aspectos essenciais da teoria geral do 
precedente judicial: identificação, interpretação, aplicação, afastamento e superação. Revista de Processo. Ano 
38, vol. 217, mar. 2013, p.407. Maurício Requião define decisão judicial como a consequência da procura do 
provimento jurisdicional por sujeitos interessados em resolver determinada questão. A resposta do Judiciário 
resolve a demanda concreta, mas também cria expectativa de decisões para casos futuros e semelhantes. 
(REQUIÃO, Maurício. O caráter normativo do precedente judicial. Revista de Processo. Ano 38, vol. 223, set. 
2013, p.338).    
8 Francisco Rosito entende que o precedente judicial é formado pela ratio decidendi e pelo obier dictum. Ele 
chama ratio decidendi e dictum de elementos objetivos do precedente judicial. (ROSITO, Francisco. Teoria dos 
precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012, p.105). José Rogério Cruz e 
Tucci, por sua vez, entende que o precedente judicial é constituído pelas circunstâncias de fato que embasam a 
controvérsia e pela tese assentada na motivação do provimento decisório. (TUCCI, José Rogério Cruz e. 
Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.12). Celso de 
Albuquerque Silva aponta que o precedente judicial é formado pela ratio decidendi, obiter dictum e por um 
terceiro elemento, chamado de rationale que “é a razão dada pela Corte para adotar o específico princípio ou a 
específica regra que irá decidir a lide, pondo fim ao litígio”. (SILVA, Celso de Albuquerque. Súmula Vinculante: 
Teoria e Prática da Decisão Judicial com base em Precedentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.77). 
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Nessa acepção, proposta por Zenon Bankowski, D. Neil Maccormick e 

Geoffrey Marshall, precedente judicial é toda e qualquer decisão que serve de modelo de 

julgamento para o caso presente, à qual pode ser atribuída qualquer eficácia10. 

Na acepção ampla, não há confusão entre o conceito de precedente judicial, 

entendido como qualquer decisão, e os efeitos que podem ser por ele produzidos.  

 

2.1.2.2 Acepção estrita 

 

No primeiro conceito da acepção estrita, diz-se que “a palavra precedente é 

usada em sentidos variados, mas, quando usada mais estritamente, significa decisões 

vinculantes de cortes superiores de mesma jurisdição assim como decisões de algumas cortes 

de apelação11”. 

                                                                                                                                                                             
9 No original: “A precedent is simply any prior decision of any court that bears a legally significant analogy to 
the case now before a court”. (BANKOWSKI, Zenon; MACCORMICK, D. Neil; MARSHALL, Geoffrey. 
Precedent in the United Kingdom. In MACCORMICK, D. Neil; SUMMERS, Robert S. (coord.). Interpreting 
precedents: a comparative study. Estados Unidos: Dartmouth, 1997, p.323). 
10 Aderindo à acepção ampla de precedente judicial: “Eu uso a palavra precedente, sozinha, para se referir a 
qualquer prévia decisão que pode ser considerada como tendo positiva utilidade no julgamento de casos futuros”.  
No original: “I use the word ‘precedent’, standing alone, to refer to any prior decisions that might be deemed to 
have some positive utility in deciding later cases”. (DOBBINS, Jeffrey C. Structure and precedent. Michigan 
Law Review. Vol. 108, 2010, p.1460). Para Evaristo Aragão Santos, na acepção ampla, precedente é toda e 
qualquer decisão potencialmente relevante para influenciar no julgamento de casos futuros; precedente judicial é 
toda decisão judicial que goza de algum tipo de eficácia. (SANTOS, Evaristo Aragão. Em torno do conceito e da 
formação do precedente judicial. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.142, p.143-151); REQUIÃO, Maurício. O caráter normativo do precedente 
judicial. Revista de Processo. Ano 38, vol. 223, set. 2013, p.343. É possível concluir, das palavras de Fredie 
Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, que toda decisão judicial é um precedente 
judicial, do qual pode ser extraída uma solução (norma geral) para casos futuros e semelhantes. (DIDIER JR., 
Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. rev., 
ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.427). 
11 No original: “In New York, the word ‘precedent’ is used in a variety of ways, but when used most strictly, 
precedent means binding decisions of higher courts of the same jurisdiction as well as decisions of the same 
appeal late court”. (SUMMERS, Robert S. Precedent in the United States (New York States). In 
MACCORMICK, D. Neil; SUMMERS, Robert S. (coord.). Interpreting precedents: a comparative study. 
Estados Unidos: Dartmouth, 1997, p.364). Segundo Robert S. Summers, precedente judicial seriam as decisões 
judiciais vinculantes, mas o referido autor reconhece que existem precedentes que produzem outros tipos de 
eficácia, quais sejam: a) formalmente vinculantes (formal bindingness); b) não formalmente vinculantes, mas 
que têm força (not formally binding but having force); c) não formalmente vinculantes, sem força (not formally 
binding and not having force) e; d) meramente ilustrativos ou dotados de outros valores (mere illustrativeness or 
other values). (SUMMERS, Robert S. Precedent in the United States (New York States). In MACCORMICK, D. 
Neil; SUMMERS, Robert S. (coord.). Interpreting precedents: a comparative study. Estados Unidos: Dartmouth, 
1997, p.368). Em sentido similar, Aleksander Peczenik entende que precedente judicial é uma decisão que se 
transforma em padrão para futuras decisões. (PECZENIK, Aleksander. On Law and Reason. Springer, 2009, 
p.272). 
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Nessa acepção estrita, proposta por Robert S. Summers, confundindo-se o 

conceito de precedente judicial com os efeitos que dele podem ser extraídos, entende-se que 

precedente judicial é toda decisão com eficácia vinculante12.  

Atribui-se outro conceito à acepção estrita de precedente judicial. Para o 

segundo conceito da acepção estrita, precedente judicial é apenas a parte do julgamento de um 

caso ou de uma opinião que realmente vincula13. É dizer, nesse segundo conceito da acepção 

estrita, proposto por Zenon Bankowski, D. Neil Maccormick e Geoffrey Marshall, precedente 

judicial se confunde com a ratio decidendi, da qual decorre o efeito vinculante14. 

                                                        
12 Aderindo ao primeiro conceito da acepção estrita: SCHAUER, Frederick. Thinking like a lawyer: a new 
introduction to legal reasoning. London: Harvard University Press, 1946, p.41; Mortimer N. S. Sellers diz que 
precedente judicial é o reconhecimento de que as decisões judiciais tem força de lei, que devem ser respeitadas. 
Ou seja, para o referido autor, precedente judicial é decisão judicial que tem força vinculante ou obrigatória. 
(SELLERS, Mortimer N. S. The Doctrine of Precedent in the United States of America. The American Journal 
of Comparative Law. Vol. 54, 2006, p.68). Francisco Rosito defende que “o precedente judicial é toda decisão 
anterior com relevância que pode projetar efeitos ao futuro, condicionando o comportamento de distintos sujeitos 
em casos similares, o que denota a sua natureza normativa”. Nessa acepção, todo precedente judicial é uma 
decisão judicial, mas o inverso não é verdadeiro. Somente as decisões judiciais que transcendem a sua relevância 
além dos limites do caso concreto, servindo de guia/paradigma para casos futuros, é um precedente judicial. 
(ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.92-93). Segundo Evaristo Aragão Santos, na acepção estrita, precedente judicial é toda decisão que 
realmente serve (ou deveria servir) de paradigma para orientar a decisão de casos posteriores, isto é, precedente 
judicial é a decisão com eficácia vinculante. Para ele, o próprio órgão jurisdicional prolator da decisão judicial 
deve escolher, catalogar e divulgar as decisões que devem ser consideradas precedentes judiciais em sentido 
estrito. Nessa acepção, precedente judicial é toda decisão que foi utilizada ou que deveria ser utilizada no 
julgamento de casos futuros. (SANTOS, Evaristo Aragão. Em torno do conceito e da formação do precedente 
judicial. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012, p.142, p.143-151). Lenio Luiz Streck e Geordes Abboud aderem ao primeiro conceito da 
acepção estrita de precedente judicial, lecionando que precedente judicial é a decisão efetivamente seguida na 
resolução de casos análogos. (STRECK, Lenio Luiz; ABBOUD, Georges. O que é isto – O precedente judicial e 
as súmulas vinculantes? Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p.42); ZANETI JR., Hermes. Il valore 
vincolante dei precedenti. Tesi di dottorato. Roma: Universitá degli studi Roma Ter, 2013-2014, p.333. 
13 BANKOWSKI, Zenon; MACCORMICK, D. Neil; MARSHALL, Geoffrey. Precedent in the United Kingdom. 
In MACCORMICK, D. Neil; SUMMERS, Robert S. (coord.). Interpreting precedents: a comparative study. 
Estados Unidos: Dartmouth, 1997, p.323. 
14 Aderindo ao segundo conceito da acepção estrita: Para Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 
Alexandria de Oliveira, precedente judicial é “a decisão judicial tomada à luz de um caso concreto, cujo núcleo 
essencial serve como diretriz para o julgamento posterior de casos análogos”. (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, 
Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. 
Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.427). Em sentido similar: “[...] precedente significa que essa concreta 
decisão judicial dá origem e enuncia um determinando princípio de direito, princípio esse que é de ser 
considerado e observado na solução de um caso semelhante futuro”. (SILVA, Celso de Albuquerque. Súmula 
Vinculante: Teoria e Prática da Decisão Judicial com base em Precedentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, 
p.60). O precedente judicial “é um antecedente judiciário do qual se deve extrair a essência da tese jurídica (ratio 
decidendi), para dirigir o julgamento de processos judiciais subsequentes que tratem de questões análogas”. 
(CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. A força dos precedentes no moderno processo civil brasileiro. In 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, 
p.558); REDONDO, Bruno Garcia. Aspectos essenciais da teoria geral do precedente judicial: identificação, 
interpretação, aplicação, afastamento e superação. Revista de Processo. Ano 38, vol. 217, mar. 2013, p.406. 



22 
 

Sem expressamente dizê-lo, Luiz Guilherme Marinoni15 apresenta o terceiro 

conceito da acepção estrita de precedente judicial. Para ele, “o precedente é a primeira decisão 

que elabora a tese jurídica ou é a decisão que definitivamente a delineia, deixando-a 

cristalina16”. Precedente judicial, nesse conceito de acepção estrita, é a primeira decisão 

judicial que cria uma tese jurídica (ou a conclui definitivamente), à qual, por algum motivo, é 

reconhecida eficácia17. Nesse terceiro conceito da acepção estrita de precedente judicial, 

também não se mistura o conceito de precedente com os efeitos por ele produzidos. 

Conclui-se, assim, que a doutrina aponta para a existência de três conceitos 

relativos à acepção estrita: a) precedente judicial enquanto decisão que goza de eficácia 

vinculante; b) precedente judicial enquanto ratio decidendi, que tem aptidão para produzir 

efeitos e; c) precedente judicial enquanto primeira decisão judicial que fixa uma tese ou que a 

conclui, definitivamente.   

 

2.1.2.3 Proposta de Pierluigi Chiassoni 

 

Condensando todas essas definições apresentadas anteriormente, Pierluigi 

Chiassoni conceitua o precedente judicial quanto ao tipo de objeto e o classifica quanto ao 

grau de especificação do objeto designado. 

Na conceituação, considera-se a decisão judicial ou algum de seus elementos, 

enquanto que a classificação é criada com base nos efeitos produzidos pela decisão judicial.  

Segundo o autor, precedente judicial pode significar: a) qualquer decisão, 

proferida num momento anterior, concernente a um caso concreto (precedente-decisão; 

decisão-precedente); b) a solução dada a determinado caso concreto (precedente-dispositivo) 

e; c) a parte da decisão chamada de ratio decidendi18. 

                                                        
15 “[...] só havendo sentido falar de precedente quando se tem uma decisão dotada de determinadas 
características, basicamente a potencialidade de se firmar como paradigma para a orientação dos jurisdicionados 
e dos magistrados”. (MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.215).  
16 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p.216. 
17 Aderindo ao terceiro conceito da acepção estrita: “O chamado precedente, utilizado no modelo judicialista, é o 
caso já examinado e julgado, cuja decisão primeira sobre o tema atua como fonte para o estabelecimento 
(indutivo) de diretrizes para os demais casos a serem julgados”. (OLIVEIRA, Pedro Miranda. O binômio 
repercussão geral e súmula vinculante: necessidade de aplicação conjunta dos dois institutos. In WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p.699). 
18 CHIASSONI, Pierluigi. The philosophy of precedent: conceptual analysis and rational reconstrutction. In 
BUSTAMANTE, Thomas; PULIDO, Carlos Bernal (coord.). On the philosophy of precedent: proceedings of the 
24th World Congress of International Association for Philosophy of Law and Social Philosofy. Stuttgart: Franz 
Steiner Verlag, 2012, p.14; CHIASSONI, Pierluigi. Il precedente giudiziale: tre esercizi di disincanto. 
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Da proposta apresentada por Pierluigi Chiassoni, é possível concluir que o 

autor adota a acepção ampla de precedente judicial, ao dizer que toda decisão é um precedente 

judicial, e a acepção estrita, ao igualar precedente judicial à ratio. Parece que o referido autor 

cria um quarto conceito da acepção estrita de precedente judicial ao assemelhá-lo também à 

solução dada ao caso concreto, isto é, ao dispositivo da decisão. 

Ao propor a classificação, o mencionado autor diz que precedente judicial é 

toda decisão, norma jurídica individual ou norma jurídica geral que pode ser: a) 

presumivelmente relevante para a prolação de decisão de caso futuro; b) expressamente 

adotado ou formulado para ser usado no julgamento de caso futuro; c) efetivamente utilizado 

na solução de caso futuro; d) dotado de uma influência de fato e de direito sobre as decisões 

sucessivas; e) estabelecido por tribunal de hierarquia mais elevada cuja observância é imposta 

ou recomendada aos juízos inferiores; f) vinculante em relação às decisões sucessivas19. 

Na proposta de classificação de precedente judicial de Pierluigi Chiassoni, é 

nítida a diferença entre precedente judicial e os efeitos dele decorrentes, tanto que o autor diz 

que enquanto decisão, norma jurídica individual ou norma jurídica geral, o precedente judicial 

poderá produzir diferentes efeitos, que vão desde o persuasivo até o normativo, o que será 

visto em detalhes no item 2.2.2. 

 

2.1.2.4 Acepções adotadas 

 

Nesse trabalho, adota-se o conceito que separa precedente judicial dos efeitos 

que podem ser por ele gerados e delimita os contornos do precedente judicial e da norma geral 

(ratio decidendi), indicando que é a norma geral que pode gozar de eficácia vinculante e não a 

decisão, integralmente considerada. Em outros termos, para os fins delimitados nesse 

trabalho, precedente judicial é uma decisão (acepção ampla). Na acepção estrita, precedente 

judicial é a norma jurídica geral (ratio) que tem aptidão para produzir efeitos. 

 

2.1.2.5 Natureza jurídica 

 

                                                                                                                                                                             
Disponível em <http://www.giuri.unige.it/intro/dipist/digita/filo/testi/analisi_2004/07chiassoni.pdf> Acesso em 
03 maio 2014, p.78. 
19 CHIASSONI, Pierluigi. Il precedente giudiziale: tre esercizi di disincanto. Disponível em 
<http://www.giuri.unige.it/intro/dipist/digita/filo/testi/analisi_2004/07chiassoni.pdf> Acesso em 03 maio 2014, 
p.79-80. 
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Uma norma é o significado de um enunciado normativo. Enunciado normativo 

é um texto. A norma é, portanto, o significado extraído de um texto20.  

Nesse conceito de norma, é possível encaixar o conceito precedente judicial, na 

acepção estrita. Isso porque, nessa acepção, o precedente judicial deve ser entendido como 

norma jurídica geral (ratio), isto é, significado atribuído ao texto de parte da decisão judicial 

do qual pode ser extraída a tese jurídica eleita pelo magistrado no julgamento de determinado 

caso concreto. 

Enquanto norma jurídica geral, resta saber se o precedente judicial (em sentido 

estrito) é uma regra, um princípio ou ambos. 

Para Robert Alexy, as regras e os princípios são espécies de normas, porque 

ambos podem ser formulados por meio de expressões deônticas básicas do dever, da 

permissão e da proibição. Existe, contudo, uma diferença qualitativa entre essas duas espécies 

de normas21. 

Os princípios “exigem que algo seja realizado na maior medida possível dentro 

das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Nesse sentido, eles não contêm um 

mandamento definitivo, mas apenas prima facie22”. 

As regras “exigem que seja feito exatamente aquilo que elas ordenam, elas têm 

uma determinação da extensão de seu conteúdo no âmbito das possibilidades jurídicas e 

fáticas23”.  

Depois de diferenciar as espécies de normas, Robert Alexy dá a entender que o 

precedente judicial é uma regra, quando faz referência à possibilidade de distinção e 

superação de precedente judicial, técnicas que serão analisadas ainda nesse capítulo. Segundo 

o referido autor, “por mais densa que seja a rede de regras de decisão, novos casos sempre 

                                                        
20 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2011, p.53-54. Norberto Bobbio diz que norma é uma proposição. Proposição é um conjunto de 
palavras que possuem um significado em sua unidade. O enunciado, para o mesmo autor, é a forma gramatical 
ou linguística pela qual um determinado significado é expresso. (BOBBIO, Norberto. Teoria da Norma Jurídica. 
Trad. Fernando Pavan Baptista e Ariani Bueno Sudatti. 2. ed. rev. São Paulo: Edipro, 2003, p.72-73). Humberto 
Ávila diz que “normas não são textos nem o conjunto deles, mas os sentidos construídos a partir da interpretação 
sistemática de textos normativos. Daí se afirmar que os dispositivos se constituem no objeto de interpretação; e 
as normas, no seu resultado”. (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios 
jurídicos. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p.22). 
21 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2011, p.87-90.  
22 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2011, p.104. 
23 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2011, p.104. 
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apresentam novas características, que podem servir como razões para uma diferenciação24”. 

Por outro lado, “uma regra de decisão pode ser abandonada se forem apresentadas razões 

suficientes para tanto25”. Por fim, posiciona-se o autor, no sentido de que os princípios são 

normas que ficam por trás do sistema de regras, e atuam no desenvolvimento da força 

modificadora e superadora de regras26. 

Na visão de Ronald Dworkin, as regras não se confundem com os princípios. A 

diferença entre essas espécies de normas, para o referido autor, é quanto à forma de 

aplicação27. 

As regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos previstos 

numa regra, ou a regra é válida e, neste caso, a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou a 

regra é inválida e, neste caso, em nada contribui para a decisão28.  

Os princípios têm a dimensão do peso ou importância. Quando os princípios se 

intercruzam, aquele que vai resolver o conflito tem de levar em conta a força relativa de cada 

um29. 

Ronaldo Dworkin também dá a entender que o precedente judicial em sentido 

estrito é uma regra, quando afirma que “depois que o caso é decidido, podemos dizer que ele 

ilustra uma regra particular (por exemplo, a regra de que um assassino não pode beneficiar-se 

do testamento de sua vítima)30”. 

Embora os mencionados autores digam que o precedente judicial é regra, não 

apresentam os motivos que os levaram a tal conclusão. 

Humberto Ávila também propõe uma diferenciação entre regras e princípios. 

Para ele, “as regras são normas imediatamente descritivas, primariamente 

retrospectivas e com pretensão de decidibilidade e abrangência, para cuja aplicação se exige a 

avaliação da correspondência, sempre centrada na finalidade que lhes dá suporte” ou apoiada 

                                                        
24 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2011, p.558. 
25 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2011, p.558. 
26 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2011, p.558. 
27 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2011, p.39-42. 
28 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2011, p.39-42. 
29 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2011, p.39-42. 
30 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2011, p.46. 
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“nos princípios que lhes são axiologicamente sobrejacentes, entre a construção conceitual da 

descrição normativa e a construção conceitual dos fatos31”. 

Os princípios, na visão do referido autor, são normas “imediatamente 

finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de complementaridade e de 

parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma avaliação da correlação entre o estado das 

coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à sua 

promoção32”. 

Analisando as conclusões de Humberto Ávila, depreende-se que para ele, o 

precedente judicial em sentido estrito se constitui em norma do tipo regra. Isso porque, o 

mencionado autor diz que os princípios não têm pretensão de gerar uma solução específica, 

mas de contribuir, ao lado de outras razões, para a tomada de decisão, ao passo que as regras 

têm aspiração de gerar uma solução específica para o conflito entre razões33.  

Em sentido similar, Thomas da Rosa de Bustamante entende que a técnica do 

precedente judicial só é importante, porque, por meio dela, é possível reduzir o grau de 

indeterminação que é característico dos princípios jurídicos, de maneira que, segundo o 

mencionado autor, a norma jurídica geral (ratio) deve se revestir de caráter de regra34. Fredie 

Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira adotam o mesmo 

entendimento35.  

Em sentido oposto ao até então apresentado, Lucas Buril de Macêdo Barros 

entende que o precedente judicial é norma que pode ter natureza de regra ou princípio36.  

Adota-se, neste trabalho, o entendimento segundo o qual o precedente judicial, 

em sentido estrito, é norma do tipo regra. O precedente judicial é criado para servir de modelo 

de solução para casos concretos semelhantes a um determinando caso concreto decidido. Por 

isso, a ratio deve ter caráter de regra, já que a regra possui maior grau de determinação quanto 

ao seu conteúdo no âmbito das possibilidades jurídicas e fáticas. Dados os fatos, tem 

                                                        
31 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 6. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p.70. 
32 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 6. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p.70. 
33 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 6. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p.68. 
34 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a aplicação das regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p.351. 
35 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.437. Hermes Zaneti Jr. entende que o 
precedente judicial é norma, dando a entender que se trata de regra jurídica. (ZANETI JR., Hermes. Il valore 
vincolante dei precedenti. Tesi di dottorato. Roma: Universitá degli studi Roma Ter, 2013-2014, p.343 e 362). 
36 BARROS, Lucas Buril de Macêdo. Os precedentes judiciais no ordenamento jurídico brasileiro. Dissertação 
de Mestrado. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2014, p.68. 
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aplicabilidade a regra jurídica (ratio). Não se vislumbra que a ratio possa se revestir de 

caráter de princípio, na medida em que o princípio, devido ao seu grau maior de generalidade, 

pode servir como fundamento de uma infinidade de casos e não de um caso específico ou de 

conjunto de casos específicos. Não se refuta, porém, que os princípios sejam utilizados como 

argumentação, figurando por trás da regra extraída do precedente judicial. 

 

2.1.3 Jurisprudência 

 

O termo jurisprudência é polissêmico; a ele podem ser atribuídos vários 

significados. 

Em um sentido amplo, jurisprudência pode significar ciência do direito37, isto 

é, ramo do conhecimento voltado ao estudo das normas de conduta social de cunho 

coercitivo38 ou pode denotar a própria atividade desenvolvida pelos tribunais39. 

Do ponto de vista exegético ou hermenêutico, pode significar a interpretação 

genérica (alheia a determinado caso concreto) do direito, realizada pelos jurisconsultos e 

doutrinadores (juristas) em artigos, teses, livros ou pareceres – conceito que pode ser abarcado 

pelo termo doutrina40.  

Sob o ângulo da distribuição da justiça, pode representar a massa judiciária, ou 

seja, a soma global dos julgados de um tribunal, harmônicos ou não, produzidos pela 

atividade jurisdicional41. 

No âmbito dessa acepção, Fábio Victor da Fonte Monerrat classifica a 

jurisprudência, quanto ao grau de uniformização e de verificação, em divergente, dominante, 

                                                        
37 LIMONGI FRANÇA, Rubens. Jurisprudência. In SANTOS, J. M. de Carvalho; DIAS, José de Aguiar. 
Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Editor Borsói, 1947, vol XXX, p.273; TUCCI, 
José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.9; 
MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.41. 
38 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.41. 
39 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004, p.9. 
40 LIMONGI FRANÇA, Rubens. Jurisprudência. In SANTOS, J. M. de Carvalho; DIAS, José de Aguiar. 
Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Editor Borsói, 1947, vol XXX, p.274; 
MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.42. 
41 LIMONGI FRANÇA, Rubens. Jurisprudência. In SANTOS, J. M. de Carvalho; DIAS, José de Aguiar. 
Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Editor Borsói, 1947, vol XXX, p.274; 
MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.42; SANTOS, Evaristo Aragão. Em torno do conceito e da formação 
do precedente judicial. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012, p.142. 



28 
 

pacificada e sumulada. A jurisprudência divergente42 é caracterizada pela existência de várias 

decisões do mesmo tribunal, sobre a mesma matéria, em mais de um sentido. A jurisprudência 

dominante43 resta configurada pela existência de um conjunto de decisões do mesmo tribunal, 

sobre a mesma matéria, em vários sentidos, mas é possível identificar o entendimento de 

maior aplicabilidade pelo tribunal. A jurisprudência pacificada é aquela representada por um 

conjunto de decisões do mesmo tribunal, sobre a mesma matéria, que espelham o mesmo 

entendimento, sendo inexistentes ou em número insignificante as decisões em sentido 

contrário. A jurisprudência sumulada é a formalização da jurisprudência pacificada de um 

tribunal, num enunciado44. 

Esses não são os conceitos que se quer atribuir ao termo jurisprudência no 

presente trabalho. Busca-se, nesse trabalho, um conceito mais estrito de jurisprudência. 

Segundo Rubens Limongi França, a jurisprudência também traduz a coleção 

ordenada e sistematizada de acórdãos consonantes e reiterados de um tribunal sobre 

determinado tema45. Essa acepção é chamada por Rodolfo de Camargo Mancuso de estrita ou 

técnica-jurídica46. 

                                                        
42 A jurisprudência dominante conceituada por Fábio Victor da Fonte Monerrat é chamada por Eduardo Cambi 
de jurisprudência lotérica. A jurisprudência lotérica, no entanto, pode ser representada por decisões diferentes, 
sobre a mesma questão jurídica, proferidas por qualquer órgão jurisdicional, inclusive de primeiro grau, sendo 
que a divergência deve ser analisada no âmbito de cada juízo. (CAMBI, Eduardo. Jurisprudência lotérica. 
Revista dos Tribunais. Ano 90, vol. 786, abr. 2001, p.111). 
43 Priscila Kei Sato entende que o conceito jurisprudência dominante é vago, porque ora pode significar o 
conjunto de julgados no mesmo sentido, sendo inexistentes decisões em sentido contrário, ora pode significar o 
conjunto de julgados em determinando sentido, mas em menor número do que se se considerasse a 
jurisprudência pacífica. (SATO, Priscila Kei. Jurisprudência (pre)dominante. In ALVIM, Eduardo Pellegrini de 
Arruda Alvim; NERY JR., Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos e atuais dos 
recursos. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2000, p.569-571). Michele Taruffo entende que a jurisprudência 
dominante deve ser chamada de jurisprudência uniforme ou constante. (TARUFFO, Michele. O precedente. 
Trad. Rafael Augusto Zanatta. Disponível em <http://cadernodeestudosjuridicos.blogspot.com.br/2010/11/o-
precedente.html> Acesso em 03 maio 2014, p.5). 
44 MONERRAT, Fábio Victor da Fonte. A jurisprudência uniformizada como estratégia de aceleração do 
procedimento. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012, p.352. 
45 LIMONGI FRANÇA, Rubens. Jurisprudência. In SANTOS, J. M. de Carvalho; DIAS, José de Aguiar. 
Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Editor Borsói, 1947, vol XXX, p.274. 
46 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.42-47; MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A Resolução dos Conflitos 
e a Função Judicial no Contemporâneo Estado de Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.164. 
Rodolfo de Camargo Mancuso e Pedro Miranda de Oliveira dizem que se os acórdãos não exprimem a posição 
dominante do tribunal, a eles deve ser dado o nome de precedentes e não de jurisprudência. Isto é, se os acórdãos 
expressam entendimentos isolados ou divergentes, cada um deles deve ser taxado de precedente judicial e o seu 
conjunto não pode ser tido como jurisprudência. (MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência 
jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.42-47; 
OLIVEIRA, Pedro Miranda. O binômio repercussão geral e súmula vinculante: necessidade de aplicação 
conjunta dos dois institutos. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: 
RT, 2012, p.705). 
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Ainda em acepção estrita ou técnica-jurídica, mas em sentido ampliado, Fábio 

Victor da Fonte Monerrat entende que jurisprudência é o conjunto de decisões reiteradas do 

tribunal sobre mesma matéria no mesmo sentido47. 

Enquanto na primeira acepção, jurisprudência é o conjunto de decisões 

colegiadas proferidas no âmbito do tribunal, na segunda acepção, jurisprudência é o conjunto 

de quaisquer decisões proferidas pelos membros do tribunal. 

Ampliando ainda mais o conceito estrito ou técnico-jurídico de jurisprudência, 

Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira entendem que 

jurisprudência é a aplicação reiterada de um precedente48. Nessa definição, jurisprudência é o 

conjunto de decisões judiciais reiteradas sobre o mesmo tema proferidas por qualquer juízo49. 

Essa acepção estrita ou técnica-jurídica ampliada, segundo a qual 

jurisprudência é o conjunto de decisões de qualquer juízo, no mesmo sentido, sobre 

determinada matéria, que deve ser considerada para os fins delimitados nesse trabalho, de 

onde é possível estabelecer que jurisprudência (entendida como grupo de decisões) não se 

confunde com precedente judicial (entendido como uma decisão). 

 

2.1.4 Ratio decidendi ou holding50 

 

Nesse item, serão vistos o conceito de ratio decidendi e as técnicas para sua 

identificação. 
                                                        
47 MONERRAT, Fábio Victor da Fonte. A jurisprudência uniformizada como estratégia de aceleração do 
procedimento. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012, p.345. 
48 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.450. 
49 Jurisprudência é o conjunto de decisões uniformes. (SATO, Priscila Kei. Jurisprudência (pre)dominante. In 
ALVIM, Eduardo Pellegrini de Arruda Alvim; NERY JR., Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). 
Aspectos polêmicos e atuais dos recursos. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2000, p.570). Para Tércio Sampaio 
Ferraz Jr., a jurisprudência resulta de uso de decisões judiciais que se repetem e se mantêm para casos 
semelhantes. (FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Atlas, 2008, p.211). Jurisprudência é o conjunto de precedentes sobre mesma questão jurídica na mesma direção. 
(CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. A força dos precedentes no moderno processo civil brasileiro. In 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, 
p.556). Jurisprudência é o conjunto de decisões num mesmo sentido sobre a mesma questão jurídica. 
(REQUIÃO, Maurício. O caráter normativo do precedente judicial. Revista de Processo. Ano 38, vol. 223, set. 
2013, p.342).  
50 A ratio decidendi é também chamada de holding na Inglaterra. (BANKOWSKI, Zenon; MACCORMICK, D. 
Neil; MARSHALL, Geoffrey. Precedent in the United Kingdom. In MACCORMICK, D. Neil; SUMMERS, 
Robert S. (coord.). Interpreting precedents: a comparative study. Estados Unidos: Dartmouth, 1997, p.322; 
MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.118; SILVA, Celso de Albuquerque. Súmula Vinculante: 
Teoria e Prática da Decisão Judicial com base em Precedentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.72; 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. 
Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.43). 
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2.1.4.1 Conceito e funções 

 

Pierluigi Chiassoni apresenta as inúmeras definições que podem ser atribuídas 

à ratio decidendi, conceituando-a de acordo com o tipo de objeto designado e quanto ao grau 

de especificação do objeto designado. Na primeira classificação, leva-se em consideração o 

conteúdo da decisão, enquanto que na segunda classificação, considera-se a opinião do juiz 

que proferiu o precedente, do juiz sucessivo e da doutrina jurídica. 

Na primeira classificação, ratio decidendi pode significar: a) a norma jurídica 

geral sobre a qual se funda a decisão do caso concreto (perspectiva normativa abstrata); b) a 

norma jurídica geral contextualizada, usada por um juiz para justificar a decisão de um caso 

concreto (perspectiva normativa concreta); c) elemento de argumentação criado pelo juiz para 

motivar a decisão51.  

Na segunda classificação, ratio decidendi pode ser: a) elemento da motivação 

que é necessário para a decisão de um caso; b) tese jurídica que é suficiente para a decisão de 

um caso concreto; c) argumentação necessária e suficiente para a decisão; d) norma que 

constitui, alternativamente, condição não necessária, mas suficiente, ou necessária, mas não 

suficiente de uma decisão; e) norma que o tribunal tem efetivamente estabelecido ou seguido; 

f) norma que o tribunal afirma expressamente ou acredita ter estabelecido ou seguido; g) 

norma tratada explícita ou implicitamente como necessária para a decisão do caso; h) norma 

que deve ser considerada pelo tribunal para que decida adequadamente a controvérsia; i) 

norma que, segundo um juiz sucessivo, deveria ter sido estabelecida pelo julgador anterior; j) 

norma que, segundo um juiz sucessivo, foi, de fato, estabelecida pelo julgador anterior; l) 

norma que, segundo um juiz sucessivo, deve ser considerada como estabelecida pelo julgador 

anterior52.  

Ao mesmo tempo em que elenca, o referido autor critica as inúmeras acepções 

de ratio decidendi acima expostas. Isso porque entende que os conceitos não são uniformes e 

determinados, além de expressarem contrariedade – se considerados conjuntamente –, e 

subjetivismo. Por isso que, propõe, ao final, que a ratio decidendi é norma jurídica geral, que, 

                                                        
51 CHIASSONI, Pierluigi. Il precedente giudiziale: tre esercizi di disincanto. Disponível em 
<http://www.giuri.unige.it/intro/dipist/digita/filo/testi/analisi_2004/07chiassoni.pdf> Acesso em 03 maio 2014, 
p.81. 
52 CHIASSONI, Pierluigi. La giurisprudenza civile: metodi d’interpretazioni e tecniche argomentative. Milano: 
Giuffrè Edittore, 1999, p.148-149; CHIASSONI, Pierluigi. Il precedente giudiziale: tre esercizi di disincanto. 
Disponível em <http://www.giuri.unige.it/intro/dipist/digita/filo/testi/analisi_2004/07chiassoni.pdf> Acesso em 
03 maio 2014, p.82-83. 
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à luz da estrutura lógica da fundamentação (aspecto objetivo) e segundo a opinião do juiz que 

prolatou a decisão (aspecto subjetivo), não pode ser retirada da fundamentação53. 

Para Pirerluigi Chiassoni, portanto, a ratio decidendi é a norma jurídica geral 

de uma decisão judicial. 

À definição proposta por Pierluigi Chiassoni podem ser acrescidos dois dados 

indicados por José Rogério Cruz e Tucci, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira. Primeiro, a ratio decidendi são os fundamentos jurídicos, a opção 

hermenêutica ou a tese jurídica que sustentam a solução de determinado caso concreto, sem os 

quais a norma individual não teria sido formulada daquela maneira. Segundo, a ratio 

decidendi é a norma jurídica geral, que construída por um órgão jurisdicional, a partir de um 

caso concreto, pode servir como diretriz no julgamento de demandas semelhantes54. 

Do conceito de ratio decidendi acima delimitado decorre a dupla função por 

ela exercida. A primeira é interna e a segunda é externa.  

A função interna da ratio decidendi é revelada na medida em que a norma 

jurídica geral, localizada na fundamentação da decisão, serve de fio condutor à norma jurídica 

individual, constante de seu dispositivo, que rege determinado caso. 

A função externa da ratio decidendi é extraída da potencialidade de a norma 

jurídica geral se desprender do caso específico no âmbito do qual foi construída e ser aplicada 

em outras situações concretas que se assemelham àquela a partir da qual foi originariamente 

formulada. 

A ratio decidendi, considerada em sua função externa, é o elemento do 

precedente judicial que tem aptidão para ser universalizado, razão pela qual tem a 

potencialidade de operar vinculação55.   

                                                        
53 CHIASSONI, Pierluigi. Il precedente giudiziale: tre esercizi di disincanto. Disponível em 
<http://www.giuri.unige.it/intro/dipist/digita/filo/testi/analisi_2004/07chiassoni.pdf> Acesso em 03 maio 2014, 
p.83-87. 
54 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004, p.175-176; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de 
Direito Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.427-428. “A ratio 
decidendi encerra uma escolha, uma opção hermenêutica de cunho universal”. Para o referido autor, a ratio 
decidendi é composta pela indicação dos fatos relevantes (statement of material facts), pelo raciocínio lógico-
jurídico da decisão (legal reasoning) e pelo juízo decisório (judgement). (TUCCI, José Rogério Cruz e. 
Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.175-176). Na visão de 
Rupert Cross e J. W. Harris, a ratio é qualquer regra expressa ou implicitamente tratada pelo juiz como passo 
necessário à chegada da conclusão. (CROSS, Rupert; HARRIS, J. W. Precedent in English Law. 4. ed. Oxford: 
Clarendon Press, 2004, p.75). Segundo Aleksander Peczenik, ratio decidendi é a condição necessária da decisão; 
a decisão seria diferente, caso não se utilizasse determinada ratio. (PECZENIK, Aleksander. On Law and 
Reason. Springer, 2009, p.273).  
55 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004, p.175; RAMIRES, Maurício. Crítica à aplicação de precedentes judiciais no Direito Brasileiro. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p.69; MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. 
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Uma decisão pode conter mais de uma ratio decidendi. Isso ocorre em duas 

hipóteses: a) quando o julgador aponta mais de uma razão de decidir como fundamento para a 

norma jurídica individual; b) quando a decisão emana de órgão colegiado no bojo da qual 

existem votos com fundamentos distintos que conduziram à mesma norma jurídica 

individual56 - nesse caso, será preciso estabelecer o voto médio, que constituirá a ratio; os 

demais serão considerados obiter dicta. 

Por outro lado, existem decisões das quais é extremamente difícil ou 

impossível extrair a ratio decidendi. São decisões desprovidas de razão de decidir, que 

apresentam defeito na sua fundamentação57.  

O julgador não precisa indicar na decisão judicial qual é a ratio decidendi. É o 

órgão responsável por sua aplicação que deverá identificá-la e interpretá-la, diante dos casos 

em julgamento58. Não se nega, contudo, que todo e qualquer profissional, inclusive advogado, 

que lida com o direito, atua na extração da norma jurídica geral (ratio) de uma decisão 

judicial, no exercício de sua atividade. 

                                                                                                                                                                             
e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.222; SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial 
à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.125; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução 
do direito. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2012, p.43; CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. A força dos precedentes no moderno processo civil brasileiro. In 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, 
p.559; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito 
Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.432. 
56 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.138. 
Rupert Cross e J. W. Harris entendem que um caso pode ter mais de uma ratio. (CROSS, Rupert; HARRIS, J. 
W. Precedent in English Law. 4. ed. Oxford: Clarendon Press, 2004, p.81). Segundo Fredie Didier Jr., Paula 
Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, os capítulos da decisão podem versar sobre a admissibilidade ou 
sobre o mérito da causa. Cada um desses capítulos deve ter fundamentação da qual se pode extrair ratio. Daí se 
conclui que também é possível que exista mais de uma ratio, sendo que, cada uma delas se refere a uma questão 
decidida. (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito 
Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.436). 
57 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.139. 
Nesse sentido: CROSS, Rupert; HARRIS, J. W. Precedent in English Law. 4. ed. Oxford: Clarendon Press, 
2004, p.47. 
58 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004, p.175. “A própria noção de precedente resulta da possibilidade de novos juízes darem sentidos ao mesmo 
texto [...]. Assim, muito embora o texto do julgado que serve como precedente seja necessariamente preexistente, 
fica autoevidente que o seu sentido o intérprete dará quando lhe der outra normação (e é por isso que o sistema 
também é conhecido como judge-made law)”. (RAMIRES, Maurício. Crítica à aplicação de precedentes 
judiciais no Direito Brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p.73); TARANTO, Caio Márcio 
Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 
2010, p.14; SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 
2011, p.134; MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.231. “É trabalho do aplicador do Direito extrair a ratio decidendi”. (BUSTAMANTE, 
Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a aplicação das regras jurisprudenciais. São 
Paulo: Noeses, 2012, p.259).  
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A ratio decidendi não se confunde com nenhum dos elementos da decisão 

judicial (relatório59, fundamentação e dispositivo), mas é formulada a partir desses 

elementos60, sendo que os fatos narrados no relatório, a moldura jurídica eleita pelo 

magistrado na fundamentação e a norma jurídica individual indicada no dispositivo servem 

também na identificação da ratio decidendi. 

Embora os elementos da decisão judicial orientem na identificação da ratio 

decidendi, essa tarefa não é simples. Na verdade, o grande problema em torno da ratio 

decidendi está relacionado à sua delimitação, razão pela qual adiante serão analisadas as 

técnicas de identificação da ratio. 

 

2.1.4.2 Técnicas para identificação 

 

Existem duas técnicas tradicionais61 para a identificação da ratio decidendi: o 

teste de Wambaugh (método abstrato-normativo62) e o método de Goodhart (método fático-

concreto63). 

Essas técnicas ora se preocupam com as razões que embasam a conclusão, ora 

com a identificação dos fatos do caso64. 

O teste desenvolvido por Eugene Wambaugh consiste na identificação de 

suposta proposição de direito, a partir da qual todo o experimento para a delimitação da ratio 

decidendi será realizado. Identificada suposta proposição de direito, deve-se nela incluir uma 

palavra que inverta o seu significado. Se com o significado invertido, a decisão não se alterar, 

a suposta proposição de direito não é ratio decidendi. Se invertido o significado, a decisão se 

mantiver, a proposição de direito é ratio decidendi. A ratio decidendi é, pois, a regra geral 

sem a qual o caso deveria ter sido decidido de outra maneira65. 

                                                        
59 A ratio decidendi é delimitada a partir do relatório, porquanto pressuponha a análise do caso concreto. 
(DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.433). 
60 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p.223. 
61 Sabe-se da existência do método de Oliphant e do modelo de Wróblewski, todos relacionados à identificação 
da ratio decidendi. Esses outros métodos, porém, não serão analisados nesse trabalho, tendo em vista que os 
métodos de Wambaugh e de Goodhart são suficientes para se traçar o método de identificação da ratio decidendi 
aqui proposto, que está fundado no método misto proposto por Rupert Cross e J. W. Harris. 
62 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.127. 
63 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.127. 
64 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p.228-229. 
65 WAMBAUGH, Eugene. The study of cases. 2. ed. Boston: Little, Brown and Company, 1894, p.17-18.   
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O teste de Wambaugh é criticado por sua falibilidade e insuficiência, “porque 

não permite a identificação da ratio decidendi nos casos em que o julgador adota duas 

diferentes razões jurídicas que são suficientes por si só e, separadamente, para conduzir 

àquela mesma conclusão66”. Se uma decisão possuir duas razões de decidir que conduzem à 

mesma conclusão, a exclusão de uma delas não alterará o comando final decisório. A 

inalterabilidade da norma jurídica individual, com a retirada de uma das razões de decidir, 

inviabiliza a identificação da ratio decidendi por meio do teste de Wambaugh67. É dizer, 

realizado o experimento proposto por Eugene Wambaugh, na hipótese de existirem duas 

razões de decidir, chega-se à conclusão errônea de que só existe obiter dictum e nenhuma 

ratio na decisão judicial. 

Arthur L. Goodhart também desenvolveu um método para a identificação da 

ratio decidendi. A primeira conclusão a que chegou o referido autor é que a ratio decidendi 

não deve ser encontrada nas razões nas quais o juiz baseou a sua decisão, porque a regra de 

direito utilizada como fundamento da decisão é, por vezes, muito ampla ou muito estreita e 

não serve para abarcar os casos futuros adequadamente. A ratio decidendi não é encontrada 

nem nas razões do Tribunal e nem na proposição de direito apontada por ele. Segundo Arthur 

L. Goodhart, deve-se procurar outro método de identificação desse elemento do precedente 

judicial68. 

O método de Goodhart visa delimitar a ratio decidendi, a partir dos fatos 

selecionados pelo juiz e da conclusão a que ele chegou a partir desse grupo de fatos. Para 

identificar esses fatos considerados pelo juiz no julgamento, Arthur L. Goodhart revela saber 

que os fatos não são constantes e sim relativos. Diz ele que os fatos relacionados a duas 

pessoas podem parecer completamente diferentes (e geralmente são), de sorte que não são 

esses fatos que devem ser considerados para fins de delimitação da ratio decidendi69. 

                                                        
66 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.435. 
67 “Quando uma decisão contem duas rationes independentes, em outras palavras, o teste da inversão decreta que 
só há obiter dicta, nenhuma ratio é necessária a decisão”. No original: “Where a case contains two independent 
operative rationes, in other words, the inversion test decrees that there are only obiter dicta, for neither ratio is 
necessary to the decision”. (DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedent. Estados Unidos: 
Cambrigde, 2008, p.77). Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, “o teste de Wambaugh, no sentido de que a 
inversão da proposição faria com que o caso fosse decidido de outra forma, não vale quando o caso se baseia em 
dois fundamentos que, isoladamente, podem conduzir à mesma conclusão. (MARINONI, Luiz Guilherme. 
Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.224-225). 
68 GOODHART, Arthur L. Determining the Ratio Decidendi of a Case. The Yale Law Journal, Vol. 40, No. 2 
(Dec., 1930), p.164-168. 
69 GOODHART, Arthur L. Determining the Ratio Decidendi of a Case. The Yale Law Journal, Vol. 40, No. 2 
(Dec., 1930), p.168. 
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Os fatos que devem ser considerados para fins de delimitação da ratio 

decidendi são os chamados fatos materiais (ou fundamentais), escolhidos pelo juiz em meio a 

uma massa de fatos descartados, que são os fatos imateriais (não fundamentais). É com base 

nos fatos materiais que o juiz decide, chegando à conclusão para o caso. Os fatos materiais 

são aqueles sem os quais a conclusão não seria construída da maneira que foi70. 

Arthur L. Goodhart indica alguns parâmetros para se separar os fatos materiais 

dos fatos imateriais. Os fatos relativos à pessoa, tempo, lugar, tipo e quantidade são 

presumivelmente imateriais. Todos os fatos delimitados especificamente como imateriais 

devem ser considerados imateriais. Todos os fatos que a Corte trata implicitamente como 

imateriais devem ser considerados como tal. Todos os fatos que são especificamente 

delimitados como materiais devem ser considerados materiais. Se não for possível distinguir 

fatos materiais de fatos imateriais, então, todos os fatos devem ser tidos como materiais, com 

exceção daqueles que, prima facie, são imateriais. Se há mais de um julgador e cada um 

aponta um fato diferente como fato material, todos eles devem ser considerados para fins da 

delimitação da ratio decidendi71. 

Delimitados os fatos materiais (descartando-se os imateriais), a ratio decidendi 

será construída da seguinte forma: se num caso futuro, os fatos forem A, B e C (tidos como 

fatos materiais ou fundamentais no caso precedente), a conclusão a que se deve chegar é X 

(mesma conclusão a que se chegou no caso precedente). Se houver mais de um grupo de fatos 

materiais, que considerados, levem a formulação de mais de uma conclusão, haverá mais de 

uma ratio decidendi72. 

Patrícia Perrone Campos Mello critica o método fático-concreto, equivalente 

ao método de Goodhart. Segundo ela, a aplicação desse método pode levar a que poucos casos 

sejam controlados por decisões anteriores, já que toda demanda possui alguma peculiaridade 

que a distingue de qualquer outra, o que pode culminar no tratamento desigual de situações 

essencialmente iguais, com base em distinções arbitrárias. Por outro lado, a classificação de 

fatos em materiais e imateriais envolve atividade valorativa, já que, cada evento específico 

pode ser entendido em vários graus de generalidade, abarcando situações com pequenas 

                                                        
70 GOODHART, Arthur L. Determining the Ratio Decidendi of a Case. The Yale Law Journal, Vol. 40, No. 2 
(Dec., 1930), p.168. 
71 GOODHART, Arthur L. Determining the Ratio Decidendi of a Case. The Yale Law Journal, Vol. 40, No. 2 
(Dec., 1930), p.174-179. 
72 GOODHART, Arthur L. Determining the Ratio Decidendi of a Case. The Yale Law Journal, Vol. 40, No. 2 
(Dec., 1930), p.179-180. 
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peculiaridades sob uma mesma categoria73. Essa atividade valorativa dos fatos não está 

abarcada pelo método de Goodhart 

Essa atividade de valoração dos fatos, que serve para agrupá-los em categorias, 

para ao final se fazer incidir a ratio decidendi, deve ser guiada por determinados 

instrumentos, continua Patrícia Perrone Campos Mello. Dentre esses instrumentos, existem a 

linguagem canônica, as regras da cultura, os paradigmas jurídicos e valorativos, a comparação 

dos casos precedentes e dos casos subsequentes74. 

A linguagem canônica é linguagem que, por si só, qualifica certo fato como 

integrante de uma classe mais ampla de eventos, isto é, os fatos poderão ser agrupados de 

acordo com determinada classe (no conceito de família imediata, por exemplo, podem ser 

incluídos avós, mãe, pai, irmãos, mas não se podem incluir colegas, professores, jogadores de 

futebol). Incidindo as regras de cultura, o critério aglutinador será a própria categoria (a 

função de transportar é critério aglutinador que abarca carro, ônibus, avião, por exemplo). Os 

paradigmas jurídicos e valorativos impõem a observância de determinados princípios quando 

da aglutinação dos fatos (consideração da igualdade de gênero ou concessão de tratamento 

desigual a homens e mulheres, conforme o caso). Por fim, da análise dos casos subsequentes 

em cotejo com os paradigmas, é possível delimitar os fatos já abarcados pela razão de 

decidir75.  

Todos esses instrumentos de identificação de fatos em materiais e imateriais, 

ou seja, em fatos que importam ou não importam para a incidência da ratio decidendi, não 

foram cogitados por Arthur L. Goodhart. 

Celso de Albuquerque Silva soma outra crítica àquela trazida por Patrícia 

Perrone Campos Mello. Para ele, o método de Goodhart, classificado como fático-concreto, 

atribui grande liberdade ao julgador na escolha dos fatos materiais. Dessa forma, como todo 

caso é diferente do anterior, em algum aspecto, permite-se que o órgão jurisdicional vinculado 

escolha aleatoriamente qualquer fato que não esteve presente no caso precedente para fins de 

distinção e de afastamento do núcleo normativo do precedente judicial76. 

Luiz Guilherme Marinoni, de seu turno, diz que o método de Goodhart é 

restritivo, porque fatos não se repetem e, portanto, nunca são os mesmos. Ademais, afirma o 
                                                        
73 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.128. 
74 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.131-135. 
75 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.131-135. 
76 SILVA, Celso de Albuquerque. Súmula Vinculante: Teoria e Prática da Decisão Judicial com base em 
Precedentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.103. 
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referido autor, que a identificação dos chamados fatos materiais e imateriais é tarefa muito 

difícil77. 

Thomas da Rosa de Bustamante, por sua vez, reconhece que o método de 

Goodhart dispensa qualquer referência à regra jurídica enunciada ou pressuposta pelo juiz, na 

motivação, para justificar sua conclusão, de modo que para se aplicar um precedente judicial, 

basta determinar os fatos materiais do caso paradigmático e compará-los com os daquele que 

se pretende solucionar. Acontece que, segundo conclui o referido autor, o método de 

Goodhart padece de defeito, ao pressupor que se pode separar uma teoria do precedente 

judicial baseada em fatos e uma teoria do precedente judicial baseada em regras. Para ele, essa 

separação é inviável, tendo em vista que existe uma interconexão necessária entre fatos e 

regras no discurso jurídico78. 

Por conta das fragilidades dos métodos anteriores, Francisco Rosito, Fredie 

Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira dizem ser adeptos de método 

eclético (ou misto) que impõe a identificação da ratio decidendi a partir da delimitação dos 

fatos do caso precedente e das razões que embasam a conclusão de sua decisão79. 

O método misto ou eclético de que falam os mencionados autores encontra 

fundamento na proposta de Rupert Cross e J. W. Harris, segundo a qual, existem quatro fases 

de identificação da ratio. Na primeira fase, deve-se identificar a ratio do caso em julgamento. 

Na segunda, deve-se considerar a ratio à luz dos fatos do caso em julgamento. Num terceiro 

momento, observa-se o julgamento de outros casos, para que deles se extraiam as demais 

ratio. Por fim, após identificados os fatos e as ratio de outros casos, formula-se a regra80. 

À luz dos ensinamentos dos autores acima citados, propõe-se, nesse trabalho, 

que, no método eclético, dois passos são necessários para a identificação da norma jurídica 

geral (ratio).  

O primeiro passo diz respeito à delimitação dos fatos materiais (fundamentais 

ou relevantes) da causa. Nessa tarefa de identificação, não basta utilizar os critérios propostos 

por Arthur L. Goodhart. Devem ser aplicados os instrumentos indicados por Patrícia Perrone 

Campos Mello de agrupamento de fatos em categorias que podem ou não ser abarcados pela 

ratio. 
                                                        
77 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p.226-230. 
78 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a aplicação das regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p.109-110. 
79 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.111; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito 
Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.436. Rupert Cross,  
80 CROSS, Rupert; HARRIS, J. W. Precedent in English Law. 4. ed. Oxford: Clarendon Press, 2004., p.73. 
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O segundo passo é identificar a razão de decidir que conduziu à prolação da 

norma jurídica individual, conforme apresentado por Eugene Wambaugh. O experimento 

criado pelo referido autor, contudo, deve ser feito com cada uma das rationes isoladamente 

(se existir mais de uma), com vistas a impedir que se chegue à errônea conclusão de que só 

existe dictum em determinada decisão. 

Esses dois passos que compõem o método eclético são necessários por dois 

motivos. Primeiro porque é a norma jurídica geral contextualizada que poderá servir de 

diretriz no julgamento de casos futuros e análogos ao caso que gerou o precedente. Segundo 

porque a semelhança entre casos só pode ser constatada pelo confronto dos fatos do caso 

paradigma e do caso em julgamento. Daí a importância de se identificar os fatos e a norma 

geral criada a partir deles. 

 

2.1.4.3 Conclusões 

 

Nesse item, chega-se a duas conclusões: a) a ratio decidendi é norma jurídica 

geral necessária à solução de um caso concreto (sem a qual a norma jurídica individual não 

seria prolatada como foi), com aptidão de servir de diretriz no julgamento de casos futuros e 

análogos ao caso paradigma, podendo até mesmo operar eficácia vinculante e b) o método 

eclético é o adequado à identificação da ratio decidendi. 

 

2.1.5 Obiter dictum ou dictum 

 

Definido o conceito de ratio decidendi ou holding e eleito o método mais 

adequado para a sua identificação, passa-se ao estudo do obiter dictum81. 

 

2.1.5.1 Conceito, identificação e funções 

 

O obiter dictum (obiter dicta, no plural), também chamado de dictum, são os 

argumentos jurídicos expostos apenas de passagem na motivação da decisão, que revelam: a) 

juízos normativos acessórios, provisórios e secundários; b) impressões ou qualquer elemento 

jurídico-hermenêutico que não tenham influência relevante para a decisão; c) opiniões 

                                                        
81 Obiter dictum significa, literalmente, dito para morrer (para perder a importância). (WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Direito jurisprudencial. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.44). 
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jurídicas adicionais e paralelas, mencionadas incidentalmente pelo juiz, dispensáveis para a 

fundamentação e para a conclusão da decisão82. É dizer, obiter dictum é tudo aquilo que, 

retirado da fundamentação da decisão judicial, não alterará a norma jurídica individual. 

Considerando o conceito acima exposto, Eugene Wambaugh aponta que obiter 

dictum são as observações introdutórias, os resumos das mais recentes decisões, as discussões 

sobre casos similares e todo tipo de matéria que visa elucidar a visão da corte sobre o caso em 

julgamento83.  

Arthur L. Goodhart, de seu turno, sugere que a conclusão baseada num fato 

hipotético também é um obiter dictum. O fato hipotético é aquele cuja existência não foi 

determinada ou aceita pelo juiz84. Quando o tribunal “de forma gratuita sugere como 

resolveria uma questão conexa ou relacionada com a questão dos autos, mas que no momento 

não está resolvendo85”, está-se diante de um fato hipotético. 

Luiz Guilherme Marinoni, por seu lado, afirma que os pronunciamentos que 

dizem respeito a pedido não formulado e a causa de pedir não invocada são obiter dicta 86. 

                                                        
82 Rupert Cross e J. W. Harris entendem que o obiter dictum é argumento de passagem. (CROSS, Rupert; 
HARRIS, J. W. Precedent in English Law. 4. ed. Oxford: Clarendon Press, 2004, p.41). Neil Duxbury entende 
que obiter dictum pode ser opiniões judiciais de passagem desnecessárias ou desconectadas com os fatos do 
caso. (DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedent. Estados Unidos: Cambrigde, 2008, p.68); 
MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.125; MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 
2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.235-261; SILVA, Celso de Albuquerque. Súmula 
Vinculante: Teoria e Prática da Decisão Judicial com base em Precedentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, 
p.74; ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes vinculantes e irretroatividade do direito no sistema 
processual brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, 
p.86; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito 
Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.427-428. Pierluigi Chiassoni 
apresenta várias definições de obiter dictum. O dictum pode ser a) tudo que não faz parte da ratio decidendi; b) 
toda proposição de direito que seja desnecessária ou supérflua para a decisão do caso concreto; c) qualquer 
proposição de direito que não goza de qualquer eficácia em relação à decisão do caso concreto; d) princípio 
formulado na decisão que não é necessário nem suficiente para a decisão do caso; e) qualquer passagem da 
fundamentação que seja desnecessária e não suficiente para a decisão; d) qualquer norma que ultrapasse o 
julgamento do que foi posto à apreciação jurisdicional. O referido autor propõe, contudo, que o obiter dictum é 
um enunciado, formulado na decisão, que é irrelevante, ou relevante, mas dispensável no julgamento do caso. 
Isto é, a sua retirada da fundamentação da decisão não prejudica a norma jurídica geral. (CHIASSONI, Pierluigi. 
La giurisprudenza civile: metodi d’interpretazioni e tecniche argomentative. Milano: Giuffrè Edittore, 1999, 
p.149-150; CHIASSONI, Pierluigi. Il precedente giudiziale: tre esercizi di disincanto. Disponível em 
<http://www.giuri.unige.it/intro/dipist/digita/filo/testi/analisi_2004/07chiassoni.pdf> Acesso em 03 maio 2014, 
p.85-88). 
83 WAMBAUGH, Eugene. The study of cases. 2. ed. Boston: Little, Brown and Company, 1894, p.18. 
84 GOODHART, Arthur L. Determining the Ratio Decidendi of a Case. The Yale Law Journal, Vol. 40, No. 2 
(Dec., 1930), p.179. 
85 SILVA, Celso de Albuquerque. Súmula Vinculante: Teoria e Prática da Decisão Judicial com base em 
Precedentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.74; ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes 
vinculantes e irretroatividade do direito no sistema processual brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais 
Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, p.86. 
86 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p.280. 
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Por fim, Pierluigi Chiassoni propõe que o dictum pode exprimir 

alternativamente, uma norma de conduta, a interpretação de um artigo de lei, uma 

argumentação ou fragmento de argumentação de direito, uma opinião ou definição a respeito 

de um instituto jurídico87, que sejam acessórios e prescindíveis à norma jurídica individual. 

Embora a doutrina se arrisque a apontar, genericamente, determinados 

elementos que podem ser considerados obiter dicta, a sua identificação é feita, caso a caso, de 

forma negativa88, ou seja, tudo aquilo que não for razão de decidir é obiter dictum.  

Geoffrey Marshall concorda com o método negativo de identificação da ratio 

decidendi, dizendo que não há problema em se definir obiter dictum como “toda proposição 

de direito contida na decisão que não seja parte da ratio89”.     

Essa forma negativa de definição do obiter dictum, no entanto, mascara uma 

série de relações que podem ser estabelecidas entre ele e a ratio decidendi, que podem até 

mesmo levar à confusão na identificação desses elementos. 

Afirma Geoffrey Marshall, nesse ponto, que o obiter dictum pode ser a) 

irrelevante para o dispositivo do caso ou para qualquer outra questão jurídica importante 

envolvida na situação posta à apreciação jurisdicional; b) relevante para o dispositivo do caso, 

mas desnecessário para a ratio; c) relevante para algumas questões bilaterais e para o 

dispositivo de outras importantes questões que podem ser suscitadas em casos futuros90.  

Em nenhuma das relações estabelecidas, o dictum é essencial ao dispositivo da 

decisão do caso presente e é nesse detalhe que se deve ater o julgador, quando da sua 

identificação. 

                                                        
87 CHIASSONI, Pierluigi. Il precedente giudiziale: tre esercizi di disincanto. Disponível em 
<http://www.giuri.unige.it/intro/dipist/digita/filo/testi/analisi_2004/07chiassoni.pdf> Acesso em 03 maio 2014, 
p.86. 
88 SCHAUER, Frederick. Thinking like a lawyer: a new introduction to legal reasoning. London: Harvard 
University Press, 1946, p.55; TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação 
na Jurisdição Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.14; SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do 
Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.139. “Obiter dictum, na literalidade, dito para 
morrer, é tudo o que não está contido na ratio decidendi, ou seja, é qualquer conclusão a que chega o Tribunal 
mas que não é essencial para o julgamento do caso concreto”. (NOGUEIRA, Gustavo Santana. Stare Decisis et 
Non Quieta Movere: a vinculação aos Precedentes no Direito Comparado e Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2011, p.179); DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de 
Direito Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.430. 
89 MARSHALL, Geoffrey. What is binding in a precedent. In MACCORMICK, D. Neil; SUMMERS, Robert S. 
(coord.). Interpreting precedents: a comparative study. Estados Unidos: Dartmouth, 1997, p.515. 
90 MARSHALL, Geoffrey. What is binding in a precedent. In MACCORMICK, D. Neil; SUMMERS, Robert S. 
(coord.). Interpreting precedents: a comparative study. Estados Unidos: Dartmouth, 1997, p.515. Segundo 
Marcelo Alves Dias de Souza, obiter dictum é uma proposição de direito constante do julgamento do precedente 
que “tem considerável relação com a matéria do caso julgado e maior poder de persuasão”. (SOUZA, Marcelo 
Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.140).  
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Apesar de ser elemento secundário do precedente judicial, prescindível para a 

norma jurídica individual, o obiter dictum pode desempenhar três papéis, na teoria do 

precedente. 

O primeiro é de auxílio, não essencial e prescindível, na construção da 

motivação e do raciocínio exposto na decisão. O segundo é de sinalização de futura orientação 

do tribunal ou de diretriz para o julgamento de questões que venham a ser suscitadas no 

futuro. O terceiro é de instrumento que pode conduzir à superação de um precedente 

judicial91.  

Do último papel desempenhado pelo dictum decorre sua eficácia persuasiva92, 

que varia conforme o tribunal de onde provém, do respeito de que goza o julgador na 

comunidade jurídica, da força dos argumentos utilizados e do grau de relação do dictum com 

a questão principal93. 

 

2.1.5.2 Conclusões 

 

Nesse item, apontam-se duas conclusões em torno do obiter dictum: a) dictum 

é tudo aquilo que está na fundamentação de uma decisão judicial, que não se confunde com a 

ratio decidendi (técnica negativa de identificação) e que é dispensável para a formulação da 

norma jurídica individual e; b) dictum pode operar eficácia persuasiva. 

 

2.2 EFEITOS 

 

Vistos os conceitos fundamentais da teoria do precedente judicial, analisam-se 

adiante os contornos dos efeitos produzidos pelo referido instituto. 
                                                        
91 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.430-431; REDONDO, Bruno Garcia. 
Aspectos essenciais da teoria geral do precedente judicial: identificação, interpretação, aplicação, afastamento e 
superação. Revista de Processo. Ano 38, vol. 217, mar. 2013, p.408. 
92 “O obiter dictum, assim considerado, não se presta para ser invocado como precedente vinculante em caso 
análogo, mas pode perfeitamente ser referido como argumento de persuasão”. (TUCCI, José Rogério Cruz e. 
Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.177); MELLO, Patrícia 
Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo contemporâneo. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2008, p.126; TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e 
Aplicação na Jurisdição Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.71; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, 
Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. 
Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.431. Eugene Wambaugh defende que o mesmo peso atribuído aos dizeres 
de escritores de livros deve ser atribuído ao obiter dictum. (WAMBAUGH, Eugene. The study of cases. 2. ed. 
Boston: Little, Brown and Company, 1894, p.19). 
93 ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes vinculantes e irretroatividade do direito no sistema 
processual brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, 
p.88. 
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2.2.1 Delimitações necessárias 

 

Pierluigi Chiassoni elenca os tipos de sistema de direito de acordo com a 

influência atribuída ao precedente judicial.  

Existe sistema cuja relevância do precedente é proibida por lei. Nesse sistema, 

o juiz é proibido de julgar com base em precedente. Deve julgar com base no direito escrito e 

nos costumes. Há o sistema cuja relevância argumentativa do precedente é fraquíssima e o 

sistema cuja relevância argumentativa é fraca. Em ambos, os juízes sucessivos são 

destinatários do precedente e recebem a recomendação de segui-lo. O sistema cuja relevância 

argumentativa é forte impõe que o precedente seja seguido, salvo se não for bom ou sério. O 

sistema cuja relevância argumentativa é vinculante determina que o precedente seja aplicado, 

ao menos que a situação apresente alguma peculiaridade que impeça a observância do 

precedente. No sistema cuja relevância argumentativa é vinculante em modo absoluto, os 

juízes são obrigados a seguir o precedente em qualquer caso, não havendo exceções para a sua 

não aplicação. Por fim, existe o sistema cuja relevância argumentativa do precedente é 

discricionária, isto é, os juízes atribuem a influência ao precedente judicial, oportunamente, de 

acordo com o caso concreto94.  

Celso de Albuquerque Silva, ao analisar os efeitos decorrentes do precedente 

judicial, descreve três modelos de vinculação. O primeiro deles é chamado de minimalista, 

segundo o qual a decisão só será aplicada no caso subsequente, caso se entenda por sua 

correção e justiça. O segundo deles é chamado de centrado no resultado, por meio do qual a 

decisão anterior será aplicada ao caso em julgamento, se os fatos presentes forem iguais aos 

fatos que conduziram a elaboração do precedente judicial. É no âmbito do terceiro modelo de 

vinculação, o chamado normativo, que se desenvolve o efeito vinculante ou obrigatório do 

precedente judicial95.  

Os efeitos dos precedentes judiciais serão estudados, aqui, desde a ótica de um 

sistema cuja relevância argumentativa é fraquíssima, fraca ou vinculante, sendo que o modelo 

de vinculação que será considerado, nesse estudo, é variado, podendo ser minimalista, 

centrado no resultado ou normativo. 

                                                        
94 CHIASSONI, Pierluigi. Il precedente giudiziale: tre esercizi di disincanto. Disponível em 
<http://www.giuri.unige.it/intro/dipist/digita/filo/testi/analisi_2004/07chiassoni.pdf> Acesso em 03 maio 2014, 
p.98-100. 
95 SILVA, Celso de Albuquerque. Súmula Vinculante: Teoria e Prática da Decisão Judicial com base em 
Precedentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.79-89. 
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A partir da delimitação acima indicada, passa-se a propor no próximo subitem 

a classificação dos precedentes judiciais quanto aos seus efeitos. A classificação proposta não 

se refere aos efeitos atribuídos a um precedente judicial por determinando Estado, mas sim, 

trata-se de classificação, para fins da ciência do direito positivo, levando-se como limites os 

sistemas e os modelos de vinculação, nesse item, apresentados96. 

 

2.2.2 Classificação 

 

Quanto aos efeitos, os precedentes judiciais podem ser persuasivos97. 

Os precedentes judiciais persuasivos são aqueles cuja ratio é invocada para fins 

de persuasão do juiz98 ou para a finalidade de fundamentação de uma decisão judicial. Isto é, 

                                                        
96 Para os fins do presente trabalho, só importa a classificação dos precedentes judiciais quanto aos efeitos. Não 
se ignora, contudo, a classificação proposta por Victoria Iturralde Sesma, Marcelo Alves Dias de Souza, Fredie 
Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira Alexandria de. Para os referidos autores, quanto ao conteúdo, os 
precedentes podem ser declarativos e criativos. Serão declarativos, quando o juiz simplesmente reconhece e 
aplica uma norma jurídica previamente existente. Serão criativos, quando o magistrado cria e aplica uma norma 
jurídica. (SESMA, Victoria Iturralde. El precedente en el common law. Madrid: Editorial Civitas S.A., 1995, 
p.33-34; SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, 
p.51-52; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito 
Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.440). Caio Márcio Gutterres 
Taranto também propõe classificação dos precedentes em a) confirmativos (são os que se reportam à outro 
precedente); b) declaratórios (são os que apreciam a constitucionalidade ou inconstitucionalidade, por ação ou 
omissão, de um ato do Poder Público); c) manipulativos (são os que declaram uma inconstitucionalidade e 
corrigem a invalidade apontada); c.1) manipulativos aditivos atípicos (são os que trazem comandos normativos 
inexistentes no ordenamento jurídico); c.2) manipulativos aditivos típicos (são os que corrigem omissões 
legislativas, editando normas judicadas constitucionalmente necessárias); c.3) manipulativos substitutivos (são 
os que inserem uma norma constitucionalmente adequada em uma norma legislada, após a declaração de 
inconstitucionalidade); c.4) manipulativos mutativos (são os responsáveis pela mutação constitucional, dando 
nova interpretação aos dispositivos constitucionais); d) distintivos e revogadores (os primeiros são aqueles que 
não aplicam um precedente e os segundos são aqueles que revogam um precedente); e) monoprocessuais e 
pluriprocessuais (os primeiros são decorrentes de um único processo e os segundos são decorrentes de mais de 
um processo); (TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição 
Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.103-120). 
97 WAMBAUGH, Eugene. The study of cases. 2. ed. Boston: Little, Brown and Company, 1894, p.95-100; 
SESMA, Victoria Iturralde. El precedente en el common law. Madrid: Editorial Civitas S.A., 1995, p.34; 
MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.66; DOBBINS, Jeffrey C. Structure and precedent. Michigan 
Law Review. Vol. 108, 2010, p.1463; TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e 
Aplicação na Jurisdição Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.202; SOUZA, Marcelo Alves Dias de. 
Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.53; MARINONI, Luiz Guilherme. 
Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.118; ROSITO, 
Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012, p.117; 
BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a aplicação das regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p,300-301; ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes 
vinculantes e irretroatividade do direito no sistema processual brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais 
Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, p.100; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; 
OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus 
Podivm, 2013, v. 2., p.444. O precedente persuasivo é chamado por Eugene Wambaugh de precedente de 
autoridade persuasiva. (WAMBAUGH, Eugene. The study of cases. 2. ed. Boston: Little, Brown and Company, 
1894, p.95). 
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o núcleo normativo dos precedentes judiciais persuasivos não precisa ser obrigatoriamente 

observado pelo juiz no julgamento de casos posteriores e análogos ao anteriormente decidido. 

O juiz seguirá a ratio, se entendê-la correta99 e justa. 

A justificativa para a existência desse tipo de efeito (persuasivo) é a 

independência dos órgãos jurisdicionais. Isto é, não se pode impor que um órgão jurisdicional 

siga a ratio de um precedente judicial criada por outra corte, já que todos os juízos gozam de 

independência100, para decidir conforme seu convencimento e seu entendimento do direito e 

do caso. 

Quando aos efeitos, os precedentes judiciais também podem ser vinculantes, 

normativos ou obrigatórios101. 

Os precedentes judiciais vinculantes ou obrigatórios são aqueles cuja ratio 

deve ser observada por todos os tribunais e demais autoridades no julgamento de casos 

                                                                                                                                                                             
98 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.66. 
99 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.53; 
DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.445. 
100 WAMBAUGH, Eugene. The study of cases. 2. ed. Boston: Little, Brown and Company, 1894, p.100. 
101 WAMBAUGH, Eugene. The study of cases. 2. ed. Boston: Little, Brown and Company, 1894, p.95-100; 
GRAY, John Chipman. Judicial Precedents. A Short Study in Comparative Jurisprudence.  Harvard Law 
Review. Vol. 9, n° 1, apr. 25, 1895, p.39; SESMA, Victoria Iturralde. El precedente en el common law. Madrid: 
Editorial Civitas S.A., 1995, p.34; DOBBINS, Jeffrey C. Structure and precedent. Michigan Law Review. Vol. 
108, 2010, p.1460-1462; MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito 
no constitucionalismo contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.66; SOUZA, Marcelo Alves Dias de. 
Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.53; MARINONI, Luiz Guilherme. 
Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.118; ROSITO, 
Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012, p.117; 
BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a aplicação das regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p,300-301; ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes 
vinculantes e irretroatividade do direito no sistema processual brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais 
Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, p.100; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; 
OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus 
Podivm, 2013, v. 2., p.443. Os precedentes judiciais vinculantes ou obrigatórios são chamados de precedentes de 
autoridade imperativa por Eugene Wambaugh. (WAMBAUGH, Eugene. The study of cases. 2. ed. Boston: 
Little, Brown and Company, 1894, p.96). Por Patrícia Perrone Campos Mello, os precedentes judiciais 
vinculantes ou obrigatórios são chamados de precedentes com eficácia normativa. (MELLO, Patrícia Perrone 
Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo contemporâneo. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2008, p.63). Os precedentes judiciais vinculantes ou obrigatórios são chamados por Thomas da 
Rosa de Bustamante de precedentes formally binding. (BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do 
precedente judicial: A justificação e a aplicação das regras jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p,300-
301). Hermes Zaneti Jr. classifica o precedente judicial vinculante em a) precedente normativo vinculante; b) 
precedente normativo formalmente vinculante e; c) precedente normativo formalmente vinculante forte. O 
precedente normativo vinculante é aquele que, independentemente de previsão legal, deve ser aplicado no 
julgamento de casos futuros, vinculando horizontalmente (a própria corte que proferiu o precedente) e 
verticalmente (os órgãos jurisdicionais hierarquicamente inferiores). O precedente normativo formalmente 
vinculante é aquele cuja obrigatoriedade de observância horizontal e vertical decorre de lei. O precedente 
normativo formalmente vinculante forte é aquele cuja obrigatoriedade de observância horizontal e vertical 
decorre de lei, sendo que a impugnação pela não aplicação do precedente pode ser feita através de via ordinária 
ou autônoma, diretamente perante o tribunal superior. (ZANETI JR., Hermes. Il valore vincolante dei 
precedenti. Tesi di dottorato. Roma: Universitá degli studi Roma Ter, 2013-2014, p.358-359). 
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futuros102, independentemente de sua correção ou racionalidade103. O núcleo normativo dos 

precedentes vinculantes ou obrigatórios não pode ser desconsiderado ou negado, salvo nas 

hipóteses de distinguishing, overruling104 e anticipatory overruling105, analisadas adiante. 

Os precedentes judiciais vinculantes ou obrigatórios são classificados quanto 

aos limites subjetivos em precedentes de vinculação vertical e precedentes de vinculação 

horizontal.  

Quando a ratio do precedente judicial tiver que ser observada pelas cortes 

hierarquicamente inferiores, será classificado como precedente de vinculação vertical. 

Quando tiver que ser observada pela própria corte que a prolatou, será considerado precedente 

judicial de vinculação horizontal106-107. E ele pode ser vinculante em ambas as dimensões 

(vertical e horizontal).  

A força vinculante também pode ser classificada, quanto à sua origem, em 

formal ou material. A primeira é configurada quando o ordenamento jurídico determina que 

as instâncias inferiores devem seguir determinado núcleo normativo constante de um 

precedente judicial, enquanto que a segunda decorre da própria autoridade dos argumentos 

                                                        
102 SILVA, Celso de Albuquerque. Súmula Vinculante: Teoria e Prática da Decisão Judicial com base em 
Precedentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.43-44; ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: 
Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012, p.121-122. 
103 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.55. 
104 GRAY, John Chipman. Judicial Precedents. A Short Study in Comparative Jurisprudence.  Harvard Law 
Review. Vol. 9, n° 1, apr. 25, 1895, p.39; DOBBINS, Jeffrey C. Structure and precedent. Michigan Law Review. 
Vol. 108, 2010, p.1460-1462; MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.112. 
105 WAMBAUGH, Eugene. The study of cases. 2. ed. Boston: Little, Brown and Company, 1894, p.96. 
106 GRAY, John Chipman. Judicial Precedents. A Short Study in Comparative Jurisprudence.  Harvard Law 
Review. Vol. 9, n° 1, apr. 25, 1895, p.36; DOBBINS, Jeffrey C. Structure and precedent. Michigan Law Review. 
Vol. 108, 2010, p.1461; MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011, p.118-119; ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da 
tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012, p.121-122; ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes 
vinculantes e irretroatividade do direito no sistema processual brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais 
Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, p.89; CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. A força dos 
precedentes no moderno processo civil brasileiro. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito 
jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.557. Pedro Miranda de Oliveira chama a eficácia 
vinculante vertical de eficácia externa e a eficácia vinculante horizontal de eficácia interna. (OLIVEIRA, Pedro 
Miranda. O binômio repercussão geral e súmula vinculante: necessidade de aplicação conjunta dos dois 
institutos. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p.700-
701). 
107 Pierluigi Chiassoni divide a eficácia vertical em descendente e ascendente. Na descendente, os juízes 
hierarquicamente inferiores devem observar os precedentes judiciais prolatados pelos órgãos jurisdicionais 
superiores. Na ascendente, os juízes hierarquicamente superiores devem observância ao precedente judicial 
criado por outro tribunal de mesma hierarquia. (CHIASSONI, Pierluigi. Il precedente giudiziale: tre esercizi di 
disincanto. Disponível em <http://www.giuri.unige.it/intro/dipist/digita/filo/testi/analisi_2004/07chiassoni.pdf> 
Acesso em 03 maio 2014, p.100). Nesse sentido: TARUFFO, Michele. O precedente. Trad. Rafael Augusto 
Zanatta. Disponível em <http://cadernodeestudosjuridicos.blogspot.com.br/2010/11/o-precedente.html> Acesso 
em 03 maio 2014, p.4; SCHAUER, Frederick. Precedent. Disponível em < 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1836384> Acesso em 03 maio 2014, p.2-3. 
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presentes (ratio) num precedente judicial, sobretudo do poder de convencimento de suas 

razões108 ou da tradição jurídica. 

A existência do efeito vinculante se justifica por maximizar a liberdade, na 

medida em que torna previsíveis as consequências legais aplicáveis a determinando 

comportamento, garantindo-se o planejamento do futuro. O caráter vinculante de um 

precedente judicial também tem fundamento na maximização da justiça substancial, 

protegendo a confiança que os jurisdicionados depositam na história institucional. A 

vinculatividade dos precedentes ainda alavanca a eficiência da atividade jurisdicional, já que, 

de um lado, existem previsíveis consequências para os litígios deduzidos em juízo e, por 

outro, veda-se a propositura de ações temerárias. Por fim, o peso vinculante atribuído ao 

precedente judicial amplia a igualdade109, tendo em vista o alcance do mesmo resultado para 

questões similares que envolvem grande número de pessoas. Todos esses ganhos trazidos pelo 

efeito vinculante dos precedentes judiciais conduzem à estabilidade, à certeza do direito e à 

uniformidade110. 

Quanto aos efeitos, o precedente judicial pode ser classificado em 

relativamente vinculante ou relativamente obrigatório111. 

Os precedentes judiciais relativamente vinculantes ou obrigatórios “são aqueles 

cuja autoridade afirma-se por si e impõem a solução do caso em julgamento, exceto se o 

tribunal do caso em julgamento tiver uma boa e fundada razão em contrário”. Em outros 

termos, sua ratio pode ser afastada pelo órgão jurisdicional que está prestes a julgar o caso 

                                                        
108 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.123. 
109 “A vinculatividade dos precedentes é justificada pela necessidade de igualdade e a igualdade é atingida 
através da seleção de aspectos do caso que deve ser julgado, que devem ser considerados relevantes, para que 
esse caso seja considerado semelhante a outro, e decidido da mesma forma”. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. 
Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil law e common law. Revista de Processo. Ano 34, 
n° 172, jun. 2009, p.129). 
110 SILVA, Celso de Albuquerque. Súmula Vinculante: Teoria e Prática da Decisão Judicial com base em 
Precedentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.10-11; CABRAL, Antonio do Passo. A técnica do julgamento 
– alerta na mudança da jurisprudência consolidada. Revista de Processo. Ano 38, vol. 221, jul. 2013, p.26-28. 
111 ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes vinculantes e irretroatividade do direito no sistema 
processual brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, 
p.102; SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, 
p.54; BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a aplicação das 
regras jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p,300-301. Os precedentes judiciais relativamente vinculantes 
ou obrigatórios são chamados por Thomas da Rosa de Bustamante de precedentes obrigatórios em sentido frágil 
ou prima facie obrigatórios. (BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A 
justificação e a aplicação das regras jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p,300-301). Victoria Iturralde 
Sesma fala em precedente condicionalmente vinculante (SESMA, Victoria Iturralde. El precedente en el 
common law. Madrid: Editorial Civitas S.A., 1995, p.35). 
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presente, se existirem fundadas razões para isso112. Na verdade, essa espécie de precedentes 

judiciais não se distingue dos precedentes judiciais vinculantes ou obrigatórios, na medida em 

que estes também podem deixar de ser aplicados, em determinadas hipóteses (distinguishing 

ou overruling). 

Patrícia Perrone Campos Mello propõe ainda a classificação dos precedentes 

judiciais em precedentes de eficácia impositiva intermediária, que são aqueles cuja ratio pode 

ser revogada, pela corte que a proferiu113, desde que haja fundamento para isso. Trata-se 

também de precedente judicial obrigatório ou vinculante, porque só será afastado, se se estiver 

diante de causa de superação da ratio. 

Michael J. Gerhardt, por sua vez, propõe a classificação dos precedentes 

judiciais em precedentes judiciais imutáveis, aos quais ele chama de super precedent114. Esses 

precedentes judiciais trazem em seu bojo rationes que jamais podem ser revogadas. 

Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira 

classificam os precedentes judiciais, quanto aos efeitos, em obstativos da revisão de decisões, 

em autorizativos, em rescindentes e em revisão de sentença. Os obstativos são aqueles que 

têm o condão de obstar a apreciação de recursos ou de obstar a remessa necessária. Segundo 

os referidos autores, os precedentes obstativos são espécies de precedentes obrigatórios115. Os 

autorizativos são aqueles que são determinantes para a admissibilidade de um recurso. Os 

rescindentes são os que tem aptidão para rescindir ou retirar a eficácia de uma decisão judicial 

transitada em julgado. O revisão de decisão é aquele que autoriza a ação de revisão de coisa 

julgada116. 

Por fim, Gunnar Bergholtz e Aleksander Peczenik propõe a classificação do 

precedente judicial em a) formalmente vinculante; b) não formalmente vinculante, mas que 

tem força; c) não formalmente vinculante e sem força; d) meramente ilustrativos ou outros 

valores. O precedente formalmente vinculante equivale ao já mencionado precedente 

                                                        
112 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.54; 
ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes vinculantes e irretroatividade do direito no sistema 
processual brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, 
p.102. 
113 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.65. 
114 GERHARDT, Michael J. The power of precedent. United States: Oxford, 2008, p.6/1. 
115 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.444. Em sentido similar: Caio Márcio 
Gutterres Taranto diz que os precedentes impeditivos de recurso são instrumentos inerentes ao juízo negativo de 
seguimento recursal. (TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na 
Jurisdição Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.198-199). 
116 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 9. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2014, v. 2., p.397. 
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vinculante ou obrigatório, que só pode ser afastado em caso de distinguishing ou overruling. 

O precedente não formalmente vinculante, mas que tem força é outra categoria que, embora 

obrigatória, pode ser afastada em outras hipóteses, que não apenas a distinção e a superação. 

O precedente não formalmente vinculante e sem força é aquele que não precisa ser seguido, 

mas quando não é aplicado, impõe seja justificada a não aplicação. O precedente meramente 

ilustrativo equivale ao precedente persuasivo117. 

No presente trabalho, adota-se a classificação de precedentes judiciais quanto 

aos efeitos em persuasivos e vinculantes ou obrigatórios. Dentro da classificação em 

precedentes obrigatórios ou vinculantes, adere-se à classificação dos precedentes judiciais, 

quanto aos sujeitos, em verticais ou horizontais, e quanto à origem da força vinculante, em 

formal e material.  

 

2.2.3 Fundamentos para a atribuição 

 

Demonstrada a classificação dos precedentes judiciais quanto aos efeitos por 

ele produzidos, resta saber em que se fundamenta a atribuição de um ou outro efeito a 

determinado núcleo normativo, demonstrando-se o que é irrelevante na atribuição dessa força. 

A atribuição de um ou outro efeito ao núcleo do precedente judicial depende de 

fatores institucionais e de fatores extrainstitucionais118. 

                                                        
117 BERGHOLTZ, Gunnar; PECZENIK, Aleksander. Precedent in Sweden. In MACCORMICK, D. Neil; 
SUMMERS, Robert S. (coord.). Interpreting precedents: a comparative study. Estados Unidos: Dartmouth, 
1997, p.299; PECZENIK, Aleksander. The binding force of precedent. In MACCORMICK, D. Neil; 
SUMMERS, Robert S. (coord.). Interpreting precedents: a comparative study. Estados Unidos: Dartmouth, 
1997, p.462. Nesse sentido: Robert S. Summers diz que, nos Estados Unidos, os precedentes judiciais podem ser 
formalmente vinculantes (formal bindgness), não formalmente vinculantes, mas que têm força (not formally 
binding but having force), não formalmente vinculantes, sem força (not formally binding and not having force) e 
meramente ilustrativos ou dotados de outros valores (mere illustrativeness or other values). Sem definir o 
momento de produção dos efeitos e os contornos desses efeitos produzidos por um precedente judicial, o referido 
autor apenas demonstra as consequências decorrentes de sua inobservância. O desrespeito a um precedente 
judicial formalmente vinculante conduz à revisão da decisão em sede recursal. A não observância de precedente 
não formalmente vinculante, mas que tem força, conduz a possibilidade de reversão da decisão em sede recursal. 
A não aplicação de um precedente não formalmente vinculante, sem força, leva à exigência de que se 
fundamente na decisão a não utilização do precedente judicial. A inobservância de precedente judicial 
meramente ilustrativo não traz consequências. (SUMMERS, Robert S. Precedent in the United States (New York 
States). In MACCORMICK, Neil D.; SUMMERS, Robert S. (coord.). Interpreting precedents: a comparative 
study. Estados Unidos: Dartmouth, 1997, p.368). 
118 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a aplicação das regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p,306. Neil Duxbury também entende que a autoridade de um 
precedente judicial é variável e depende de vários fatores. (DUXBURY, Neil. The nature and authority of 
precedent. Estados Unidos: Cambrigde, 2008, p.62). 



49 
 

Dentre os fatores institucionais que determinam a força de uma norma 

jurisprudencial, citam-se o contexto institucional stricto sensu, a tradição jurídica e a estrutura 

constitucional. 

Utilizando-se o contexto institucional stricto sensu, pode-se estabelecer que 

quanto maior o posto hierárquico do órgão jurisdicional que prolatou uma decisão, maior será 

sua força como precedente judicial119. Dessa diretiva geral, decorrem outras subsidiárias, a 

saber: a) decisões proferidas pelo Tribunal Pleno ou por órgãos especiais de um tribunal têm 

autoridade mais elevada do que precedentes de órgãos inferiores na estrutura hierárquica de 

um mesmo tribunal120; b) havendo dissenso entre os votos dos julgadores componentes dos 

órgãos colegiados, o precedente tem força vinculante relativizada121; c) decisões que formem 

uma tendência jurisprudencial identificável e estabeleçam uma linha definida têm força maior 

do que os precedentes isolados122; d) decisões que representam visão unânime de um tribunal 

têm mais força do que as decisões que representam uma visão majoritária ou que representam 

visões isoladas123; e) os conflitos entre precedentes judiciais tendem a enfraquecê-los, 

tornando-os meramente persuasivos124; f) as decisões dos juízes mais antigos e renomados ou 

as decisões mais testadas têm maior força125; g) decisões proferidas por órgão jurisdicional 

que tem mais experiência no julgamento da matéria gozam de maior peso126; h) o período em 

                                                        
119 DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedent. Estados Unidos: Cambrigde, 2008, p.62-65; 
DOBBINS, Jeffrey C. Structure and precedent. Michigan Law Review. Vol. 108, 2010, p.1455-1496, p.1463; 
BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a aplicação das regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p.310-311; ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes 
vinculantes e irretroatividade do direito no sistema processual brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais 
Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, p.103. 
120 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a aplicação das regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p.310-311. 
121 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a aplicação das regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p.310-311. 
122 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a aplicação das regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p.310-311. 
123 DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedent. Estados Unidos: Cambrigde, 2008, p.62; ATAÍDE 
JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes vinculantes e irretroatividade do direito no sistema processual 
brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, p.53 e 103. 
124 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a aplicação das regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p.310-311. Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Júnior adverte que a 
atribuição de força aos precedentes judiciais depende de uma série de fatores, dentre eles, a relação hierárquica 
entre o tribunal que produziu o precedente e o tribunal do caso em julgamento, o fato de o precedente encontrar-
se em conflito com o precedente da mesma corte, o fato de a questão de direito ter sido decidida pela maioria dos 
membros do órgão julgador, em virtude de os diversos juízes terem apresentado variadas razões, tendo a questão 
sido julgada por voto médio. (ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes vinculantes e 
irretroatividade do direito no sistema processual brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais Superiores e sua 
Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, p.99-100). 
125 DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedent. Estados Unidos: Cambrigde, 2008, p.62; ATAÍDE 
JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes vinculantes e irretroatividade do direito no sistema processual 
brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, p.53 e 103. 
126 DOBBINS, Jeffrey C. Structure and precedent. Michigan Law Review. Vol. 108, 2010, p.1455-1496, p.1463. 
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que o precedente judicial vem sendo observado pelos órgãos jurisdicionais amplia sua 

força127; i) o fato de o precedente ser citado na própria corte que o produziu ou em outra, 

fortalece-o128. 

A tradição jurídica em que o aplicador do direito está inserido, como fator que 

contribui para o peso a ser atribuído ao núcleo de um precedente judicial, pode ser 

relativizado, porque os sistemas do common law e do civil law tendem a convergir, havendo 

em ambos, espaço para “a criação de normas adscritas por meio de atividade de aplicação do 

Direito pelos tribunais129”. Conclui-se, então, que a tradição jurídica que norteia o aplicador 

do direito já não é fator determinante de atribuição de força à ratio de um precedente 

judicial130. Trata-se, em verdade, de fator irrelevante ou de pouca importância na atribuição de 

força ao núcleo normativo do precedente judicial. 

                                                        
127 Michael J. Gerhardt fala em permanência de determinada decisão judicial no tempo, no âmbito de 
determinado tribunal. (GERHARDT, Michael J. The power of precedent. United States: Oxford, 2008, p.3/14-
37); ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.117. 
128 GERHARDT, Michael J. The power of precedent. United States: Oxford, 2008, p.3/14-37; ATAÍDE 
JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes vinculantes e irretroatividade do direito no sistema processual 
brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, p.99. 
129 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a aplicação das regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p.312. Nesse sentido: MELLO, Patrícia Perrone Campos. 
Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2008, p.52-54; MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011, p.99 
130 A respeito da aproximação dos sistemas do common law e do civil law: “Continuando o discurso no plano da 
comparação de modelos e chegando à relação entre ordenamentos processuais de civil law e de common law, 
parece oportuno desobstruir o campo de algumas contraposições tradicionais, que foram usadas com frequência 
para expressar as diferenças fundamentais entre os dois tipos de ordenamentos, mas se mostram há tempo 
superadas e já incapazes de fornecer conhecimentos atacáveis”. (TARUFFO, Michele. Observações sobre os 
modelos processuais de civil law e de common law. Revista de Processo. Ano 28, n° 110, abr-jun. 2003, p.143). 
José Carlos Barbosa Moreira também acredita na aproximação entre o common law e o civil law. (MOREIRA, 
José Carlos Barbosa. O processo civil contemporâneo: um enfoque comparativo. Temas de direito processual. 
São Paulo: Saraiva, 2007, 9ª série, p.53). “Este sugere a idéia de uma relação dinâmica entre a deriva de dois 
icebergs, e deste modo pressupõe que – o iceberg do civil law e o iceberg do common law – existem como 
entidades relativamente homogêneas, mesmo que ocorra uma tendência de recíproca aproximação”. (TARUFFO, 
Michele. Icebergs do common law e do civil law? Macrocomparação e microcomparação processual e o 
problema da verificação da verdade. Revista de Processo. Ano 35, n° 181, mar. 2010, p.168); SOUZA, Marcelo 
Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.320. “Os juízes italianos, 
alemães, espanhóis, e imagino que também os latino-americanos, usam o precedente de forma substancialmente 
igual, não diferente do modo em que o fazem os juízes da common law. Até alguns anos, fizemos um estudo 
comparado com um grupo de amigos filósofos do direito, precisamente sobre essas coisas levando em 
consideração doze ordenamentos distintos, dois de common law: Inglaterra e Estados Unidos, e dez de civil law: 
Finlândia, Itália, Alemanha, etc., e analisamos estes ordenamentos com os mesmos instrumentos. O resultado foi 
que, na realidade, as diferenças no uso concreto do precedente são pouco relevantes. A única exceção aparente 
está representada pela França, onde os juízes não citam os precedentes quando fazem a motivação da sentença, 
mas os franceses dizem que não as citam, “as usam”, portanto esta é uma diferença somente aparente e não uma 
diferença real. Não é que o juiz francês não utiliza o precedente para raciocinar, mas não o especifica por razões 
de ordem judicial”. (TARUFFO, Michele. Trad. Rafael Augusto Zanatta. O precedente. Disponível em 
<http://cadernodeestudosjuridicos.blogspot.com.br/2010/11/o-precedente.html> Acesso em 03 maio 2014, p.3). 
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A estrutura constitucional é elemento importante na determinação da força da 

norma geral do precedente judicial. Nesse âmbito, existem três fatores que também devem ser 

levados em consideração pelo aplicador da ratio. São eles: a doutrina dominante acerca das 

relações entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, a autocompreensão do Poder 

Judiciário quanto à sua atividade e as normas de direito positivo sobre a aplicação de 

precedentes judiciais131. 

A teoria dominante adotada por um Estado sobre os limites do Poder Judiciário 

e suas relações com o Legislativo é fator importante para se entender a força atribuída ao 

núcleo normativo de um precedente judicial. Quanto mais amplos forem os poderes do Poder 

Judiciário, mais especificamente, de um tribunal, para realizar revisão das decisões judiciais, 

mais força terá a ratio do precedente judicial132. 

A autocompreensão do Judiciário, ou seja, a forma como os juízes entendem a 

sua atividade também influencia a força que se atribui à norma jurídica geral dos precedentes 

judiciais. Os juízes podem encarar que sua atividade é de produção normativa ou de aplicação 

de normas em sentido estrito. Se entenderem que atuam na produção normativa, os 

precedentes judiciais serão vinculantes em sentido forte133. 

Outro fator capaz de determinar a força da norma jurídica geral de um 

precedente judicial é a existência de normas de direito que dispõem sobre a sua força134. 

Dentre os fatores extrainstitucionais que determinam a força de uma norma 

jurisprudencial, citam-se as concepções jurídico-teóricas, os fatores normativos-estruturais e a 

correção substancial da decisão-paradigma.  

Com base no primeiro fator extrainstitucional, “quanto maior for o peso que se 

atribua à dogmática jurídica e quanto mais racionais e socialmente eficazes sejam as 

                                                        
131 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a aplicação das regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p.314. 
132 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a aplicação das regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p.314-315. 
133 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a aplicação das regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p.315-316. 
134 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a aplicação das regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p.322. Michael J. Gerhardt fala em compulsão, quando se coage os 
juízes a decidirem de determinada maneira. (GERHARDT, Michael J. The power of precedent. United States: 
Oxford, 2008, p.3/14-37). Segundo Lenio Luiz Streck, esse efeito de vinculação não decorre de lei ou de 
Constituição, mas sim, da tradição. (STRECK, Lenio Luiz. Súmulas, vaguezas e ambigüidades: necessitamos de 
uma “teoria geral dos precedentes”? Direitos fundamentais e justiça. N° 5, out-dez. 2008, p.165). Pierluigi 
Chiassoni diz que a relevância formal do precedente depende de regra jurídica de direito escrito ou não escrito, 
enquanto que a relevância empírica dispensa essa previsão. (CHIASSONI, Pierluigi. Il precedente giudiziale: tre 
esercizi di disincanto. Disponível em 
<http://www.giuri.unige.it/intro/dipist/digita/filo/testi/analisi_2004/07chiassoni.pdf> Acesso em 03 maio 2014, 
p.96). 
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premissas dogmáticas utilizadas na justificação de um precedente”, mais peso ele terá135”. 

Valendo-se do segundo fator, extraem-se algumas diretivas: “normas jurisprudenciais 

adscritas do tipo ‘regra’ têm um peso ou vinculatividade maior que as do tipo princípio136”, 

“quanto mais explicitadas e fundamentadas estejam as transformações necessárias para 

justificar dedutivamente essa decisão –, maior peso ou força deverá ser atribuído à norma 

adscrita que puder ser extraída de referido ato jurisdicional137”, “quanto mais coerente138 for a 

justificação dada às normas adscritas a que se pretende atribuir força de precedente, maior 

deverá ser seu peso139”. Utilizando-se o terceiro fator, tem-se que o precedente judicial só 

deve ser seguido, isto, é, somente gozará de força, se for justo e racional140. 

Foi visto que, quanto aos fundamentos para se classificar os precedentes 

judiciais, o repertório é imenso, como acima exposto, de maneira que no capítulo 3 (item 

3.3.2), serão demonstrados aqueles que conduzirão efetivamente a taxar um precedente de 

vinculante/obrigatório ou persuasivo, no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

2.2.4 Momento de produção 

 

                                                        
135 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a aplicação das regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p.337. 
136 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a aplicação das regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p.353.  
137 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a aplicação das regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p.354. Jeffrey C. Dobbins, Marcelo Alves Dias de Souza e Jaldemiro 
Rodrigues Ataíde Júnior falam na forma como a decisão está fundamentada como fator de atribuição de peso à 
norma jurídica geral de um precedente judicial. (DOBBINS, Jeffrey C. Structure and precedent. Michigan Law 
Review. Vol. 108, 2010, p.1455-1496; SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula 
Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.53; ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes vinculantes e 
irretroatividade do direito no sistema processual brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais Superiores e sua 
Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, p.103). Jaldemiro Rodrigues Ataíde Júnior fala na relação entre a 
questão jurídica versada no precedente e no caso em julgamento. Se essa relação for forte, maior peso terá a ratio 
do precedente judicial. (ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes vinculantes e irretroatividade do 
direito no sistema processual brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais Superiores e sua Eficácia Temporal. 
Curitiba: Juruá, 2012, p.99). Michael J. Gerhardt fala na consistência da decisão, quando o precedente se adéqua 
ao caso em julgamento, como fator de atribuição de peso ao precedente judicial. (GERHARDT, Michael J. The 
power of precedent. United States: Oxford, 2008, p.3/14-37).  
138 A coerência deve ser encarada em cinco dimensões. Na primeira, as regras, conceitos, fatos, afirmações, 
interpretações, etc. que constam da fundamentação devem fazer sentido em conjunto. Na segunda, a 
fundamentação da decisão deve ser coerente com o ordenamento jurídico. Na terceira, as razões da decisão 
devem ser coerentes com o direito vigente e as práticas sociais vigentes no espaço físico em que vigora esse 
direito positivo. Na quarta, a fundamentação da decisão deve estar em consonância com as alterações por que 
passa o direito. Na quinta, a fundamentação da decisão deve guardar conexão entre o Direito e Moral. 
(BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a aplicação das regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p.354-355). 
139 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a aplicação das regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p.367. 
140 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a aplicação das regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p.368. 
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Francisco Rosito diz que o precedente judicial passa a produzir efeitos, a partir 

da publicação da decisão141. Ou seja, segundo Francisco Rosito, não se faz necessário 

aguardar o trânsito em julgado da decisão para que os órgãos jurisdicionais passem a observar 

a ratio decidendi.  

Entende-se, nesse trabalho, que a mera publicidade da decisão já autoriza a 

produção de efeitos pelo precedente judicial. A publicidade da decisão pode coincidir com a 

sua publicação ou pode ocorrer em momento anterior, quando, por exemplo, disponibiliza-se 

no site oficial do órgão jurisdicional, o inteiro teor do julgado, sem que tenha havido a 

intimação das partes ou de seu advogado. 

 

2.3 TÉCNICA DE CONFRONTO, INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO 

 

A ratio decidendi, extraída do precedente judicial, pode regular casos futuros 

semelhantes, servindo como solução para as novas situações postas à apreciação jurisdicional. 

Para se averiguar se sua incidência é possível, deve ser aplicada a técnica de confronto, 

interpretação e aplicação, chamada de distinguishing. É dizer, a aplicação da ratio de um 

precedente judicial não se dá de forma mecânica; é fruto de atividade interpretativa142. É 

preciso comparar os casos, delimitar a razão de decidir, para, ao final, aplicá-la ou afastá-la. 

“A distinção entre casos é antes de tudo uma forma de demonstrar as 

diferenças de fatos entre o caso precedente e o caso presente – demonstrando que a ratio do 

precedente não se aplica adequadamente ao caso presente143”144. 

                                                        
141 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.115. 
142 STRECK, Lenio Luiz; ABBOUD, Georges. O que é isto – O precedente judicial e as súmulas vinculantes? 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p.46; ABBOUD, Georges. Precedente judicial versus jurisprudência 
dotada de efeito vinculante. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012, p.518. 
143 No original: “Distinguishing between cases is first and foremost a matter of demonstrating factual differences 
between the earlier and the instant case – of showing that the ratio of a precedent does not satisfactorily apply to 
the case at hand”. Neil Duxbury chega a mencionar que no distinguishing seria possível a ampliação da ratio 
decidendi para abarcar outros fatos. (DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedent. Estados Unidos: 
Cambrigde, 2008, p.113-114). Nesse sentido: O distinguishing “corresponde à não aplicação de um precedente, a 
despeito de o caso concreto aparentemente incluir-se no âmbito normativo de seu holding, ao argumento de que 
a nova hipótese possui especificidades que demandam um tratamento diferenciado. (MELLO, Patrícia Perrone 
Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo contemporâneo. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2008, p.202). Caio Márcio Gutterres Taranto sustenta que o distinguishing é técnica por meio 
da qual o julgador observa e expõe que a demanda em julgamento possui peculiaridades próprias que impedem a 
aplicação da norma jurídica geral do precedente. (TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: 
Autoridade e Aplicação na Jurisdição Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.280). Marcelo Alves Dias 
de Souza entende que o distinguishing é uma técnica para a não aplicação da ratio. Para ele, o distinguishing 
representa uma técnica de distinção entre os casos. (SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à 
Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.142). Celso de Albuquerque Silva defende que o distinguishing 
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Segundo a definição acima posta, o distinguishing é técnica cujo manejo 

implica não aplicação da ratio, já que da análise do caso que gerou o precedente e do caso em 

julgamento, conclui-se pela distinção existente entre eles. Em outros termos, nesse conceito, o 

distinguishing é técnica de confronto, interpretação e aplicação da ratio, cujo resultado é 

sempre a distinção entre os casos e o afastamento da norma jurídica geral. 

Essa, porém, não é a única acepção que pode ser atribuída ao distinguishing.  

Jose Rogério Cruz e Tucci, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira compreendem que o distinguishing possui duas acepções, a saber, o 

distinguish-método e o distinguish-resultado.  

Na primeira acepção (distinguish-método), o distinguishing designa o método 

de comparação entre o caso em análise e o caso paradigma. Na segunda acepção (distinguish-

resultado), o distinguishing representa o resultado desse confronto, quando se depreende que 

                                                                                                                                                                             
significa “criar uma exceção à regra geral na medida em que, como o caso que atualmente se decide se encontra 
por ela abrangido, deveria ser, mas de fato não é, por ela alcançado”. (SILVA, Celso de Albuquerque. Súmula 
Vinculante: Teoria e Prática da Decisão Judicial com base em Precedentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, 
p.156-157). Luiz Guilherme Marinoni entende que “o distinguishing expressa a distinção entre os casos para o 
efeito de se subordinar, ou não, o caso sob julgamento a um precedente”. (MARINONI, Luiz Guilherme. 
Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.327). Francisco Rosito 
ensina que o distinguishing é a técnica utilizada para demonstrar que os fatos do caso em julgamento são 
diferentes dos fatos do caso paradigma, razão pela qual a norma jurídica geral extraída do precedente judicial 
não deve ser aplicada. (ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela 
jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012, p.300). Thomas da Rosa de Bustamante reconhece que a técnica do 
distinguishing pode se manifestar de duas maneiras. As duas formas pelas quais o distinguishing se manifesta 
culminará sempre na não aplicação da ratio ao caso em julgamento, tendo em vista a distinção entre os casos 
presente e o paradigma. Na primeira maneira de manifestação do distinguishing, opera-se a exclusão de 
determinado universo de casos antes compreendido no âmbito de incidência da norma tida como paradigma, 
ocorrendo o que se chama de redução teleológica. Trata-se da não aplicação da norma jurídica geral em 
determinando caso, porque se criou uma exceção à norma adscrita na decisão judicial. Na segunda maneira, 
utiliza-se o argumento a contrario para fixar uma interpretação restritiva da ratio decidendi do precedente 
invocado na hipótese de se concluir que o fato sub judice não pode ser subsumido no precedente. 
(BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do Precedente Judicial. São Paulo:  Noeses, 2012, p.470-473). 
“Dá-se o nome de distinguishing a essa técnica de confronto e diferenciação entre os fatos relevantes de dois 
casos, que revela a inadequação da aplicação da ratio decidendi do precedente ao caso em julgamento, em 
virtude da diversidade fática entre os mesmos”. (ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes 
vinculantes e irretroatividade do direito no sistema processual brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais 
Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, p.89-90). “Este ato de comparar, constatar 
disparidade e afastar a aplicação obrigatória do precedente é denominado de distinguishing”. (CAMARGO, Luiz 
Henrique Volpe. A força dos precedentes no moderno processo civil brasileiro. In WAMBIER, Teresa Arruda 
Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.553-673). “[...] entre todas as 
técnicas de flexibilização na aplicação dos precedentes, a que mais deve ser promovida na doutrina e na 
jurisprudência, com vista a impedir aquele engessamento e, mais do que isso, a obstar injustiças, como as 
decorrentes da aplicação de um precedente em situações cujas peculiaridades demandem solução diferente”. 
(WOLKART, Erik Navarro. Súmula Vinculante: Necessidade e implicações práticas de sua adoção (o processo 
civil em movimento). In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: RT, 
2012, p.289). 
144 Se a norma jurídica geral do precedente judicial não for aplicada, porque o juiz desconhecia sua existência e 
se esse desconhecimento conduziu à prolação de decisão judicial diferente da que seria proferida caso a ratio 
fosse aplicada, está-se diante de decisão per incuriam. (SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial 
à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.146-147). 
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os casos possuem alguma diferença145 ou semelhança, que pode culminar no afastamento ou 

na aplicação da ratio decidendi. 

Partindo-se das acepções de distinguishing apresentadas, pode-se concluir que 

o distinguishing consiste no processo mental indutivo e empírico do magistrado, baseado no 

cotejo entre as circunstâncias fáticas e a ratio decidendi do caso a ser julgado e as 

circunstâncias fáticas e a ratio decidendi dos casos julgados em momento precedente. Ou seja, 

por meio do distinguishing, parte-se do particular para o geral146.  

Através do distinguishing, o intérprete analisa as circunstâncias fáticas do caso 

paradigma e as circunstâncias fáticas (elementos objetivos) do caso em julgamento, 

cotejando-as. A partir dessa comparação de casos, havendo semelhança entre eles, o 

magistrado deverá verificar se a ratio decidendi do caso paradigma se amolda ao caso em 

julgamento147. Se a ratio decidendi extraída do caso paradigma é adequada ao caso em 

julgamento, o magistrado deverá aplicá-la ao caso presente, ressalvada a técnica de superação 

do precedente148, analisada no próximo item. 

Para se verificar se a ratio decidendi do caso paradigma se amolda ao caso em 

julgamento, deve-se interpretá-la. Interpretar a ratio decidendi, segundo Pierluigi Chiassoni, é 

atribuir seu exato significado, à luz dos fatos do caso paradigma, bem como identificar o seu 

exato alcance149. Isso foi visto no item 2.1.4.2, quando foram demonstradas as técnicas 

relacionadas à identificação da ratio decidendi. 

Nesse confronto entre caso paradigma e caso em julgamento, pode-se concluir 

pela similitude dos casos, situação em que o precedente deve ser aplicado, como dito, ou pela 

diferença dos casos.  

Dentre as hipóteses de distinção, apontam-se: a) a diferença dos fatos 

relevantes da demanda em julgamento e da demanda que gerou o precedente; b) a afirmação 

                                                        
145 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.454. 
146 TUCCI, José Rogério Cruz e. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do precedente judicial. In 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p.125. 
147 CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. A força dos precedentes no moderno processo civil brasileiro. In 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, 
p.565; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito 
Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.455. Frederick Schauer entende 
que a holding do precedente só deve ser aplicada a um caso similar. (SCHAUER, Frederick. Precedent. 
Disponível em < http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1836384> Acesso em 03 maio 2014, p.12). 
148 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004, p.171; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito 
Processual Civil. 8 ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.455. 
149 CHIASSONI, Pierluigi. Il precedente giudiziale: tre esercizi di disincanto. Disponível em 
<http://www.giuri.unige.it/intro/dipist/digita/filo/testi/analisi_2004/07chiassoni.pdf> Acesso em 03 maio 2014, 
p.90. 
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de que a nova demanda provoca a incidência de normas e valores diversos daqueles 

examinados no julgado anterior; c) a alegação de que a questão de direito colocada pela ação 

subsequente é diversa; d) o argumento de que os fundamentos da decisão invocada como 

modelo não são aplicáveis ao caso a ser decidido; e) a necessidade de reformulação da ratio, 

por ser considerada demasiadamente ampla; f) a constatação de que o precedente entra em 

conflito com rationes de outros precedentes, limitando-se sua incidência150 e; g) o 

enfrentamento na nova causa de argumento que não foi considerado no caso do qual decorreu 

o precedente151. 

Aplicando-se o distinguishing, se o magistrado chegar à conclusão de que os 

casos (paradigma e em julgamento) são diferentes152, poderá seguir um de dois caminhos. 

Poderá “dar à ratio decidendi uma interpretação restritiva153, por entender que peculiaridades 

do caso concreto impedem a aplicação da mesma tese jurídica outrora firmada (restrictive 

distinguishing), caso em que julgará o processo livremente, sem vinculação ao precedente154”. 

Poderá “estender ao caso a mesma solução conferida aos casos anteriores, por entender, que, a 

despeito das peculiaridades concretas, aquela tese jurídica lhe é aplicável (ampliative 

distinguishing)155”156.  

                                                        
150 Nesse sentido: SILVA, Celso de Albuquerque. Súmula Vinculante: Teoria e Prática da Decisão Judicial com 
base em Precedentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.157.  
151 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.203-204. 
152 Existem situações, contudo, em que a ratio decidendi terá aplicabilidade, mesmo existindo novas 
circunstâncias fáticas, que se somam aos fatos que estavam presentes no caso que ensejou o precedente. Em 
sentido inverso, a norma jurídica geral do precedente judicial poderá não ser aplicada, quando se tomar em conta 
situação não tratada no precedente e entendimento posterior, capaz de justificar o afastamento. (MARINONI, 
Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.330-
331). “[...] a adoção de solução diversa em caso aparentemente similar justifica-se somente se o juiz for capaz de 
mostrar que as características do caso concreto o distinguem relevantemente dos casos que formam a 
jurisprudência em questão, tendo por base argumentos extraídos do próprio conjunto normativo a ser aplicado. 
Em outras palavras, não é qualquer distinção que justifica o distinguishing. Fatos não fundamentais ou 
irrelevantes não tornam casos desiguais”. (ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade 
da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012, p.302). 
153 Francisco Rosito entende que o modifying (modificação) “é a técnica utilizada para reconhecer a existência de 
fundamento para alterar a ratio decidendi do precedente anteriormente estabelecido”. Há duas técnicas de 
modificação da ratio decidendi: narrowing (restrição) e extending (extensão). (ROSITO, Francisco. Teoria dos 
precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012, p.303). Entende-se que o 
narrowing (restrição) e o extending (extensão) tratados por Francisco Rosito correspondem ao restrictive 
distinguishing e ampliative distinguishing, respectivamente.   
154 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004, p.171; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito 
Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.454. 
155 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004, p.171; NOGUEIRA, Gustavo Santana. Stare Decisis et Non Quieta Movere: a vinculação aos Precedentes 
no Direito Comparado e Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.201; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, 
Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. 
Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.454. 
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Thomas da Rosa de Bustamante propõe outras duas técnicas de aplicação do 

precedente judicial: a subsunção e a analogia.  

Segundo o autor, quando a ratio decidendi for uma regra, a operação básica 

para a sua aplicação no caso futuro é a subsunção. É dizer, os fatos do caso em julgamento 

são subsumidos à norma universal extraída do precedente judicial157. Identificada a regra, 

através da técnica de confronto e interpretação, a aplicação dar-se-á por subsunção.  

Os precedentes judiciais, segundo ele, também podem ser aplicados por 

analogia. Inicialmente, deve-se constatar a existência de uma lacuna (inexistência de 

precedentes aplicáveis ao caso em julgamento). Vencida essa etapa, passa-se à verificação da 

existência de casos semelhantes ao caso presente. Por fim, selecionados os casos similares, 

deve-se comparar a ratio dos precedentes escolhidos com a ratio decorrente da decisão do 

caso vertente, justificando a nova solução analógica com base em uma identidade de 

razões158.  

A aplicação por analogia não se confunde com o ampliative distinguishing. Na 

aplicação por analogia, não há um precedente que pode ser aplicado ao caso. Há um conjunto 

de precedentes dos quais se extrai uma ratio que se adéqua ao caso. No ampliative 

distinguishing, há um único precedente, do qual se extrai a ratio, à qual pode ser conferida 

interpretação ampla de modo a que abarque casos, cujos fatos não sejam exatamente os 

mesmos do caso paradigma. 

Maurício Ramires, por sua vez, propõe outra técnica de aplicação dos 

precedentes judiciais.  

Inicialmente, o juiz deve realizar a pesquisa por precedentes aplicáveis ao caso 

em julgamento, lidando com todos eles, inclusive com os antagônicos, para que sua seleção 

não seja viciada. Essa pesquisa não deve ser fragmentária, deve recair sobre a totalidade dos 

precedentes aplicáveis ao caso presente e não sobre um conjunto isolado. Nessa pesquisa, o 

                                                                                                                                                                             
156 Chaim Perelman trata de argumentos que podem ser usados no manuseio do distinguishing. São eles o 
argumentum a simili e o argumentum a contrario. Aplicando-se o argumento a contrario, tem-se que “[...] se 
uma disposição jurídica obrigar todos os jovens que chegaram aos vinte anos a prestar o serviço militar, daí se 
concluirá, a contrario, que as jovens não são sujeitas à mesma obrigação”. A aplicação do argumento a simili se 
expressa: “assim é que o fato de um passageiro ter sido proibido de subir os degraus da estação acompanhado de 
um cão nos leva à regra de que também se deve proibir isso a um viajante acompanhado de um animal 
igualmente incômodo”. (PERELMAN, Chaim. Lógica jurídica. Trad. por Vergínia K. Pupi. 2. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2004, p.76). 
157 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a aplicação das regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p.468-517. Em sentido similar, Hermes Zaneti Jr. que diz que o 
precedente enquanto regra jurídica, será aplicado como norma objeto de subsunção. (ZANETI JR., Hermes. Il 
valore vincolante dei precedenti. Tesi di dottorato. Roma: Universitá degli studi Roma Ter, 2013-2014, p.362). 
158 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a aplicação das regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p.513-517. 
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juiz deve levar em consideração as especificidades do caso presente e do caso previamente 

julgado e também o estudo aprofundado da doutrina e da evolução das práticas judiciais sobre 

as questões jurídicas envolvidas. Após, o magistrado deve justificar a preferência por uns 

precedentes judiciais, em detrimento de outros, que pareciam igualmente aplicáveis ao caso. 

Por fim, ao aplicar (ou afastar) o precedente escolhido, o juiz deve estar consciente da 

pergunta que o texto do precedente visou responder e a resposta que está sendo buscada no 

caso em julgamento159.  

Embora acredite ter apresentado técnica distinta para aplicação da ratio, 

entende-se que Maurício Ramires apenas tratou, com outros termos, da técnica do 

distinguishing, já que a técnica por ele apresentada envolve confronto de casos e verificação 

do alcance da ratio do paradigma. 

Independentemente da técnica que se utilize para aplicar a norma jurídica geral 

do precedente judicial, o magistrado pode se deparar, quando da sua utilização, com o 

problema da existência de decisões em conflito de mesma hierarquia. Se isso ocorrer, a regra 

geral impõe que se aplique a última ratio. É possível, porém, que a decisão posterior tenha 

sido prolatada, sem a consideração do núcleo normativo de um precedente existente sobre a 

matéria (decisão per incuriam). Nessa hipótese, a última decisão deverá ser afastada, 

aplicando-se a ratio de precedente cronologicamente anterior. É também possível que a 

decisão anterior seja mais consentânea aos ditames da correção, justiça e oportunidade, 

devendo ter aplicabilidade em detrimento da última decisão160. 

No presente trabalho, defende-se que a aplicação da ratio deve ser precedida 

do manejo da técnica do distinguishing.  

O distinguishing, nos limites aqui propostos, é uma técnica de confrontação de 

casos que engloba o método e o resultado. Ao confrontar os casos, o magistrado pode 

entender pela sua similitude e então deverá aplicar a norma jurídica geral do precedente 

extraído do caso paradigma ao caso em julgamento. Pode ser, contudo, que o juiz entenda 

pela diferença entre os casos. Nessa situação, a ratio decidendi, extraída do caso paradigma 

poderá ser ampliada, num esforço de interpretação, pelo magistrado, para abarcar o caso em 

julgamento ou poderá ser restringida, afastando-se o precedente. 

Adere-se à técnica de aplicação da ratio por analogia, proposta por Thomas da 

Rosa de Bustamante, nas hipóteses em que não exista ratio extraível de apenas um precedente 

                                                        
159 RAMIRES, Maurício. Crítica à aplicação de precedentes judiciais no Direito Brasileiro. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2010, p.124-125. 
160 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.148. 
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judicial, mas sim conjunto de rationes extraíveis de um bloco de precedentes, que juntas, 

podem constituir modelo de solução para o caso presente.  

Ao concluir pela distinção, o órgão jurisdicional não está superando o 

precedente judicial. A técnica de superação será vista no próximo item. 

 

2.4 TÉCNICA DE SUPERAÇÃO 

 

Nesse item, serão analisados os contornos da técnica de superação do 

precedente judicial. 

  

2.4.1 Conceito 

 

Um sistema que reconhece eficácia vinculante ou obrigatória aos precedentes 

judiciais impõe que as decisões anteriores sejam aplicadas aos casos similares, consoante a 

força normativa que lhes seja inerente161. 

Há vezes em que, aplicando-se o distinguishing, se conclui pela semelhança 

dos casos paradigma e em julgamento, e, ao mesmo tempo, pela impossibilidade de aplicação 

da decisão anterior, abrindo-se espaço para a incidência da técnica de superação162 do 

precedente judicial.  

À técnica de superação do precedente judicial, dá-se o nome de overruling. 

Trata-se de técnica “através da qual um precedente perde a sua força vinculante e é 

substituído por outro precedente163”. É técnica que visa reconhecer a existência de 

                                                        
161 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.278. 
162 O precedente judicial pode sofrer limitação ou restrição em razão do advento de uma norma extraída da lei 
em sentido amplo ou de outro precedente judicial. É o que se chama de overriding. (MELLO, Patrícia Perrone 
Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo contemporâneo. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2008, p.235; MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. atual. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.348). Em sentido similar, Melvin Aron Eisenberg afirma que o overriding 
ocorre quando a corte restringe o âmbito de certo entendimento em decorrência do surgimento de nova regra 
extraída de novo entendimento. (EISENBERG, Melvin Aron. The nature of the Common Law. London: Harvard 
University Press, 1991, p.135). Celso de Albuquerque Silva, Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Júnior, Fredie 
Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira entendem que o overriding é técnica de superação 
parcial do precedente judicial. (SILVA, Celso de Albuquerque. Súmula Vinculante: Teoria e Prática da Decisão 
Judicial com base em Precedentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.186; ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro 
Rodrigues. Precedentes vinculantes e irretroatividade do direito no sistema processual brasileiro: Os 
Precedentes dos Tribunais Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, p.93; DIDIER JR., Fredie; 
BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e 
atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.458). 
163 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.456. Em sentido similar, Melvin Aron 
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fundamento jurídico para abandono do precedente anteriormente estabelecido, não porque os 

fatos do caso presente são diferentes dos fatos do caso paradigma164, mas sim porque outra 

tese jurídica deve ser a ele aplicada. É o afastamento de um precedente judicial, quando o 

tribunal adota nova norma que decide um caso compreendido no âmbito de incidência de 

norma anterior de origem jurisprudencial165.   

Costuma-se comparar o overruling com a revogação de uma lei por outra166, 

porque o overruling implica substituição de um precedente judicial por outro, mediante 

decisão do próprio órgão jurisdicional que estabeleceu o precedente167. 

O overruling funda-se na ideia de que os precedentes judiciais estão sujeitos 

excepcionalmente à modificação ou revogação quando estiverem presentes determinadas 

circunstâncias especiais ou particularidades, cujo exame depende de valoração judicial168. 

“Significa que, ocorrendo mudança na valoração das circunstâncias relevantes de casos 

similares, o julgador está autorizado a adotar entendimento diverso, desde que assumida a 

devida carga de fundamentação169”. 

                                                                                                                                                                             
Eisenberg diz que o overruling ocorre quando uma corte altera um entendimento e anuncia que o está alterando. 
(EISENBERG, Melvin Aron. The nature of the Common Law. London: Harvard University Press, 1991, p.104). 
164 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p. 305. 
165 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a aplicação das regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p.387. Neil Duxbury diz que, no overruling, os fatos são iguais, mas 
o precedente não é aplicado, devendo outra regra ser seguida. (DUXBURY, Neil. The nature and authority of 
precedent. Estados Unidos: Cambrigde, 2008, p.117). Segundo Antonio do Passo Cabral, a superação do 
precedente judicial ocorre quando há uma virada de entendimento que pode se iniciar de uma única decisão, mas 
que, para significar a substituição de uma conclusão estável por outra depende de que o novo entendimento 
venha a ser reiterado em outros círculos decisórios e por algum tempo. (CABRAL, Antonio do Passo. A técnica 
do julgamento – alerta na mudança da jurisprudência consolidada. Revista de Processo. Ano 38, vol. 221, jul. 
2013, p.22). 
166 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.149; 
DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.456. 
167 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.307. Caio Márcio Gutterres Taranto classifica a revogação dos precedentes judiciais quanto à hierarquia 
do órgão revogador, em revogação autônoma e revogação heterônoma. A revogação autônoma é aquela realizada 
pelo mesmo órgão que editou o precedente judicial. A revogação heterônoma é aquela realizada por órgão 
hierarquicamente superior ao órgão editor do precedente judicial. No common law, a revogação heterônoma é 
chamada de reversal. (TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na 
Jurisdição Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.293-294). Entende-se que a revogação heterônoma 
de que trata Caio Márcio Gutterres Taranto não corresponde à revogação de precedente judicial, mas sim 
representa revogação (reforma ou anulação) de decisão judicial proferida por um órgão jurisdicional 
hierarquicamente inferior feita por órgão hierarquicamente superior. O reversal, no ordenamento jurídico 
brasileiro, é “a reforma de uma decisão de uma corte a quo, feita por uma Corte ad quem, através de um recurso, 
dentro de um mesmo processo”. (SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. 
Curitiba: Juruá, 2011, p.153). 
168 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.280-297. 
169 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.281. A superação de precedente judicial é precedida de uma carga maior de motivação, constituída por 
argumentos que ainda não tenham sido suscitados e por justificação complementar da necessidade de superação 
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2.4.2 Limites orientadores 

 

A modificação dos precedentes judiciais não pode chegar ao extremo de 

comprometer a segurança jurídica e a credibilidade do Poder Judiciário, razão pela qual 

devem ser estabelecidos alguns limites orientadores170 para a superação. Essa tarefa não é 

fácil. 

O grande desafio de um sistema que atribui eficácia aos precedentes judiciais é 

estabelecer “quando se deve perseguir o resultado previsível e quando, ao invés, deve-se 

alterar o entendimento na busca do resultado ideal ao caso sob julgamento171”. A tensão, 

nesse particular, é entre a segurança jurídica, aplicação uniforme do direito, estabilidade e 

previsibilidade da atividade jurisdicional, alcançadas com a aplicação dos precedentes 

judiciais, e a efetividade e justiça, concretizadas na superação dos precedentes judiciais172. 

Por conta dessa tensão, e considerando a impossibilidade de se esgotarem as 

hipóteses de revogação, doutrinadores começaram a apontar parâmetros para a admissão da 

superação do precedente judicial. Esses parâmetros visam transpor os chamados princípios 

constringentes – desenvolvidos no direito inglês, utilizados como argumentos contrários à 

revogação do precedente –, para se alcançar a correção substancial do Direito173. 

                                                                                                                                                                             
do precedente. (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito 
Processual Civil. 8. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.457). “Aquele que pretende afastar o precedente tem 
o ônus argumentativo para tanto”. (ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da 
Silva. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p.556). Segundo Hermes Zaneti Jr., aquele que se distanciar da 
aplicação do precedente assume o ônus argumentativo da demonstração da superação. (ZANETI JR., Hermes. Il 
valore vincolante dei precedenti. Tesi di dottorato. Roma: Universitá degli studi Roma Ter, 2013-2014, p.371-
372). 
170 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.282-283. 
171 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p. 283. 
172 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p. 289-293. “A incorreção, injustiça e inconveniência do precedente devem ser claramente constatadas, 
como também avaliado o ‘prejuízo’ para a estabilidade e predicabilidade do sistema, que, sem dúvida, provoca, 
em maior ou menor grau, qualquer alteração do direito”. (SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente 
Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.150). Antes de proceder à revogação, a corte deve 
considerar: a) a segurança dos cidadãos que confiaram no precedente; b) a quebra da isonomia entre os 
jurisdicionados; c) as consequências que a medida gerará para a administração da justiça e sua eficiência; d) o 
impacto negativo ou positivo sobre a credibilidade do tribunal. (MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: 
O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, 
p.238).  
173 Dentre os princípios constringentes do direito inglês, podem ser citados: a) o princípio da ausência de novas 
razões ou do caráter definitivo das decisões da House of Lords ou finality (a Corte Máxima não pode alterar 
decisão própria se não houver novas razões que viabilizem a modificação da ratio decidendi); b) o princípio da 
confiança justificada ou justified reliance (veda-se a alteração de decisão da House of Lords, em respeito ao 
princípio da proteção da confiança e das expectativas nela depositadas pelos jurisdicionados); c) o princípio do 
respeito ao legislador ou comity with the legislature (a House of Lords não pode revogar própria decisão, se após 
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A superação é cabível quando a) o precedente judicial se torna inexequível174 

ou obsoleto175; b) o precedente judicial deixa de corresponder aos padrões de congruência 

social176 ou consistência sistêmica177; c) surge nova concepção do direito178; d) constata-se 

que o precedente judicial foi substancialmente errado ou mal concebido desde o início179 – 

bastando um desses motivos para se fundamentar a revogação. 

A inexequibilidade do precedente judicial pode ter vários fundamentos. Pode 

ser causada pela obscuridade existente no âmbito do órgão jurisdicional que, com razões ou 

votos dispersos, não consegue formular norma jurídica geral para casos futuros. Pode decorrer 

de a norma jurídica geral exigir preenchimento de elementos de difícil demonstração no caso 

presente ou ser muito genérica, dificultando a delimitação de seu alcance. Pode provir de a 

doutrina apontar uma série de distinções arbitrárias a partir do precedente180, que inviabilizam 

a sua aplicação em casos futuros.  

                                                                                                                                                                             
sua prolação, o legislativo tenha atuado no sentido de considerá-la parte integrante do Direito Positivo); d) a 
regra da vinculação ao caso concreto ou mootness principle (a House of Lords não pode revogar própria decisão 
quando não houver disputa concreta sobre a questão jurídica referente à regra jurisprudencial em questão). 
(BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a aplicação das regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p.397-401). 
174 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.239; SILVA, Celso de Albuquerque. Súmula Vinculante: 
Teoria e Prática da Decisão Judicial com base em Precedentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.194. 
175 SUMMERS, Robert S. Precedent in the United States (New York States). In MACCORMICK, D. Neil; 
SUMMERS, Robert S. (coord.). Interpreting precedents: a comparative study. Estados Unidos: Dartmouth, 
1997, p.396; ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. 
Curitiba: Juruá, 2012, p.309. 
176 EISENBERG, Melvin Aron. The nature of the Common Law. London: Harvard University Press, 1991, 
p.104-105; SUMMERS, Robert S. Precedent in the United States (New York States). In MACCORMICK, D. 
Neil; SUMMERS, Robert S. (coord.). Interpreting precedents: a comparative study. Estados Unidos: Dartmouth, 
1997, p.396; MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no 
constitucionalismo contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.237. Celso de Albuquerque Silva fala em 
regra obsoleta e desfigurada. (SILVA, Celso de Albuquerque. Súmula Vinculante: Teoria e Prática da Decisão 
Judicial com base em Precedentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.186); PULIDO, Carlos Bernal. 
Precedents and balancing. In BUSTAMANTE, Thomas; PULIDO, Carlos Bernal (coord.). On the philosophy of 
precedent: proceedings of the 24th World Congress of International Association for Philosophy of Law and 
Social Philosofy. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2012, p.53. 
177 EISENBERG, Melvin Aron. The nature of the Common Law. London: Harvard University Press, 1991, 
p.104-105; MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no 
constitucionalismo contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.237; MARINONI, Luiz Guilherme. 
Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.391. 
178 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.401. 
179 SUMMERS, Robert S. Precedent in the United States (New York States). In MACCORMICK, D. Neil; 
SUMMERS, Robert S. (coord.). Interpreting precedents: a comparative study. Estados Unidos: Dartmouth, 
1997, p.397; TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004, p.179; PULIDO, Carlos Bernal. Precedents and balancing. In BUSTAMANTE, Thomas; 
PULIDO, Carlos Bernal (coord.). On the philosophy of precedent: proceedings of the 24th World Congress of 
International Association for Philosophy of Law and Social Philosofy. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2012, 
p.53. 
180 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.240. Mortimer N. S. Sellers fala em decisão inviável que é 
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Um precedente judicial torna-se obsoleto em razão de inovação legislativa181 

(modificação, revogação implícita ou explícita da lei em sentido amplo), de inovação 

tecnológica182 ou mudança do estado da técnica em todas as fases da vida (alteração de 

métodos de produção, bélicos, político-administrativos, etc.), de mudança de valores sociais e 

culturais, alterações das condições econômicas e políticas183 e de equívoco interpretativo de 

lei em sentido amplo, desde o início184. 

O precedente judicial deixa de corresponder aos padrões de congruência social 

quando se torna incompatível com as proposições morais, políticas e de experiência. As 

proposições morais ditam as condutas certas e erradas, a partir do consenso moral geral da 

comunidade185. As proposições políticas identificam uma situação como boa ou má em face 

do bem-estar geral. As proposições de experiência apontam para as tendências de conduta 

seguidas pelos grupos sociais186. Quando a norma, testada na experiência, revela-se 

incompatível com o senso de justiça ou com o bem-estar social ou ainda quando não 

corresponde aos usos e costumes presentes, deve ser superada187. 

                                                                                                                                                                             
aquela que causa confusão quando da sua aplicação. (SELLERS, Mortimer N. S. The Doctrine of Precedent in 
the United States of America. The American Journal of Comparative Law. Vol. 54, 2006, p.85). 
181 Mortimer N. S. Sellers diz que a inovação legislativa pode tornar o precedente judicial incompatível com a 
doutrina jurídica existente. (SELLERS, Mortimer N. S. The Doctrine of Precedent in the United States of 
America. The American Journal of Comparative Law. Vol. 54, 2006, p.85). Neil Duxbury entende que legislação 
posterior pode minar um precedente ou o precedente pode deturpar a interpretação de uma lei. (DUXBURY, 
Neil. The nature and authority of precedent. Estados Unidos: Cambrigde, 2008, p.119-120). Caio Márcio 
Gutterres Taranto classifica a revogação do precedente judicial quanto à influência da atividade legislativa em 
revogação pura e revogação qualificada. A revogação pura é aquela que decorre de uma apreciação empírico-
moderada. A revogação qualificada é aquela que decorre de inovação legislativa. (TARANTO, Caio Márcio 
Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 
2010, p.297); NOGUEIRA, Gustavo Santana. Stare Decisis et Non Quieta Movere: a vinculação aos Precedentes 
no Direito Comparado e Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.179-180. 
182 SUMMERS, Robert S. Precedent in the United States (New York States). In MACCORMICK, D. Neil; 
SUMMERS, Robert S. (coord.). Interpreting precedents: a comparative study. Estados Unidos: Dartmouth, 
1997, p.396. Luiz Guilherme Marinoni enquadra a evolução tecnológica como causa da transformação da 
concepção de experiência que faz parte da congruência social. (MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes 
Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.401). 
183 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.240. 
184 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.309. 
185 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.237; MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 
2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.392. 
186 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.392. 
187 CARDOZO, Benjamin N. A natureza do processo judicial. Trad. Silvana Vieira e Álvaro De Vita. São Paulo: 
Martins Fontes, 2004, p.111-112.  
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O precedente não tem consistência sistêmica quando deixa de guardar 

coerência com outras decisões judiciais188. 

A nova concepção do direito decorre de uma nova concepção doutrinária e 

jurisprudencial acerca da teoria ou da dogmática jurídica que revela que o que se pensava 

sobre determinada questão ou instituto jurídico se alterou189. 

O erro substancial que justifica o overruling deve ser claro, evidente e 

apontado pela doutrina e pela jurisprudência190, isto é, deve ser de conhecimento da 

comunidade jurídica; perceptível. Esse erro pode ser intrínseco e extrínseco. Será intrínseco, 

quando o precedente judicial é formado à margem de razões relevantes não invocadas quando 

da sua constituição. Será extrínseco, quando as razões foram invocadas, mas indevidamente 

apreciadas quando da formação do precedente judicial191. A má concepção do precedente se 

dá no momento de sua formação. Trata-se de precedente judicial mal desenvolvido, do qual é 

difícil ou impossível extrair ratio decidendi192.  

Esses requisitos darão azo à superação do precedente judicial, desde que os 

valores que sustentam a estabilidade (isonomia, confiança e vedação da surpresa injusta) 

fundamentem mais sua revogação do que sua preservação193. 

                                                        
188 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.238; MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 
2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.392. 
189 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.402. 
190 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.402. 
191 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a aplicação das regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p.398. Celso de Albuquerque Silva fala em regra injusta ou incorreta. 
(SILVA, Celso de Albuquerque. Súmula Vinculante: Teoria e Prática da Decisão Judicial com base em 
Precedentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.194). Neil Duxbury menciona que o equívoco decorre da não 
aplicação ou da negligência em torno de relevante previsão estatutária. (DUXBURY, Neil. The nature and 
authority of precedent. Estados Unidos: Cambrigde, 2008, p.119). 
192 Benjamin N. Cardozo fala em má interpretação dos usos e costumes. (CARDOZO, Benjamin N. A natureza 
do processo judicial. Trad. Silvana Vieira e Álvaro De Vita. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p.112). O mesmo 
autor se posiciona: “o trabalho do juiz é duradouro, em certo sentido, e efêmero, em outro. O que nele há de bom 
permanece. O que é errôneo com certeza perece. O bom continua sendo o alicerce sobre o qual novas estruturas 
serão erigidas. O mau está rejeitado e esquecido no laboratório dos anos. Pouco a pouco, a velha doutrina será 
eliminada. As transgressões são amiúde tão graduais que, de início, sua importância é obscurecida. Por fim, 
descobrimos que o contorno da paisagem foi alterado, que os velhos mapas devem ser deixados de lado e que 
precisamos mapear novamente o terreno”. (CARDOZO, Benjamin N. A natureza do processo judicial. Trad. 
Silvana Vieira e Álvaro De Vita. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p.132). 
193 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.394. “De modo geral, as exigências de uniformidade, coerência, consistência, imparcialidade, 
universalizabilidade e, mais genericamente, racionalidade na aplicação do Direito exigem que na revogação de 
precedentes judiciais sejam ponderadas cuidadosamente as necessidades de estabilidade e de mudança do 
sistema jurídico”. (BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a 
aplicação das regras jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p.395). Patrícia Perrone Campos Mello entende 
que a observância da segurança jurídica só precisa estar somada à incongruência social e à incongruência 
sistêmica. Para ela, nas demais hipóteses de superação, não se faz necessária a observância desse princípio. 
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A observância desses critérios impede que a revogação do precedente judicial 

abra espaço para insegurança jurídica e desrespeito aos precedentes judiciais194. 

 

2.4.3 Espécies 

 

Nesse item, serão analisadas as espécies de técnicas de superação de 

precedente judicial, a espécie de técnica preventiva da superação de precedente judicial e as 

espécies de técnicas preventivas que podem conduzir à superação de precedente judicial. 

 

2.4.3.1 Express overruling e implied overruling 

 

Observados os citados parâmetros, a superação do precedente judicial terá 

fundamento, podendo a substituição ser expressa (express overruling) ou tácita (implied 

overruling). É expressa, quando um tribunal passa a adotar, expressamente, uma nova 

orientação, abandonando a anterior195. É tácita196, “quando uma orientação é adotada em 

confronto com a posição anterior, embora sem expressa substituição desta última197”. 

                                                                                                                                                                             
(MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.251). 
194 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.400. 
195 SESMA, Victoria Iturralde. El precedente en el common law. Madrid: Editorial Civitas S.A., 1995, p.73; 
DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.457. A revogação explícita “ocorre quando 
um tribunal, com poder para tanto, diz estar revogando determinado precedente”. (SOUZA, Marcelo Alves Dias 
de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.152). O overruling explícito ocorre 
quando o tribunal reconhece expressamente que o precedente é insustentável para o caso. (NOGUEIRA, Gustavo 
Santana. Stare Decisis et Non Quieta Movere: a vinculação aos Precedentes no Direito Comparado e Brasileiro. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.184). 
196 A revogação tácita é também chamada por Patrícia Perrone Campos Mello e por Francisco Rosito de 
transformation. (MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no 
constitucionalismo contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.235; ROSITO, Francisco. Teoria dos 
precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012, p.307). Em sentido similar, 
Melvin Aron Eisenberg diz que o transformation ocorre quando uma corte altera entendimento, sem anunciá-lo. 
(EISENBERG, Melvin Aron. The nature of the Common Law. London: Harvard University Press, 1991, p.132). 
Luiz Guilherme Marinoni entende que o transformation é a reconfiguração do precedente, sem revogá-lo, 
considerando “como fatos relevantes e materiais aqueles, que, no precedente, foram considerados de passagem, 
atribuindo-se-lhe, diante disso, nova configuração (MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. 
ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.344-348). O overruling implícito ocorre quando um 
precedente não pode se sustentar por força do advento de precedente mais recente. (NOGUEIRA, Gustavo 
Santana. Stare Decisis et Non Quieta Movere: a vinculação aos Precedentes no Direito Comparado e Brasileiro. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.184).  
197 SESMA, Victoria Iturralde. El precedente en el common law. Madrid: Editorial Civitas S.A., 1995, p.74; 
SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.153; 
DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.457. Segundo Thomas da Rosa de 
Bustamante, merecem repúdio “os afastamentos dissimulados ou implícitos (non-overt departures) de um 
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2.4.3.2 Retrospective overrluing e prospective overruling 

 

Com relação aos efeitos, a substituição pode operar eficácia ex tunc 

(retrospective overruling) e eficácia ex nunc (prospective overruling).  

No retrospective overruling, o precedente substituído não poderá ser invocado 

no julgamento de casos ocorridos antes da substituição e que ainda estejam pendentes de 

apreciação e julgamento198. É dizer, o entendimento inovador se aplica a fatos e situações 

ocorridos no passado199 e ainda não decididos (e a fatos e situações ocorridos no passado, 

ainda que não deduzidos em juízo) e aos casos futuros. 

A revogação retrospectiva pode ser pura ou clássica. No overruling 

retrospectivo puro (eficácia retroativa plena ou full retroactive application200), o novo 

precedente se aplica aos fatos ocorridos antes e depois de sua publicação, incluindo aqueles 

que já foram objeto de sentença transitada em julgado e também aos fatos do caso que o 

gerou. No overruling retrospectivo clássico (eficácia retroativa parcial ou partial retroactive 

application201), o novo precedente se aplica aos fatos ocorridos antes e depois de sua 

publicação, excluindo aqueles que já foram objeto de sentença transitada em julgado e 

também aos fatos do caso que o gerou202.   

                                                                                                                                                                             
precedente judicial”. (BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a 
aplicação das regras jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p.389). Gustavo Santana Nogueira defende que 
no overruling implícito, a insegurança jurídica aumenta porque existe a dúvida a respeito de que precedente 
seguir. (NOGUEIRA, Gustavo Santana. Stare Decisis et Non Quieta Movere: a vinculação aos Precedentes no 
Direito Comparado e Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.184).  
198 SESMA, Victoria Iturralde. El precedente en el common law. Madrid: Editorial Civitas S.A., 1995, p.76; 
TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004, p.179; CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. A força dos precedentes no moderno processo civil brasileiro. 
In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, 
p.569; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito 
Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.457. 
199 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.331. 
200 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.261; ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes 
vinculantes e irretroatividade do direito no sistema processual brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais 
Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, p.167. 
201 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.261; ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes 
vinculantes e irretroatividade do direito no sistema processual brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais 
Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, p.167. 
202 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.160. 
Caio Márcio Gutterres Taranto entende que quando o novo precedente abarca os fatos do caso que o gerou, deve-
se dizer que a superação operou eficácia imediata, revogando-se o antigo precedente, “mantendo-se inalteradas 
as relações jurídicas e decisões regidas pela norma judicada revogada”. (TARANTO, Caio Márcio Gutterres. 
Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, 
p.301).  
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A revogação do precedente judicial, nos países originariamente ditos de 

common law (Estados Unidos e Inglaterra, por exemplo), tem, em regra, efeitos retroativos203, 

porque parte-se da ideia de que a tese nele enunciada estava equivocada ou se tornou 

incompatível com os valores sociais e com o direito, o que leva a nova decisão a apanhar 

todas as situações que ocorreram antes de sua publicação204. A retroatividade assegura o 

tratamento isonômico dos jurisdicionados205.  

A retroatividade do precedente novo, por vezes, contudo, viola a confiança que 

os jurisdicionados depositaram no precedente que vigorou em determinando lapso de tempo, 

salvo se essa confiança já tenha sido abalada por manifestações doutrinárias ou 

jurisprudenciais206. Por isso que há casos em que a revogação deve operar eficácia ex nunc207. 

No prospective overruling, o precedente substituído poderá ser aplicado aos 

casos ocorridos antes da substituição208. Ou seja, o novo precedente somente se aplica aos 

casos futuros209. Trata-se de instituto desenvolvido nos Estados Unidos210.  

                                                        
203 Nos Estados Unidos, a regra geral é a do caráter retroativo, mas reconhece-se certa margem de ação ao 
Judiciário para manipular os efeitos temporais do case law. Assim, quando o precedente judicial é criado, ele 
poderá ser aplicado das seguintes maneiras: a) aplicação retroativa (o precedente novo regula as condutas que 
ocorreram antes e depois da decisão, bem como o caso em julgamento); b) aplicação puramente prospectiva (o 
precedente novo só será aplicado nos casos futuros, não regulando nem mesmo o caso em julgamento); c) 
aplicação quase-prospectiva (o precedente novo só será aplicado nos casos futuros, incluindo o caso em 
julgamento); d) aplicação prospectiva-prospectiva (o precedente novo será aplicado nos casos futuros a partir de 
certa data indicada pelo tribunal). (EISENBERG, Melvin Aron. The nature of the Common Law. London: 
Harvard University Press, 1991, p.127-128; SESMA, Victoria Iturralde. El precedente en el common law. 
Madrid: Editorial Civitas S.A., 1995, p.171-181; BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente 
judicial: A justificação e a aplicação das regras jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p.419-421).  Na 
Inglaterra, também se admite a revogação do precedente judicial desde 1966. (ANDREWS, Neil. A Suprema 
Corte do Reino Unido: reflexões sobre o papel da mais alta Corte Britânica. Revista de Processo. Ano 35, n° 
186, ago. 2010, p.310). 
204 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.421. 
205 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.264. 
206 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.422; SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: 
Juruá, 2011, p.161; MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no 
constitucionalismo contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.264. 
207 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.161; 
MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.235. 
208 SESMA, Victoria Iturralde. El precedente en el common law. Madrid: Editorial Civitas S.A., 1995, p.76; 
DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.457; CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. A 
força dos precedentes no moderno processo civil brasileiro. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). 
Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.569. 
209 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.334; TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004, p.180. 
210 O prospective overruling encontrou resistência de aceitabilidade no solo inglês. Começou a ser visto com 
mais sensibilidade pela House of Lords no julgamento do caso National Westminster Bank plc vs Spectrum Plus 
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O precedente novo pode ser aplicado prospectivamente em diferentes 

momentos e circunstâncias. Pode ser aplicado a fatos que ocorreram após a publicação do 

precedente, no bojo de demanda já ajuizada ou a ser ajuizada (aplicação prospectiva pura211), 

a fatos que ocorreram antes da publicação do precedente e cuja demanda ainda não foi 

ajuizada e a fatos que ocorreram antes da publicação do precedente, mas cuja demanda já foi 

ajuizada e ainda não transitou em julgado. É possível que se fixe algum momento futuro para 

que o precedente seja aplicado (aplicação prospectiva a termo212) e que se restrinjam os seus 

efeitos, excluindo determinada categoria de pessoas213, que poderia ser prejudicada 

excessivamente com sua incidência. 

Alguns fatores favorecem o prospective overruling. São eles, a) a ideia de que 

a revogação importa estabelecimento de nova norma, que não pode ser aplicada de imediato; 

b) a verificação de que se faz necessário tempo para que haja a promoção da operação da 

norma; c) o fato de que a revogação poderá produzir desigualdades, caso o novo precedente 

seja aplicado retroativamente214; d) o desestímulo para as partes buscarem a modificação do 

precedente, já que não serão atingidas pela razão de decidir215, ao menos, no caso presente e; 

e) a lesão ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e a coisa julga ocasionada pela 

revogação retrospectiva216. 

Há dois grandes problemas relacionados à aplicação da técnica da revogação 

prospectiva. O primeiro diz respeito à justificação da não aplicação da nova orientação ao 

                                                                                                                                                                             
Ltd. and Others. (BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a 
aplicação das regras jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p.419-421). 
211 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.162; 
MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.261; ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes 
vinculantes e irretroatividade do direito no sistema processual brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais 
Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, p.169. 
212 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.162; 
ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes vinculantes e irretroatividade do direito no sistema 
processual brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, 
p.169. 
213 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.350. 
214 SUMMERS, Robert S. Precedent in the United States (New York States). In MACCORMICK, D. Neil; 
SUMMERS, Robert S. (coord.). Interpreting precedents: a comparative study. Estados Unidos: Dartmouth, 
1997, p.398. 
215 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.264. Celso de Albuquerque Silva entende que o overruling 
prospectivo não desestimula a interposição de recursos, na medida em que as partes que se sentirem prejudicadas 
com a revogação ex nunc recorrerão na busca de modificação do entendimento. (SILVA, Celso de Albuquerque. 
Súmula Vinculante: Teoria e Prática da Decisão Judicial com base em Precedentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2011, p.203). 
216 TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição 
Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.302. 
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caso sob julgamento217. Se o julgador entendeu que existe robusta fundamentação para que 

haja a substituição do precedente, por que não aplicá-lo ao caso presente? O segundo se refere 

à conciliação dos interesses em conflito. A revogação para o futuro acaba privilegiando uma 

parte em detrimento da outra218, mas que parte há de ser beneficiada? 

Esses problemas são resolvidos quando se demonstra que a técnica da 

revogação prospectiva219 visa atender a segurança jurídica, aos ideais de estabilidade, 

confiabilidade, previsibilidade e mensurabilidade na atuação do Poder Público220. O 

precedente novo não será aplicado ao caso presente para que a confiança legítima reste 

protegida – mas é preciso em algum caso permitir a aplicação imediata. A parte cuja 

confiança legítima poderia ser frustrada deve ser beneficiada com a revogação ex nunc.  

A confiança surge com a publicação (para os fins desse trabalho, com a 

publicidade) do precedente judicial e se torna legítima, dentre outros critérios221, com a 

manutenção no tempo de precedente que goza de correção e robustez222. 

Segundo Marília Siqueira da Costa, o precedente judicial é uma base de 

confiança, porque goza de força normativa. Para que sua superação não seja ilícita, em virtude 

da frustração indevida da confiança, o órgão julgador deve observar, no caso concreto, além 

da existência de confiança a ser tutelada e do exercício da liberdade motivado por essa 

confiança, em que intensidade se apresentam os critérios relativos à base da confiança223. A 

                                                        
217 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.339. 
218 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.339. 
219 Francisco Rosito cogita que “na hipótese de não ser adotada a eficácia prospectiva, uma alternativa seria 
reconhecer ao Estado uma obrigação de compensar economicamente o particular que confiou na adequação do 
Poder Público. A indenização seria equivalente ao dano ocasionado pela ruptura da confiança criada”, 
ressalvando-se que há interesses materiais que não podem ser ressarcidos pecuniariamente. (ROSITO, Francisco. 
Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012, p.339).  
220 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.341. Antonio do Passo Cabral fala também em segurança-continuidade que expressa a estabilidade e 
permanência dos precedentes judiciais, admitindo-se as alterações com consistência. (CABRAL, Antonio do 
Passo. A técnica do julgamento – alerta na mudança da jurisprudência consolidada. Revista de Processo. Ano 38, 
vol. 221, jul. 2013, p.26). 
221 A posição da corte e a função por ela exercida na estrutura do Judiciário, as possibilidades de reforma na 
cadeia recursal, a abrangência subjetiva da conclusão do tribunal, a ampla divulgação da decisão, a duração da 
reiteração de um posicionamento, a edição de enunciados regulativos são relevantes para identificar a 
estabilidade da jurisprudência e sua base de confiança legítima. (CABRAL, Antonio do Passo. A técnica do 
julgamento – alerta na mudança da jurisprudência consolidada. Revista de Processo. Ano 38, vol. 221, jul. 2013, 
p.23-24). 
222 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.349. 
223 Os critérios de configuração da base da confiança são propostos por Humberto Ávila. São eles: a) grau de 
vinculação da base; b) grau de aparência de legitimidade da base; c) grau de modificabilidade da base; d) grau de 
eficácia no tempo da base; e) grau de realização das finalidades da base; f) grau de indução da base; g) grau de 
individualidade da base; h) grau de onerosidade da base. (ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre 



70 
 

depender dos critérios relativos à base da confiança, constatar-se-á se há mais razões para 

aplicar a tese jurídica anterior na solução do caso, protegendo a situação de confiança gerada 

pelo precedente, ou se são maiores as razões de aplicar o novo entendimento. Constatada a 

existência de uma situação de confiança digna de tutela, nos termos expostos pela autora, o 

princípio da proteção da confiança, como uma decorrência da cláusula do Estado de Direito, 

cria, no particular, duas pretensões: a atribuição de eficácia prospectiva ao novo precedente 

(analisada acima) ou o estabelecimento de regras de transição224. 

As regras de transição compõem a chamada justiça de transição225, que deve 

ser aplicada, seguindo a proposta de Marília Siqueira da Costa, nos casos em que o precedente 

novo frustra as expectativas das partes envolvidas, que pautaram sua conduta no precedente 

revogado e foram atingidas pelo precedente revogador226. 

No entendimento da referida autora, as regras de transição tem aplicabilidade 

por força do princípio da proteção da confiança para regrar situações jurídicas em que houve 

quebra da estabilidade. A quebra da estabilidade decorre da superação do precedente judicial. 

As regras de transição visam, assim, evitar uma brusca ruptura de expectativas de manutenção 

de uma posição estável que eventualmente tenham sido criadas a partir de um precedente 

judicial. As regras de transição tem o condão de orientar uma adaptação mais suave à norma 

decorrente do novo precedente judicial227. 

As regras de transição não são aplicadas aleatoriamente; devem observar 

algumas formalidades e critérios. São eles: a) sede própria, que é a decisão em que se 

determina a superação do precedente judicial; b) escolha da regra de transição a ser aplicada, 

que deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, procedendo-se ao cotejo 

entre as posições pretérita, presente e futura e; c) os critérios de conteúdo, que devem buscar 

um equilíbrio entre a regra de posição e a situação de crise. Em relação aos critérios de 

conteúdo, deve-se analisar o potencial que o precedente judicial superado tem para influenciar 

a prática de condutas, conduzindo à formação das situações jurídicas afetadas pela quebra de 

estabilidade. O grau de interferência da base na posição estável dará subsídios para a 

                                                                                                                                                                             
permanência, mudança e realização no Direito Tributário. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2012, 
p.380-399). 
224 COSTA, Marília Siqueira da. Superação do precedente judicial e o princípio da proteção da confiança. 
Monografia de graduação. Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2013, p.102. 
225 Esse termo é utilizado por Antonio do Passo Cabral, ao tratar da proteção de posições jurídicas estáveis ao 
longo do processo. (CABRAL, Antonio do Passo. Coisa julgada e preclusões dinâmicas: entre continuidade, 
mudança e transição de posições processuais estáveis. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.536). 
226 COSTA, Marília Siqueira da. Superação do precedente judicial e o princípio da proteção da confiança. 
Monografia de graduação. Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2013, p.122. 
227 COSTA, Marília Siqueira da. Superação do precedente judicial e o princípio da proteção da confiança. 
Monografia de graduação. Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2013, p.124-125. 
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avaliação da posição deficitária a ser compensada pelas regras de transição. Dentre os 

critérios de conteúdo, está o prazo de vigência do direito transicional que deverá estar 

disposto na decisão judicial. As regras de transição, por fim, devem ser caracterizadas por sua 

clareza e cognoscibilidade228. 

 

2.4.3.3 Anticipatory overruling, julgamento-alerta e signaling 

 

É possível que os tribunais hierarquicamente inferiores antecipem a provável 

revogação de precedente por parte do tribunal hierarquicamente superior229. A esse fenômeno, 

dá-se o nome de anticipatory overruling. Trata-se de técnica preventiva da superação do 

precedente judicial. 

No anticipatory overruling, os órgãos inferiores deixam de aplicar o 

precedente judicial, com base num juízo de probabilidade que aponta para uma possível 

substituição do precedente pelo tribunal hierarquicamente superior230. Nessa hipótese, a 

revogação só será confirmada se o tribunal hierarquicamente superior assim o reconhecer 

posteriormente231. 

Margaret N. Kniffin formulou, a partir de casos deduzidos perante Courts of 

Appeals, nos Estados Unidos, hipóteses de cabimento do anticipatory overruling. São eles a) 

o desgaste do precedente232; b) as novas tendências dos órgãos superiores expressadas nas 

razões de seus precedentes e; c) a consciência de que os órgãos superiores estão aguardando 

um caso apropriado para a revogação233. A esses fundamentos, podem ser somados outros, a 

                                                        
228 CABRAL, Antonio do Passo. Coisa julgada e preclusões dinâmicas: entre continuidade, mudança e transição 
de posições processuais estáveis. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.542-548; COSTA, Marília Siqueira da. 
Superação do precedente judicial e o princípio da proteção da confiança. Monografia de graduação. Salvador: 
Universidade Federal da Bahia, 2013, p.126-128. 
229 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.403. 
230 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.458. 
231 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.307. 
232 “[...] o desgaste do precedente não ocorre apenas quando a Corte nega expressamente os seus fundamentos 
em casos não similares, mas também quando a Corte, em casos similares, nega a aplicação do precedente, mas 
aduz valores ou fundamentos incongruentes com aqueles que, quando da elaboração do precedente, estavam na 
sua base”. (MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.407-408). Segundo Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Júnior, o desgaste do precedente decorre 
de a Suprema Corte negar expressamente seus fundamentos em casos não similares e de a Suprema Corte 
realizar distinções inconsistentes em casos similares. (ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes 
vinculantes e irretroatividade do direito no sistema processual brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais 
Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, p.97). 
233 “Isso porque é possível que o próprio órgão que produziu o julgado divirja de seu entendimento anterior, mas 
não seja capaz, em dado momento, de mensurar o impacto que sua revogação produziria, ou não tenha chegado a 
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exemplo d) da alteração na composição dos órgãos superiores ou na mudança de 

entendimento de seus componentes234; e) da inconsistência do precedente em relação às 

decisões anteriores dos órgãos superiores e; f) da percepção de que o precedente não surtiu, na 

prática, os efeitos esperados. A referida autora especula ainda que seria possível o 

anticipatory overruling, quando determinando caso não tem sido apreciado há algum tempo 

pelo órgão superior e a corte inferior acredita que se aquele caso for apresentado para 

julgamento naquele momento, a Corte superior lhe dará outra solução, tendo em vista as 

mudanças sociais235. 

Se os órgãos superiores decidem postergar o overruling para proteger a 

confiança, não devem os órgãos inferiores proceder à não aplicação do precedente, 

antecipando-se à revogação pelo tribunal superior. A legitimidade do anticipatory overruling 

advém, exatamente, de os órgãos inferiores se comportarem de acordo com os superiores236.  

O anticipatory overruling encontra argumentos favoráveis na realização da 

justiça e na redução de recursos perante as cortes inferiores. É dizer, se os órgãos superiores 

dão sinais de que revogarão o precedente, é justo que ele não seja aplicado pelos órgãos 

inferiores, já que será tido como equivocado ou obsoleto no futuro. Por outro lado, acredita-se 

que o anticipatory overruling desencoraja o vencido a recorrer, por conta dos indícios de que 

a Suprema Corte abandonará o precedente237. 

                                                                                                                                                                             
uma conclusão sobre o tratamento mais adequado a ser conferido à matéria, ou, ainda, entenda que tal revogação 
surpreenderia a comunidade jurídica e teria reflexos muito graves sobre a segurança jurídica e a confiança dos 
jurisdicionados. Nestas hipóteses, de hesitação do tribunal, a superação do precedente pode começar por sua 
erosão, através de distinções inconsistentes, casuísticas, que vão rompendo as resistências na corte superior, 
experimentando os efeitos de um novo entendimento sobre o tema e, ao mesmo tempo, sinalizando para a 
comunidade como um todo que a antiga abordagem já não é mais pacífica ou segura”. (MELLO, Patrícia Perrone 
Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo contemporâneo. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2008, p.202). Em ocorrendo as distinções inconsistentes, terá cabimento o anticipatory 
overruling. 
234 “De qualquer forma, tanto a alteração da compreensão pessoal, quanto o entendimento de novo membro da 
Corte só importam, obviamente, quando tornados públicos, seja em virtude da anterior participação do juiz em 
outro cenário, seja mediante manifestação de opinião em academia ou, por exemplo, em revistas especializadas, 
ou ainda na própria Suprema Corte”. (MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.409). Não se pode concluir, contudo, que a mera alteração 
pessoal da compreensão do direito ou a mera alteração na composição do tribunal levarão, por si só, a futura 
revogação do precedente judicial. Em qualquer uma das situações, a revogação só poderá ocorrer desde que se 
fundamente que o precedente perdeu a sua razão em face da alteração da realidade social, da modificação dos 
valores, da evolução da tecnologia ou da alternância da concepção geral do direito. (MARINONI, Luiz 
Guilherme. Eficácia vinculante: a ênfase à ratio decidendi e à força obrigatória dos precedentes. Revista de 
processo. Ano 35, n° 184, jun. 2010, p.34). 
235 KNIFFIN, Margaret N. Overruling Supreme Court precedents: anticipatory action by United States Courts of 
Appeal. Fordham Law Review. Vol. 51, Issue 1, Article 2, 1982, p.53-70. 
236 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.410. 
237 KNIFFIN, Margaret N. Overruling Supreme Court precedents: anticipatory action by United States Courts of 
Appeal. Fordham Law Review. Vol. 51, Issue 1, Article 2, 1982, p.75-83. 
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Os problemas em torno do anticipatory onveruling estão na falta de certeza 

sobre a maneira como a corte superior julgará aquele caso (e sobre se haverá confirmação da 

revogação) e no potencial risco que esse instituto pode gerar para a uniformidade, 

previsibilidade, igualdade e estabilidade do sistema de precedentes, já que é possível que 

determinado órgão inferior proceda ao anticipatory overruling e outro não o faça, advindo 

decisões diferentes para casos iguais238. 

A prolação de decisões diferentes para casos iguais compromete a segurança 

jurídica. 

A segurança jurídica pode ser entendida em várias perspectivas.  

Na perspectiva estática e atemporal, pode significar a capacidade de o cidadão 

a) poder entender, com exatidão, o conteúdo normativo das normas gerais e individuais (é o 

que se chama de determinação e certeza absoluta do direito ou univocidade de resultados); b) 

compreender os sentidos possíveis de um texto normativo (é o que se chama de 

determinabilidade)239.  

Na perspectiva dinâmica e intertemporal, com vista ao passado, a segurança 

jurídica envolve a) a busca do ideal de imutabilidade de determinadas normas (é o que se 

chama de estabilidade); b) a exigência de estabilidade na mudança, isto é, a proteção de 

situações subjetivas já garantidas individualmente e a exigência de continuidade do 

ordenamento jurídico por meio de regras de transição e de cláusulas de equidade (é o que se 

chama de confiabilidade, que representa a exigência de o ordenamento jurídico proteger as 

expectativas e as mudanças estáveis)240.  

Na perspectiva dinâmica e intertemporal, com vista ao futuro, a segurança 

jurídica pode esboçar duas concepções: a) prescrever a total capacidade de o particular 

antecipar as consequências jurídicas da conduta própria ou alheia (é o que se chama de 

previsibilidade241), isto é, antecipar o conteúdo da decisão futura que irá qualificar 

                                                        
238 KNIFFIN, Margaret N. Overruling Supreme Court precedents: anticipatory action by United States Courts of 
Appeal. Fordham Law Review. Vol. 51, Issue 1, Article 2, 1982, p.78-82. 
239 ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. 2. ed. 
rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2012, p.128-129. 
240 ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. 2. ed. 
rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2012, p.130. 
241 Na dimensão subjetiva, previsibilidade significa calculabilidade que representa o conhecimento das 
possibilidades de orientação das condutas individuais. Na dimensão objetiva, previsibilidade significa 
confiabilidade, que é “a confiança de que a ordem jurídica é composta não de um amontoado de regras e atos 
descoordenados, não de um emaranhado de pontos perdidos, mas sim de um sistema coeso e coerente, que 
autoriza projeções futuras e avaliações da repercussão dos atos praticados no passado”. A previsibilidade mostra 
duas facetas. A primeira é a duração das normas, no sentido de que as regras de conduta são destinadas a valer 
por um tempo razoável e devem ser tendencialmente permanentes. A segunda é que ainda que mutável, o 
desenvolvimento do direito deve transcorrer sem modificações abruptas. As duas facetas da previsibilidade 
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juridicamente o ato hoje praticado; b) prever as consequências jurídicas de atos ou fatos pela 

maioria das pessoas, ou seja, antecipar as alternativas interpretativas e efeitos normativos de 

norma jurídica (é o que se chama de previsibilidade ou de calculabilidade)242. 

A noção de segurança jurídica como estabilidade e previsibilidade decorreu da 

constatação de que no mundo moderno, é inadequada a desconsideração de estágios 

intermédios e condutas baseadas em projeções e prognoses da estabilidade normativa, 

considerando-se apenas direito-adquirido e expectativa de direito. A noção de segurança 

jurídica como continuidade, por sua vez, protege os interesses humanos, a partir da 

estabilidade e permanência, mas viabiliza a alteração de posições jurídicas estáveis. A ideia é 

estabelecer um equilíbrio entre alteração e permanência, evitando-se transições abruptas243. 

Quando relacionada ao Poder Judiciário, a segurança jurídica gera alguns 

problemas de a) cognoscibilidade, por conta da ausência de fundamentação das decisões 

judiciais (o que será analisado no item 4.3.4) e da existência de divergências entre decisões 

dos órgãos jurisdicionais, que pode ser gerada com a adoção do anticipatory overruling; b) 

confiabilidade, em face da modificação jurisprudencial com eficácia retroativa (o que já foi 

analisado nesse item) e; c) calculabilidade, pela falta de suavidade das alterações de 

entendimento ou mesmo, pela ausência de coerência na interpretação do ordenamento 

jurídico244. 

Em decorrência desses problemas, é que se impõe ao Judiciário, o dever de 

fundamentar de forma suficiente e racional suas decisões (conforme será analisado no item 

4.3), a proibição de realizar mudanças jurisprudenciais com eficácia retroativa que atinjam 

confianças legítimas (ganhando espaço o overruling prospectivo, já analisado) e a obrigação 

                                                                                                                                                                             
revelam a importância da continuidade, entendida no aspecto da durabilidade e permanência. Continuidade não 
se confunde com confiabilidade. Embora ambas sejam acepções da segurança jurídica e busquem a tutela contra 
mudanças de curso, apresentam algumas distinções. A primeira é de caráter objetivo, na medida em que busca a 
defesa de interesse individual de proteção de direitos subjetivos e de interesse público de constância do direito 
objetivo. A segunda é de caráter subjetivo, porque só tutela a primeira categoria de interesse. A continuidade 
canaliza a força normativa da estrutura sistêmica, jogando a favor do ordenamento jurídico, sem, contudo, 
impedir totalmente as alterações. A confiança cria um obstáculo à mudança. A continuidade orienta-se para o 
futuro, enquanto que a confiança olha apenas para o passado. A continuidade visa impedir as mudanças abruptas. 
A confiança também impede as mudanças graduais, caso o particular tenha conduzido sua vida de maneira 
irreversível. (CABRAL, Antonio do Passo. Coisa julgada e preclusões dinâmicas: entre continuidade, mudança 
e transição de posições processuais estáveis. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.291-298). 
242 ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. 2. ed. 
rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2012, p.131. 
243 CABRAL, Antonio do Passo. Coisa julgada e preclusões dinâmicas: entre continuidade, mudança e transição 
de posições processuais estáveis. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.288-290. 
244 ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. 2. ed. 
rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2012, p.166. 
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de utilização de mecanismos de moderação na alteração dos precedentes (valorizando-se as 

técnicas preventivas da decisão ou julgamento-alerta e do signaling)245. 

Nesse cenário, Antonio do Passo Cabral propõe técnica preventiva que atua em 

momento anterior à alteração da jurisprudência. É o chamado anúncio público de revisão de 

entendimento, também denominado de decisão ou julgamento-alerta246. 

A técnica preventiva visa evitar as alterações abruptas e inesperadas da norma 

jurisprudencial, prevenindo contra mudanças ou alertando para uma possível mudança de 

entendimento, para que os indivíduos deixem de pautar a sua conduta naquele precedente 

consolidado. Através dessa técnica, a corte veicula a informação de que poderá estar revendo, 

reavaliando, reapreciando, em casos futuros, o posicionamento até então adotado. O anúncio 

significa que a corte duvida da correção do entendimento consolidado e que, por isso, ele 

poderá ser modificado247. 

O anúncio não é pressuposto da modificação do precedente e nem significa a 

certa modificação futura do precedente. Não se trata, portanto, de técnica que deve ser 

obrigatoriamente observada pelo órgão jurisdicional antes da superação do precedente 

judicial. Feito o anúncio, contudo, os particulares podem (e devem) deixar de praticar 

condutas que sejam exclusiva ou preponderantemente baseadas no precedente que poderá vir 

a sofrer modificação248. 

A técnica do julgamento-alerta salvaguarda, de um lado, a segurança jurídica, 

na sua acepção continuidade, possibilitando a modificação suave das normas jurisprudenciais, 

e, de outro lado, facilita a verificação futura da tutela individual da confiança legítima. Com a 

decisão ou julgamento-alerta, a corte transfere os riscos de eventual modificação do 

precedente para o particular. Caso ele venha a pautar sua conduta em entendimento cuja 

modificação já havia sido anunciada, não poderá alegar expectativas legítimas dignas, já que 

desde a publicação ou divulgação da notícia da alteração do entendimento, assumiu o risco 

pela prática de conduta com base no referido entendimento. É dizer, a publicação ou 

                                                        
245 ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. 2. ed. 
rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2012, p.166. 
246 CABRAL, Antonio do Passo. A técnica do julgamento – alerta na mudança da jurisprudência consolidada. 
Revista de Processo. Ano 38, vol. 221, jul. 2013, p.33. 
247 CABRAL, Antonio do Passo. A técnica do julgamento – alerta na mudança da jurisprudência consolidada. 
Revista de Processo. Ano 38, vol. 221, jul. 2013, p.34. 
248 CABRAL, Antonio do Passo. A técnica do julgamento – alerta na mudança da jurisprudência consolidada. 
Revista de Processo. Ano 38, vol. 221, jul. 2013, p.34-35. 
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divulgação da notícia da alteração do entendimento pode descaracterizar a legitimidade da 

confiança no precedente249. 

A revogação do precedente judicial pode ser apontada para acontecer em futuro 

incerto. Trata-se da chamada técnica da sinalização (technique of signaling), desenvolvida 

pela doutrina norte-americana250. Por meio dela, o tribunal não revoga o precedente judicial 

com eficácia ex tunc, em respeito à segurança jurídica, mas aponta para a sua perda de 

consistência e sinaliza para a sua futura revogação251. Trata-se de técnica que também visa 

suavizar as alterações das normas jurisprudenciais. 

A doutrina e a jurisprudência têm importante papel na dosagem da força que 

vem sendo atribuída a determinado precedente. Quando a doutrina já fez críticas à tese 

cristalizada num precedente judicial ou apresentou razões para se acolher uma teoria que a 

contradiz, quando outros tribunais estão demonstrando a insubsistência do precedente judicial 

ou quando o próprio tribunal já realizou interpretação incompatível com a sua manutenção252 

são sinais de que não deve ser depositada confiança em determinando precedente. Em sentido 

oposto, quando não há manifestações doutrinárias e jurisprudenciais a esse respeito, que 

permitam ver que o precedente judicial perdeu força, o Estado deve tutelar a legítima 

confiança dos jurisdicionados que pautaram suas condutas nas soluções modelo253. 

A técnica da sinalização é um dos mecanismos utilizados pelos tribunais para 

dar ciência aos jurisdicionados de que determinado precedente deverá ser revogado e não 

servirá mais de base de sustentação de seus comportamentos254. Trata-se de técnica 

desenvolvida para, ao lado do prospective overruling e da decisão ou julgamento-alerta, 

eliminar a insegurança trazida pelo restrospective overruling. 

                                                        
249 CABRAL, Antonio do Passo. A técnica do julgamento – alerta na mudança da jurisprudência consolidada. 
Revista de Processo. Ano 38, vol. 221, jul. 2013, p.36-37. 
250 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.335. 
251 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.235-236; SILVA, Celso de Albuquerque. Súmula Vinculante: 
Teoria e Prática da Decisão Judicial com base em Precedentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.212; 
MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p.336. Em sentido similar, Melvin Aron Eisenberg diz que o signaling é técnica por meio da qual a corte 
segue um precedente, mas anuncia que aquele precedente já não é confiável. (EISENBERG, Melvin Aron. The 
nature of the Common Law. London: Harvard University Press, 1991, p.122).  
252 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.338. 
253 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.338. 
254 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.342; ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes vinculantes e irretroatividade do 
direito no sistema processual brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais Superiores e sua Eficácia Temporal. 
Curitiba: Juruá, 2012, p.92. 
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O prospective overruling e o signaling, no entanto, não se confundem. No 

primeiro, o precedente substituído é definitivamente eliminado do ordenamento jurídico, mas 

o precedente novo não atinge o passado, nem o caso em julgamento (no caso da aplicação 

prospectiva pura), privilegiando-se a segurança jurídica e a confiança255. No segundo, há 

apenas um sinal de que em algum momento futuro a revogação do precedente judicial 

ocorrerá, mas não se sabe precisar quando e nem dizer se a revogação se confirmará, embora 

haja grandes chances de isso acontecer. 

O prospective overruling e a decisão ou julgamento-alerta são diferentes, na 

medida em que no overruling, há modificação e na técnica do julgamento-alerta, aponta-se 

que essa modificação poderá vir a ocorrer. 

As técnicas do signaling e do julgamento-alerta também são distintas, porque, 

na primeira, a corte aponta para a perda de consistência do precedente e para sua futura 

revogação, enquanto que, na segunda, a corte afirma que duvida da correção do precedente e 

que poderá a vir modificá-lo no futuro. 

Embora sejam institutos diferentes, no âmbito do prospective overruling, a 

técnica da sinalização (e do julgamento-alerta) tem benefício adicional, servindo como 

instrumento para a modulação dos efeitos da revogação prospectiva. É dizer, a decisão em que 

houve a sinalização (ou o julgamento-alerta) pode servir como limite a partir do qual os 

efeitos atribuídos ao overruling podem incidir256. Em outros termos, se um órgão jurisdicional 

sinalizou que determinado precedente judicial está em vias de ser revogado ou anunciou que 

desconfia da correção do precedente, apontando para a sua possível modificação, essas 

decisões devem ser consideradas como marco a partir do qual o novo precedente, em sendo o 

anterior revogado, poderá operar efeitos. 

 

2.4.3.4 Conclusões 

 

Nesse item, entende-se que a ratio extraída do precedente judicial não tem 

aplicação perene, de maneira que, em situações especiais, como as elencadas acima, ainda que 

os casos sejam similares, o precedente judicial poderá ser revogado ou substituído por outro. 

Essa substituição pode operar efeitos retroativos ou prospectivos. A retroatividade e a 

prospectividade têm diferentes graus, conforme visto.  
                                                        
255 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.342. 
256 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.343. 
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Compreendeu-se, nesse item, que na revogação antecipada, um órgão 

hierarquicamente inferior deixa de aplicar um precedente judicial, porque o tribunal dá sinais 

de que o revogará a qualquer momento. No julgamento-alerta, a corte anuncia que desconfia 

da correção do precedente e comunica que ele poderá ser revogado, e no signaling, o tribunal 

sinaliza que os jurisdicionados não devem depositar confiança em determinado precedente 

judicial, que tem grandes chances de ser revogado em momento futuro. 

Tendo sido postas as principais questões sobre a teoria do precedente judicial, é 

momento para se demonstrar se o ordenamento jurídico brasileiro adota precedentes judiciais 

e aplica os institutos apresentados nesse capítulo. 
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3 A APLICABILIDADE DA TEORIA DO PRECEDENTE JUDICIAL NO BRASIL 

 

Como visto no capítulo 2, a teoria do precedente judicial é composta por 

conceitos fundamentais, trabalha com a eficácia diferenciada atribuída à norma jurídica geral 

do precedente judicial e é dotada de métodos específicos de aplicação e de superação da ratio.  

A questão a ser enfrentada nesse capítulo diz respeito à aplicabilidade da teoria 

do precedente judicial (e dos institutos a ela inerentes) – nos moldes delimitados no capítulo 2 

–, no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

3.1 A ADOÇÃO DE PRECEDENTES JUDICIAIS NO BRASIL 

 

Para que se chegue a uma conclusão em torno da aplicabilidade da teoria do 

precedente judicial no Brasil, há que se analisar se é possível falar na adoção de precedente 

judicial em território brasileiro. 

Sobre o assunto, podem ser apontados três grupos de autores. 

Os dois primeiros grupos restringem sua análise ao campo da eficácia 

produzida pelas decisões judiciais no ordenamento jurídico brasileiro e à origem dessa 

eficácia, enquanto que o terceiro grupo analisa a adoção de precedente judicial no Brasil, a 

partir de seu conceito. 

O primeiro grupo de autores, representado por Lenio Luiz Streck e Georges 

Abboud, entende que não se pode falar na adoção de precedente judicial no Brasil, porque, 

aqui, a eficácia atribuída às decisões judiciais decorre de lei, em sentido amplo, enquanto que 

a eficácia do precedente judicial, no common law, é histórico-concreta1.  

O segundo grupo de autores, por sua vez, reconhece a adoção de precedente 

judicial no Brasil, porque a lei, em sentido amplo, atribui eficácia a determinadas decisões 

judiciais e à súmula vinculante2. 

                                                        
1 ABBOUD, Georges. Precedente judicial versus jurisprudência dotada de efeito vinculante. In WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.519-541; 
STRECK, Lenio Luiz; ABBOUD, Georges. O que é isto – O precedente judicial e as súmulas vinculantes? Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p.85-87. 
2 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.58-59; RAMIRES, Maurício. Crítica à aplicação de 
precedentes judiciais no Direito Brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p.81; MANCUSO, 
Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010, p.151-152; TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e 
Aplicação na Jurisdição Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.12-13; SILVA, Celso de Albuquerque. 
Súmula Vinculante: Teoria e Prática da Decisão Judicial com base em Precedentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2011, p.108. Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Júnior dá a entender que é adepto da segunda corrente, na medida 
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Em sentido contrário ao entendimento de Lenio Luiz Streck e Georges 

Abboud, o segundo grupo de autores diz que só se pode falar em precedente judicial no 

Brasil, se a ele for atribuída eficácia vinculante. É dizer, se a lei não atribuir essa eficácia a 

determinada decisão judicial, não será considerada precedente judicial. 

Para o terceiro grupo de autores, o precedente judicial – enquanto decisão 

proferida à luz do caso concreto, cujo núcleo essencial pode servir de diretriz para o 

julgamento de casos futuros e análogos –, é inerente a qualquer ordenamento jurídico, 

vinculado à tradição do civil law (como os países herdeiros da família romano-germânica) ou 

à tradição do common law (como Estados Unidos e Inglaterra)3-4.  

                                                                                                                                                                             
em que afirma que o Brasil adota precedentes judiciais vinculantes, a exemplo das decisões que julgam a 
repercussão geral e decisões dadas em controle concentrado de constitucionalidade. (ATAÍDE JÚNIOR, 
Jaldemiro Rodrigues. Precedentes vinculantes e irretroatividade do direito no sistema processual brasileiro: Os 
Precedentes dos Tribunais Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, p.43-44).   
3 CUNHA, Leonardo Carneiro da. A função do Supremo Tribunal Federal e a força de seus precedentes: enfoque 
nas causas repetitivas. In PAULSEN, Leandro (coord.). Repercussão geral no recurso extraordinário: estudos 
em homenagem à Ministra Ellen Gracie. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p.61; SOUZA, Marcelo 
Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.175-176; DIDIER JR., 
Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. rev., 
ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.438. José Rogério Cruz e Tucci defende que o precedente 
judicial é um fenômeno extremamente difuso, presente e importante nos ordenamentos de civil law, dando a 
entender que é adepto da terceira corrente. (TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como Fonte do 
Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.187 e 304). Luiz Guilherme Marinoni dá a entender que é 
adepto da terceira corrente, tendo em vista que, após estudo sobre a aproximação entre os sistemas do civil law e 
do common law, conclui pela necessidade de se respeitar os precedentes judiciais no ordenamento jurídico 
brasileiro, como se tivesse partido da premissa que precedente judicial é inerente a qualquer ordenamento 
jurídico. (MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.99). Thomas da Rosa de Bustamante, de seu turno, diz que, do ponto de vista teórico, não há 
diferença relevante entre o processo de produção do Direito jurisprudencial no civil law e no common law, isto é, 
nos dois sistemas, enxerga-se a atividade judicial de forma semelhante, ou seja, como um processo de criação 
normativa. Com base nessas premissas fixadas pelo referido autor, conclui-se que ele é adepto da terceira 
corrente que afirma ser o precedente judicial inerente a qualquer ordenamento jurídico. (BUSTAMANTE, 
Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a aplicação das regras jurisprudenciais. São 
Paulo: Noeses, 2012, p.102-103). Daniel Mitidiero sustenta que as razões para seguir precedentes são comuns a 
ambas as tradições (common law e civil law), partindo do pressuposto que o precedente judicial é inerente a 
qualquer ordenamento jurídico. (MITIDIERO, Daniel. Fundamentação e precedente – dois discursos a partir da 
decisão judicial. In MARINONI, Luiz Guilherme (org.). 2. ed. A força dos precedentes. Salvador: Jus Podivm, 
2012, p.132). Francisco Rosito também defende que precedente judicial não é incompatível com o sistema de 
civil law, aderindo à terceira corrente. (ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da 
tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012, p.261). Lucas Buril de Macêdo Barros defende que o precedente 
judicial sempre existiu no civil law, aderindo à terceira corrente segundo a qual o precedente judicial é inerente a 
qualquer ordenamento jurídico, seja de civil law ou de common law. (BARROS, Lucas Buril de Macêdo. Os 
precedentes judiciais no ordenamento jurídico brasileiro. Dissertação de Mestrado. Recife: Universidade 
Federal de Pernambuco, 2014, p.52-53). Por fim, Hermes Zaneti Jr. é adepto da terceira corrente, na medida em 
que defende que o precedente judicial é fonte do direito, mesmo nos países de civil law, a exemplo do Brasil. 
(ZANETI JR., Hermes. Il valore vincolante dei precedenti. Tesi di dottorato. Roma: Universitá degli studi Roma 
Ter, 2013-2014, p.195). Hermes Zaneti Júnior defende que o Brasil adota modelo híbrido, com características do 
common law e do civil law. (ZANETI JÚNIOR, Hermes. Processo Constitucional: o modelo constitucional do 
processo civil brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p.55). Marcus Seixas Souza demonstra que aos 
precedentes judiciais sempre foi dada importância no direito brasileiro. Segundo o referido autor, isso pode ser 
percebido desde a Idade Média portuguesa até o final do Império brasileiro e os primeiros anos da República. 
(SOUZA, Marcus Seixas. Os precedentes na história do direito processual civil brasileiro: colônia e império. 
Dissertação de mestrado. Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2014, p.137). 
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O precedente é produto de atividade jurisdicional, de maneira que, exercida 

essa atividade, a produção de decisões com potencialidade de se tornar modelo de solução 

para o julgamento de casos futuros é inevitável. Em outros termos, “o precedente é um fato. 

Em qualquer lugar do mundo onde houver decisão jurisdicional, esse fato ocorrerá5”.  

Nas linhas desse entendimento, o que pode variar num ou noutro ordenamento 

jurídico é o grau de autoridade ou eficácia que se atribui aos precedentes judiciais. É dizer, o 

que pode mudar de um lugar para o outro é o tratamento jurídico desse fato6, que pode 

decorrer de inúmeros fatores, tal como visto no item 2.2.3 deste trabalho. No sistema europeu-

continental (romano-germânico), por exemplo, os precedentes judiciais costumam ser dotados 

de eficácia persuasiva, enquanto que no sistema anglo-saxão, os precedentes judiciais 

costumam ser dotados de eficácia vinculante7. 

O terceiro grupo de autores defende a adoção de precedente judicial no Brasil, 

valendo-se de seu conceito. Se toda decisão constitui um precedente judicial, a única 

conclusão possível é que, em todo ordenamento jurídico em que decisões jurisdicionais forem 

proferidas, haverá precedente judicial. A produção de efeitos pelo precedente é coisa diversa, 

podendo variar de um país para outro e ter diferentes origens. 

No presente trabalho, adere-se ao terceiro grupo de autores, concluindo-se que, 

no ordenamento jurídico brasileiro, qualquer decisão deve ser entendida como precedente 

judicial, independentemente da eficácia que lhe seja atribuída e da origem dessa eficácia.  

Adotando-se precedente judicial no Brasil, resta saber se os conceitos 

fundamentais e os institutos típicos de sua teoria, vistos no capítulo 2, têm aplicabilidade no 

direito brasileiro, averiguando o grau de autoridade ou eficácia que se atribui aos precedentes 

judiciais no Brasil. 

 

3.2 CONCEITOS FUNDAMENTAIS NO DIREITO BRASILEIRO 

 

                                                                                                                                                                             
4 Para Fredie Didier Jr., o direito brasileiro é miscigenado, porque, dentre outras características, “há inúmeras 
codificações legislativas (civil law) e, ao mesmo tempo, constrói-se um sistema de valorização de precedentes 
judiciais extremamente complexo (súmula vinculante, súmula impeditiva, julgamento modelo para causas 
repetitivas etc.), de óbvia inspiração no common law. (DIDIER JR., Fredie. Fundamentos do princípio da 
cooperação no direito processual civil português. Coimbra: Coimbra Editora, 2010, p.106).  
5 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.441. 
6 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.438. 
7 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.175-
176; ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: 
Juruá, 2012, p.77. 
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Os conceitos fundamentais de decisão, precedente judicial e jurisprudência, 

adotados no capítulo 2, podem ser aplicados no direito brasileiro. Assim, a) decisão deve ser 

entendida como ato jurídico que representa uma norma jurídica individual, que visa 

solucionar o caso concreto posto à apreciação jurisdicional, e uma norma jurídica geral, 

construída com base nas expectativas dos jurisdicionados, que servirá como diretriz no 

julgamento de casos futuros; b) precedente judicial é toda decisão, cuja norma jurídica geral 

pode ser aplicada no julgamento de casos futuros e análogos ao caso que o gerou, operando 

até mesmo eficácia vinculante e; c) jurisprudência é o conjunto de decisões de qualquer juízo, 

no mesmo sentido, sobre determinada matéria. 

No direito brasileiro, há instituto, cujo conceito é essencial para a correta 

aplicação da teoria do precedente judicial no Brasil. Trata-se da súmula. 

A tese fixada na resolução do conjunto de casos concretos pode se destacar 

dele, projetando efeitos em face de outros casos8; ou seja, é possível extrair a ratio decidendi 

da jurisprudência; do conjunto de decisões no mesmo sentido pode decorrer uma norma 

jurídica geral aplicável no julgamento de casos futuros. Essa norma jurídica geral pode dar 

ensejo à edição de um enunciado na súmula da jurisprudência de um determinado tribunal9. 

Luiz Guilherme Marinoni, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira entendem que a súmula é o texto que cristaliza a norma geral extraída, 

à luz de casos concretos, de outro texto (o texto legal, em sentido amplo). Em outros termos, 

para eles, súmula é o enunciado da norma jurídica geral da jurisprudência de um tribunal10. 

Expressamente dizendo que discordam do posicionamento de Fredie Didier Jr., 

Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira e Luiz Guilherme Marinoni, Lenio Luiz 

Streck e Georges Abboud dizem que a súmula não é a explicitação da ratio decidendi, porque 

como não se pode “entificar o sentido interpretativo da lei para suas hipóteses de aplicação, 

ela também não pode pretender abstratamente indicar a ratio decidendi a ser utilizada para 

solução dos casos futuros11”. Lenio Luiz Streck e Georges Abboud entendem que a súmula é 

                                                        
8 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.148; CABRAL, Antonio do Passo. A técnica do julgamento – alerta 
na mudança da jurisprudência consolidada. Revista de Processo. Ano 38, vol. 221, jul. 2013, p.19-20; 
TARUFFO, Michele. O precedente. Trad. Rafael Augusto Zanatta. Disponível em 
<http://cadernodeestudosjuridicos.blogspot.com.br/2010/11/o-precedente.html> Acesso em 03 maio 2014, p.4. 
9 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.450. 
10 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p.217-218; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de 
Direito Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.450-452. 
11 STRECK, Lenio Luiz; ABBOUD, Georges. O que é isto – O precedente judicial e as súmulas vinculantes? 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p.64. 
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prescrição literal, com natureza de disposição legislativa, que deve ser aplicada a partir de seu 

DNA, isto é, a partir das decisões dos casos que conduziram à sua edição12. 

O ponto de que partem Lenio Luiz Streck e Georges Abboud para propor sua 

discordância, a saber, explicitação abstrata da ratio decidendi, é equivocado, já que tanto 

Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira, quanto Luiz Guilherme 

Marinoni defendem que a súmula é texto, que depende de interpretação e cuja aplicação não 

pode ser isolada, ou seja, para eles, a interpretação e a aplicação da súmula devem ser feitas, a 

partir de um contexto13. Não há, pois, substancialmente, divergência entre entendimentos. 

Enquanto texto produzido a partir de um caso concreto ou de casos concretos, a 

súmula terá que ser formulada com termos de acepção precisa, para que se evitem dúvidas 

quanto à sua interpretação – feita a partir do caso ou dos casos que lhe deram origem –, e à 

sua aplicação, dizem Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira14.  

Luiz Guilherme Marinoni, por sua vez, criticando a forma como as súmulas são 

aplicadas no Brasil, pensa na solução para se evitar a neutralização das circunstâncias do caso 

ou dos casos que levaram à sua edição. Para ele, é preciso compreender que “a súmula não 

constitui mero enunciado ou simples consolidação da interpretação da lei, mas algo que 

reflete uma tese jurídica inseparável das circunstâncias concretas que a motivaram15”. 

Conclui-se que Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de 

Oliveira, Luiz Guilherme Marinoni, Lenio Luiz Streck e Georges Abboud adotam a mesma 

intelecção segundo a qual a súmula é texto que deve ser aplicado à luz dos julgados que 

levaram à sua elaboração. 

Marcelo Alves Dias de Souza, por sua vez, entende que súmula é o conjunto 

dos enunciados, sendo que o enunciado é o termo técnico para significar o entendimento de 

um tribunal acerca de determinada matéria16. Nesse mesmo sentido, Cassio Scarpinella Bueno 

                                                        
12 STRECK, Lenio Luiz. Súmulas, vaguezas e ambigüidades: necessitamos de uma “teoria geral dos 
precedentes”? Direitos fundamentais e justiça. N° 5, out-dez. 2008, p.184-185; ABBOUD, Georges. Súmula 
vinculante versus precedentes: notas para evitar alguns enganos. Revista de Processo. Ano 33, n° 165, nov. 
2008, p.229. 
13 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p.218; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito 
Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.451-452. 
14 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.451-452. 
15 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p.218. 
16 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.253. 
Marcelo Alves Dias de Souza classifica as súmulas em meramente declaratórias, intra legem e extra legem. As 
súmulas meramente declaratórias são aquelas que repetem o texto de lei. As súmulas intra legem fazem a 
interpretação da lei, a partir de elementos disponíveis no ordenamento jurídico. As súmulas extra legem 
preenchem os espaços vazios deixados pela lei ou expande os limites por ela estabelecidos. (SOUZA, Marcelo 
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esclarece que não há súmulas (no plural) de um tribunal, mas sim súmula (no singular) que se 

refere à suma ou síntese da jurisprudência de determinado órgão jurisdicional. O que pode 

ocorrer em mais de uma unidade, segundo o autor, são os enunciados desta súmula, que serão 

tantos quantos forem as teses decididas pelo órgão julgador17. 

Nesse trabalho, súmula deve ser entendida como um conjunto de textos 

(enunciados), do qual pode ser extraído o entendimento do tribunal acerca de várias matérias, 

a partir dos casos julgados. 

Os conceitos e funções da ratio decidendi e do obiter dictum e suas formas de 

identificação, de seu turno, como delimitados no capítulo 2, também se amoldam ao direito 

brasileiro. 

Dessa maneira, a) a ratio decidendi deve ser tida como norma jurídica geral 

necessária à solução de um caso concreto (sem a qual a norma jurídica individual não seria 

prolatada como foi), com aptidão de servir de diretriz no julgamento de casos futuros e 

análogos ao caso paradigma, podendo até mesmo operar eficácia vinculante e o b) obiter 

dictum deve ser considerado como tudo aquilo que está na fundamentação de uma decisão, 

que não se confunde com a ratio decidendi e que é dispensável para a formulação da norma 

jurídica individual, podendo operar eficácia persuasiva. 

Existem algumas especificidades em torno desses conceitos no Brasil. 

A ratio decidendi é também chamada, em solo brasileiro, de motivo 

determinante de uma decisão. O motivo determinante, entendido como ratio, é a premissa 

sem a qual não se chegaria àquela decisão específica. É o motivo (ou são os motivos, já que se 

admite a existência de mais de uma ratio) suficiente e imprescindível à decisão que foi 

tomada18.  

                                                                                                                                                                             
Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.256). Bruno Garcia 
Redondo classifica as súmulas quanto aos seus efeitos em vinculantes ou obrigatórias, obstativas de revisão de 
decisão e persuasivas. As súmulas vinculantes ou obrigatórias são aquelas dotadas de eficácia vinculante em 
relação aos julgados que lhes são posteriores. As súmulas obstativas de revisão de decisão são aquelas aptas a 
impedir a apreciação de recurso ou da remessa necessária. As súmulas persuasivas, de aplicação livre, servem de 
mera orientação no julgamento de casos futuros. (REDONDO, Bruno Garcia. Aspectos essenciais da teoria geral 
do precedente judicial: identificação, interpretação, aplicação, afastamento e superação. Revista de Processo. 
Ano 38, vol. 217, mar. 2013, p.411). 
17 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de direito processual civil. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2014, v. 5., p.361. 
18 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p.294. A questão da existência de mais de um motivo determinante da decisão está prevista nos 
enunciados 283 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um 
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”) da súmula do STF e 126 (“É inadmissível recurso 
especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer 
deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”) da súmula do 
STJ. 
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É o motivo determinante de uma decisão, entendido como ratio decidendi, que 

pode gozar da chamada eficácia transcendente da fundamentação. A eficácia transcendente da 

fundamentação, portanto, equivale à eficácia vinculante da norma jurídica geral extraída do 

precedente judicial19. 

No direito brasileiro, nem sempre a ratio decidendi é estruturada a partir dos 

fatos, como comumente acontece nos Estados Unidos e na Inglaterra. Há decisões que se 

destinam apenas a interpretar questões relativas à lei federal (decisões proferidas em recurso 

especial) e à Constituição Federal (decisões proferidas em recurso extraordinário) e a oferecer 

as razões pelas quais determinada norma é inconstitucional ou constitucional (decisões 

proferidas em controle de constitucionalidade)20.  

Diferentemente do que acontece no common law, em que a ratio decidendi é o 

fundamento sem o qual a decisão do caso (e só dele) não teria sido proferida como foi, no 

direito brasileiro, a todas as questões envolvidas num processo jurisdicional pode 

corresponder uma razão de decidir21. Das decisões de questões preliminares, necessárias para 

se chegar à análise de mérito ou do próprio caso22, de questões resolvidas em favor da parte 

que, ao final, restou vencida, de pedidos cumulados23 e de múltiplas causas de pedir, pode ser 

extraída ratio decidendi24. 

                                                        
19 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.148-163; ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. 
Precedentes vinculantes e irretroatividade do direito no sistema processual brasileiro: Os Precedentes dos 
Tribunais Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, p.80. 
20 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p.257-259; ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes vinculantes e irretroatividade do direito 
no sistema processual brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: 
Juruá, 2012, p.78. 
21 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p.245-246 e 261. “Pode-se falar, portanto, em uma pluralidade de rationes decidendi em um mesmo caso 
concreto”. (BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a aplicação 
das regras jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p.271). 
22 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p.261. Por isso que no ordenamento jurídico brasileiro, existem vários enunciados de súmula dos tribunais 
superiores versando sobre questões de a) admissibilidade de recursos: enunciados 279 (“Para simples reexame de 
prova não cabe recurso extraordinário”), 280 (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”) e 282 
(“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal 
suscitada”) das súmulas do STF; b) pressuposto de ação rescisória: enunciado 343 (“Não cabe ação rescisória 
por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de 
interpretação controvertida nos tribunais”) da súmula do STF e; c) competência: enunciados 634 (“Não compete 
ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que 
ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”) e 635 (“Cabe ao Presidente do Tribunal de origem 
decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”) 
das súmulas do STF. 
23 Cada pedido exige um provimento jurisdicional do qual pode ser extraída uma norma jurídica geral. Por outro 
lado, é possível que sejam extraídos dois motivos determinantes de uma decisão, sem que ambos sejam 
necessários à prolação da norma jurídica individual, porque basta um deles para se atingir o resultado. (ATAÍDE 
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No item 2.1.4.1, foi visto que o julgador não precisa indicar na decisão judicial 

qual é a ratio decidendi. No ordenamento jurídico brasileiro, no entanto, a ratio decidendi 

deve ser indicada na decisão que julga o incidente de uniformização de jurisprudência (arts. 

476 a 479, do CPC), o incidente de decretação de inconstitucionalidade (arts. 480 a 482, do 

CPC) e o julgamento por amostragem de recursos extraordinários ou especiais repetitivos 

(arts. 543-B e 543-C, do CPC)25. 

Por fim, foi visto no item 2.1.5.1, que o obiter dictum possui várias funções. 

No direito brasileiro, agrega-se às funções já expostas, a função de o obiter dictum servir de 

instrumento para a elaboração de recurso fundado em controvérsia. É dizer, o voto vencido 

num julgamento colegiado – típico obiter dictum, já que é tese jurídica que não conduziu à 

norma jurídica individual –, serve para a elaboração do recurso de embargos infringentes 

(arts. 530 a 534, do CPC)26.  

Conclui-se que os conceitos fundamentais (decisão, jurisprudência, ratio 

decidendi e obiter dictum), aos quais foi acrescido o conceito de súmula, aplicam-se no Brasil, 

gozando, em determinadas situações, de algumas peculiaridades como foi demonstrado. 

Vistas essas peculiaridades, é momento de se passar à análise da eficácia dos 

precedentes judiciais no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

3.3 EFICÁCIA 

 

Nesse item, será exposta a diferença entre eficácia do precedente judicial, coisa 

julgada e eficácia da intervenção. Em seguida, serão analisados os fatores que conduzem à 

atribuição de diferentes eficácias aos precedentes judiciais no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

3.3.1 Diferenças entre eficácia do precedente judicial, coisa julgada e eficácia da 

intervenção 

 

                                                                                                                                                                             
JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes vinculantes e irretroatividade do direito no sistema processual 
brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, p.80). 
24 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p.261-262. 
25 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.433-434. 
26 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.431.   
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A eficácia do precedente judicial não pode ser confundida com a coisa julgada 

e com a eficácia da intervenção. Isso porque os seus limites objetivos, subjetivos, 

instrumentos de controle27 e finalidades28 são distintos.  

Enquanto a coisa julgada tem como limite objetivo o dispositivo da decisão 

(norma jurídica individual)29 e a eficácia da intervenção incide sobre a fundamentação de fato 

e de direito da decisão30, o limite objetivo da eficácia do precedente judicial recai sobre a 

ratio decidendi (norma jurídica geral extraída da fundamentação da decisão)31. 

Com relação aos limites subjetivos, a coisa julgada atinge, como regra32, as 

partes (art. 472, do CPC), a eficácia da intervenção alcança o assistente simples (art. 55, do 

CPC) e a eficácia da norma jurídica geral do precedente judicial atinge a todos (erga 

omnes)33.  

A coisa julgada e a eficácia da intervenção são controladas repressivamente, ao 

passo que a eficácia da norma jurídica geral pode ser controlada preventiva e repressivamente. 

A coisa julgada é controlada por meio da ação rescisória (arts. 485 a 495, do 

CPC), da querela nullitatis (arts. 475-L, I, e 741, I, do CPC), da desconstituição de sentença 

inconstitucional (arts. 475-L, §1°, e 741, parágrafo único, do CPC) e da correção de erro 

material (art. 463, I, do CPC)34.  

                                                        
27 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.449. 
28 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p.138-140. 
29 NOGUEIRA, Gustavo Santana. Stare Decisis et Non Quieta Movere: a vinculação aos Precedentes no Direito 
Comparado e Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.212-213; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula 
Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: 
Jus Podivm, 2013, v. 2., p.449. A coisa julgada formal torna imutável a decisão apenas dentro do processo em 
que foi proferida, não irradiando seus efeitos para processos futuros. A coisa julgada material projeta o efeito da 
imutabilidade para fora do processo. O art. 469, do CPC, prevê que não fazem coisa julgada os motivos, ainda 
que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, a verdade dos fatos, estabelecida 
como fundamento da sentença e a apreciação da questão prejudicial, decidida incidentalmente no processo. 
30 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.449. 
31 NOGUEIRA, Gustavo Santana. Stare Decisis et Non Quieta Movere: a vinculação aos Precedentes no Direito 
Comparado e Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.212-213; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula 
Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: 
Jus Podivm, 2013, v. 2., p.449. 
32 O art. 42, §3°, do CPC, prevê hipótese de coisa julgada ultra partes no plano individual. Trata-se do caso em 
que a sentença atingirá o substituído processual (adquirente ou cessionário de coisa ou do direito litigioso).  
33 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.449. 
34 NOGUEIRA, Gustavo Santana. Stare Decisis et Non Quieta Movere: a vinculação aos Precedentes no Direito 
Comparado e Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.213; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; 
OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus 
Podivm, 2013, v. 2., p.449. 
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A eficácia da intervenção, de seu turno, é controlada através da exceptio male 

gestis processus (art. 55, I e II, do CPC)35.  

A eficácia do precedente judicial, por seu lado, pode ser controlada, antes da 

formação do precedente, através da intervenção do amicus curiae, por exemplo (ver item 

5.3.2 deste trabalho) e da técnica de confronto, interpretação e aplicação do precedente 

judicial, distinguishing (ver itens 2.3 e 3.4.1 deste trabalho). Repressivamente, a eficácia do 

precedente judicial pode ser controlada pelos mecanismos de superação do precedente 

judicial36 (ver itens 2.4 e 3.4.2), pelos recursos e meios de impugnação das decisões 

jurisdicionais, tipicamente previstos, e pela reclamação constitucional, conforme o caso. 

Por fim, quanto à finalidade, a coisa julgada visa tutelar a confiança do 

jurisdicionado no ato estatal que decidiu seu caso, assegurando que a condição favorável 

atribuída por este ato não lhe será retirada, salvo se for desconstituída, por um dos 

instrumentos de controle acima expostos. Trata-se da confiança (uma das acepções da 

segurança jurídica) depositada pelo cidadão na imutabilidade do ato do poder jurisdicional e 

na aplicação do direito em determinando caso concreto37.  

A eficácia do precedente judicial, no que toca aos fins, confere ao 

jurisdicionado a expectativa (uma das dimensões de segurança jurídica) de que determinada 

decisão será proferida em determinando sentido. É a confiança na orientação advinda da 

jurisdição, que visa garantir a estabilidade da aplicação do direito, admitindo-se a revogação, 

em determinadas situações38. 

Diferenciada a eficácia do precedente judicial da coisa julgada e da eficácia da 

intervenção, devem-se averiguar os fatores que conduzem à atribuição dessa eficácia no 

ordenamento jurídico brasileiro e a classificação dos precedentes judiciais, de acordo com 

esse critério (eficácia). 

 
                                                        
35 NOGUEIRA, Gustavo Santana. Stare Decisis et Non Quieta Movere: a vinculação aos Precedentes no Direito 
Comparado e Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.213; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; 
OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus 
Podivm, 2013, v. 2., p.449. 
36 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.449; NOGUEIRA, Gustavo Santana. Stare 
Decisis et Non Quieta Movere: a vinculação aos Precedentes no Direito Comparado e Brasileiro. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2011, p.213. 
37 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p.138-140; ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito 
Tributário. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2012, p.130; CABRAL, Antonio do Passo. Coisa 
julgada e preclusões dinâmicas: entre continuidade, mudança e transição de posições processuais estáveis. 
Salvador: Jus Podivm, 2013, p.291-298. 
38 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p.138-140. 
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3.3.2 Fatores aplicáveis no Brasil 

 

O principal fator que conduz à atribuição de autoridade ou eficácia vinculante 

ao precedente judicial no direito brasileiro é o legal (um dos fatores que integra o contexto 

constitucional visto no item 2.2.3). Isto é, é o legislador brasileiro que empresta força 

obrigatória aos precedentes judiciais e os seus efeitos produzem-se, independentemente de 

manifestação do órgão jurisdicional que o produziu (efeitos ex lege)39. Por isso, defende-se 

que o precedente judicial é um ato-fato jurídico. 

Para escolher as decisões que constituirão precedentes judiciais vinculantes, o 

legislador pode se valer dos fatores integrantes do contexto institucional stricto sensu e dos 

fatores extrainstitucionais (item 2.2.3).  

É possível dizer também que os demais fatores do contexto constitucional 

(teoria dominante adotada por um Estado e a autocompreensão do Judiciário), analisados no 

item 2.2.3, são pressupostos para a atribuição legal de força vinculante aos precedentes 

judiciais, porque é a partir da atribuição de maior liberdade ao juiz e do entendimento de que 

a atividade jurisdicional é criativa que se permite que uma decisão judicial vincule40. 

Se o legislador nada disser a respeito da eficácia de determinada decisão, o 

precedente gozará de efeito de persuasão variado, de acordo com os fatores do contexto 

institucional stricto sensu e os fatores extrainstitucionais, tratados no item 2.2.3. 

No ordenamento jurídico brasileiro atual, os precedentes judiciais podem ser 

classificados quanto à eficácia em precedentes judiciais vinculantes, obrigatórios ou 

normativos, em precedentes judiciais impeditivos ou obstativos e permissivos da revisão de 

decisões ou de remessa necessária e em precedentes judiciais persuasivos. 

                                                        
39 TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição 
Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.16; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, 
Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, 
v. 2., p.442. 
40 “Na interpretação judiciária do direito está ínsito certo grau de criatividade”. É dizer, ao interpretar, valendo-se 
da criatividade, o juiz pode acabar criando o direito. (CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores? Trad. Carlos 
Alberto Alvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1993, p.20-27). Na atividade de criação do 
direito, “a função jurisdicional passa a ser encarada como uma função essencial ao desenvolvimento do Direito, 
seja pela estipulação da norma jurídica do caso concreto, seja pela interpretação dos textos normativos, 
definindo-se a norma geral que deles deve ser extraída e deve ser aplicada a casos semelhantes. (DIDIER JR., 
Fredie. Cláusulas gerais processuais. Revista de Processo. Ano 35, n°187, set. 2010, p.69-70). A criatividade 
judicial se revela na técnica da cláusula geral, cuja interpretação exige um papel mais ativo na criação do Direito. 
Isso porque, a cláusula geral é espécie de texto normativo, cujo antecedente (hipótese fática) é composto por 
temos vagos e o consequente (efeito jurídico) é indeterminado, o que chama o órgão jurisdicional a interferir 
mais ativamente na construção do ordenamento jurídico, a partir da solução de casos concretos que lhe são 
submetidos. (DIDIER JR., Fredie. Cláusulas gerais processuais. Revista de Processo. Ano 35, n°187, set. 2010, 
p.70-73). 
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É o que se verá adiante. 

 

3.3.3 Precedente judicial vinculante, obrigatório ou normativo 

 

Nesse item, não se buscará delimitar o conceito de precedentes judiciais 

vinculantes, obrigatórios ou normativos, porque isso já foi feito no item 2.2.2 e todos os 

conceitos lá delimitados permitem compreender o alcance dessas espécies de precedentes 

judiciais no Brasil. 

Objetiva-se, nesse item, indicar as decisões, cujo núcleo goza de força 

vinculante no ordenamento jurídico brasileiro, bem como delimitar os órgãos jurisdicionais 

que devem observância a essas decisões. Ou seja, serão indicados, aqui, os precedentes 

judiciais considerados normativos no ordenamento jurídico brasileiro e os sujeitos que devem, 

obrigatoriamente, segui-los. 

 

3.3.3.1 Precedentes judiciais reiterados que conduzem à súmula vinculante 

 

Os arts. 103-A, caput, da CF/1988 (acrescentado pela EC n° 45/2004) e 2°, 

§3°, da Lei n° 11.417/2006, preveem que o STF poderá, de ofício ou por provocação, por 2/3 

de seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de 

súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação 

aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas 

federal, estadual e municipal. 

Da leitura dos referidos dispositivos, é possível extrair os requisitos formais 

para edição (revisão ou cancelamento, analisados no item 3.4.2) de enunciado de súmula 

vinculante. São eles: iniciativa, quórum e publicação41.  

Na iniciativa, devem-se identificar os sujeitos legitimados à propositura de 

edição (revisão ou cancelamento) de enunciado de súmula vinculante. O quórum determina o 

tipo de efeito que será produzido pelos precedentes judiciais que conduziram à edição do 

enunciado de súmula vinculante. A publicação serve para delimitar o momento a partir do 

qual o enunciado de súmula vinculante produzirá efeitos. 

A competência para editar súmula vinculante é do STF, conquanto seja 

possível que os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça de Estado ou do Distrito 
                                                        
41 SILVA, Celso de Albuquerque. Súmula Vinculante: Teoria e Prática da Decisão Judicial com base em 
Precedentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.119. 
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Federal, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais 

Regionais Eleitorais e os Tribunais Regionais Militares proponham ao STF a edição de 

súmulas vinculantes (art. 3°, XI, da Lei n° 11.417/2006)42. 

Além dos referidos tribunais, podem propor edição de enunciado de súmula, 

assim como sua revisão ou cancelamento, analisados adiante (arts. 103-A, §2° e 3°, I a X, da 

Lei n° 11.417/2006): 1) o Presidente da República; 2) a Mesa do Senado Federal; 3) a Mesa 

da Câmara dos Deputados; 4) o Procurador-Geral da República; 5) o Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil; 6) o Defensor-Geral da União; 7) partido político com 

representação no Congresso Nacional; 8) confederação sindical ou entidade de classe no 

âmbito nacional; 9) a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito 

Federal; 10) o Governador de Estado ou do Distrito Federal e; 11) o Município, 

incidentalmente, no curso do processo em que seja parte (art. 3°, §1°, da Lei n° 11.417/2006). 

Embora não haja previsão legal nesse sentido, a proposta para a edição de 

súmula vinculante apresentada por um dos legitimados só pode ter o mérito apreciado, caso a 

orientação a ser fixada possua correlação com o objeto institucional do legitimado. A 

pertinência temática, portanto, é requisito para a apreciação e aprovação do enunciado43. 

O procedimento de edição (revisão e cancelamento de súmula) está previsto 

nas Resoluções n° 381/2008 e n° 388/2008. 

Quando o procedimento de edição de súmula se instaura de ofício, por 

iniciativa do próprio STF, uma proposta informal é encaminhada por um Ministro, uma turma 

ou plenário da Corte à Comissão de Jurisprudência, para apreciação dos integrantes acerca da 

adequação formal. Devolvidos os autos com a manifestação da Comissão de Jurisprudência, a 

Secretaria Judiciária encaminha cópias aos demais Ministros e ao Procurador-Geral da 

República e faz os autos conclusos ao Presidente, que submete a proposta à deliberação do 

tribunal pleno, mediante inclusão em pauta, para posterior apreciação, votação e aprovação do 

enunciado da súmula. Nesse procedimento, não se admite a intervenção de terceiro44. 

                                                        
42 Fredie Didier Jr. defende a possibilidade de tribunal de justiça editar enunciado de súmula vinculante sobre 
controle de constitucionalidade estadual, para consolidar entendimento sobre direito local (estadual ou 
municipal), observados os mesmos pressupostos para a edição de súmula vinculante pelo STF. (DIDIER JR., 
Fredie. Editorial 181. Disponível em < http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-181/> Acesso em 29 
jul 2014). 
43 TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição 
Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.180; SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à 
Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.269. 
44 TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição 
Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.179. 
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O procedimento de edição de súmula, instaurado por iniciativa de um dos 

legitimados previstos nos arts. 103-A, §2°, da CF/1988 e 3°, da Lei n° 11.417/2006, é 

caracterizado pela instrução, contraditório e possibilidade de atuação de diversos interessados, 

com exceção de enunciado de súmula cuja edição é provocada por Municípios, 

incidentalmente ao curso de processo em que seja parte, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei n° 

11.417/2006. Após provocação de um dos legitimados, a Secretaria Judiciária do STF registra 

e autua, publicando edital no site do STF e no Diário da Justiça Eletrônico para ciência e 

manifestação de interessados no prazo de cinco dias, encaminhando-se a seguir os autos à 

Comissão de Jurisprudência para apreciação, em cinco dias, da adequação formal da proposta. 

Com a manifestação da Comissão de Jurisprudência, a Secretaria Judiciária encaminha cópias 

aos demais Ministros e ao Procurador-Geral da República e faz os autos conclusos ao 

Presidente, que submeterá a proposta à deliberação do tribunal pleno, mediante inclusão em 

pauta, para posterior apreciação, votação e aprovação do enunciado de súmula vinculante. 

Nesse procedimento, admite-se a manifestação de amici curiae (ver item 5.3.1.4.1) deste 

trabalho) e do Procurador-Geral da República45. 

A simples proposta de edição (revisão e cancelamento) de súmula vinculante 

não conduz à suspensão dos processos em que se discuta questão relativa ao objeto do 

enunciado. O efeito suspensivo, contudo, pode ser obtido por meio de provimento de 

urgência, aplicando-se analogicamente o art. 543-B, §1°, do CPC46. 

O quórum para aprovação (revisão ou cancelamento) de enunciado de súmula é 

de maioria qualificada de 2/3 dos membros do STF. Observado esse quórum, o enunciado de 

súmula é taxado de vinculante. 

O efeito vinculante da súmula se opera, de imediato, a partir da publicação do 

enunciado em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União, o que deve ser 

feito dentro do prazo de 10 dias após a sessão em que foi aprovado (art. 2°, §4°, da Lei 

Federal n° 11.417/2006). É possível que o STF, por decisão de 2/3 de seus membros, restrinja 

o efeito vinculante ou decida que o enunciado de súmula só terá eficácia a partir de um 

momento posterior, por conta de razões de segurança ou de excepcional interesse público (art. 

4°, da Lei Federal n° 11.417/2006). 

                                                        
45 TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição 
Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.180-181. 
46 TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição 
Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.187. 
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Os arts. 103-A, caput, §1°, da CF/1988 e 2°, caput, da Lei n° 11.417/2006, 

dispõem sobre os pressupostos objetivos que devem ser observados para a edição de 

enunciado de súmula vinculante47. 

São quatro os pressupostos objetivos para a edição de enunciado de súmula 

vinculante. 

O primeiro deles diz respeito à ocorrência de reiteradas decisões sobre matéria 

constitucional. Não existe um número predeterminado de decisões que precisarão ser 

proferidas para que esse pressuposto objetivo seja preenchido. Basta a reiteração que 

demonstre que a questão jurídica que será objeto do enunciado está devidamente debatida e, 

por isso, madura para a apresentação de uma solução cristalizada pelo STF48. A matéria 

constitucional sobre a qual deve versar o enunciado de súmula deve ser entendida em sentido 

amplo, para abarcar, além das questões relativas à Constituição Federal, as questões relativas 

à compatibilidade do texto de lei à luz da Constituição Federal49. 

O segundo pressuposto objetivo está relacionado à existência de controvérsia 

atual entre os órgãos judiciários ou entre esses e a Administração Pública. Esse pressuposto é 

preenchido quando se demonstra que existem decisões divergentes sobre o tema e essa 

divergência ainda não foi superada. A controvérsia atual, portanto, diz respeito à discussão 

contemporânea acerca da precisa ratio decidendi dos precedentes judiciais relativos à mesma 

questão constitucional50. 

O terceiro pressuposto se liga ao objeto da controvérsia. A controvérsia deve 

incidir sobre a validade (dúvida sobre constitucionalidade de norma), a interpretação 

(desacordo sobre o melhor significado de determinando dispositivo de acordo com os ditames 

constitucionais) e a eficácia (dissenso sobre a coercibilidade jurídico-social de normas 

determinadas)51.  

                                                        
47 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.266; 
SILVA, Celso de Albuquerque. Súmula Vinculante: Teoria e Prática da Decisão Judicial com base em 
Precedentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.118. 
48 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.267. 
49 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.398. 
50 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.401; MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. 
rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.490-491; ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes 
judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012, p.397; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, 
Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. 
Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.459-461. 
51 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.267. 
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O quarto pressuposto está relacionado à grave insegurança jurídica e à 

relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica causada pela controvérsia52. A 

edição de enunciado de súmula vinculante visa, de um lado, prevenir ou corrigir a divergência 

sobre uma dada matéria constitucional, sob o fundamento de que essa divergência está 

gerando insegurança jurídica53. Por outro lado, objetiva prevenir ou corrigir os malefícios 

trazidos pelas demandas repetitivas. A multiplicação de processos sobre questão idêntica é de 

fácil constatação. É suficiente uma simples pesquisa de jurisprudência no site oficial do órgão 

jurisdicional, para que se chegue à conclusão sobre a existência de múltiplas demandas 

fundadas em questão idêntica. A insegurança jurídica causada pela multiplicação de 

processos, contudo, é de difícil aferição, mas, pode ser presumida, quando existe a 

possibilidade de prolação de decisões em sentidos diferentes em torno da mesma questão. 

Preenchidos todos os requisitos formais e objetivos acima expostos, os 

precedentes judiciais reiterados do STF que conduzem ao enunciado de súmula vinculante 

gozarão de eficácia vertical e horizontal obrigatória, isto é, deverão ser obrigatoriamente 

observados pelo próprio STF, por todos os órgãos jurisdicionais hierarquicamente inferiores e 

pelos órgãos da Administração. É o que dispõem os arts. 103-A, da CF/1988, e 2°, da Lei n° 

11.417/2006. É dizer, os precedentes judiciais que conduzem ao enunciado de súmula 

vinculante serão considerados precedentes judiciais vinculantes54. O(s) precedente(s) é(são) 

                                                        
52 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.418. 
53 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.267. 
54 Nesse sentido: CAMBI, Eduardo. Jurisprudência lotérica. Revista dos Tribunais. Ano 90, vol. 786, abr. 2001, 
p.116; MOREIRA, José Carlos Barbosa. Súmula, jurisprudência, precedente: uma escalada e seus riscos. Temas 
de direito processual. São Paulo: Saraiva, 2007, 9ª série, p.302-303; MELLO, Patrícia Perrone Campos. 
Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2008, p.105; MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. 
ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.401-413. O efeito vinculante de precedentes 
judiciais que conduzem ao enunciado de súmula vinculante também é reconhecido por Marcelo Alves Dias de 
Souza que entende que a existência de enunciado de súmula vinculante deve conduzir ao julgamento de 
improcedência da ação que seja contrária à tese ali fixada. (SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente 
Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.272-277). Esse efeito vinculante é reconhecido por Celso 
de Albuquerque Silva, que diz que se a parte requer um provimento jurisdicional que implique desrespeito à 
autoridade de uma decisão consolidada em enunciado de súmula vinculante, seu pedido é juridicamente 
impossível e o juiz deve rejeitá-lo de plano, porque não poderá exercer jurisdição em referência a uma ação em 
que se deduz pedido juridicamente impossível, porque contrário à tese cristalizada no enunciado de súmula 
vinculante. (SILVA, Celso de Albuquerque. Súmula Vinculante: Teoria e Prática da Decisão Judicial com base 
em Precedentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.129-143); ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. 
Precedentes vinculantes e irretroatividade do direito no sistema processual brasileiro: Os Precedentes dos 
Tribunais Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, p.143. Erik Navarro Wolkart entende que 
se uma demanda é contrária à enunciado de súmula vinculante, o juiz deverá, não apenas indeferir o pedido de 
tutela antecipada, mas também proferir sentença liminar de improcedência, com base no art. 285-A, do CPC. 
(WOLKART, Erik Navarro. Súmula vinculante. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito 
jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.286); TUCCI, José Rogério Cruz e. Parâmetros de 
eficácia e critérios de interpretação do precedente judicial. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). 
Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.119; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula 
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o(s) elemento(s) da hipótese fática que permite a edição de enunciado da súmula55 e é ele que 

deve produzir eficácia vinculante.  

A norma jurídica geral dos precedentes judiciais reiterados do STF que 

conduzem ao enunciado de súmula vinculante não é obrigatória em face do Poder Legislativo, 

no exercício de sua função típica, de maneira que pode vir a adotar lei que contrarie os seus 

termos56, mas nada impede que em consonância com o enunciado de súmula vinculante 

existente, o legislador encampe seu entendimento na edição de lei. 

A eficácia vinculante da norma jurídica geral extraída dos precedentes judiciais 

que conduzem à edição de enunciado de súmula vinculante é ratificada pela previsão dos arts. 

103-A, §3°, da CF/1988 e 7°, caput e §1°, da Lei n° 11.417/2006. 

Pelos referidos dispositivos, se decisão judicial não aplicar (omissão) ou 

aplicar indevidamente (comissão) enunciado de súmula vinculante, caberá reclamação 

constitucional57, sem prejuízo de interposição de recurso extraordinário58 ou apresentação de 

meios admissíveis de impugnação. Contra omissão ou ato da Administração Pública, 

contrário ao enunciado de súmula vinculante, também caberá reclamação constitucional, que 

só será admitida após esgotamento das vias administrativas.  

Julgada procedente a reclamação constitucional, o STF anulará o ato 

administrativo ou cassará a decisão reclamada, determinando que seja proferida outra com ou 

sem a aplicação do enunciado de súmula e dando ciência ao órgão competente para o 

julgamento do recurso administrativo e à autoridade prolatora, que deverão adequar as futuras 

decisões em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas cível, 

                                                                                                                                                                             
Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: 
Jus Podivm, 2013, v. 2., p.443.    
55 BARROS, Lucas Buril de Macêdo. Os precedentes judiciais no ordenamento jurídico brasileiro. Dissertação 
de Mestrado. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2014, p.367. 
56 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.273; 
ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.398-399. Rodolfo de Camargo Mancuso entende que o Poder Legislativo é destinatário indireto do 
enunciado de súmula vinculante. (MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula 
vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.401). 
57 A reclamação constitucional é uma ação que pode levar a um comando desconstitutivo ou a um comando 
mandamental/injuncional, quando proposta, nos termos dos arts. 103-A, §3°, da CF/1988 e 7°, da Lei n° 
11.417/2006. O comando desconstitutivo se dá no caso de ofensa ao enunciado de súmula vinculante ou 
aplicação indevida, quando o STF cassa a decisão judicial ou anula o ato administrativo. O comando 
mandamental/injuncional, como aquele dirigido à autoridade administrativa que recusou aplicação de enunciado 
de súmula vinculante ou a aplicou indevidamente, é caracterizado pela imposição de adequação das futuras 
decisões administrativas à súmula vinculante em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas 
esferas cível, administrativa e penal. (MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula 
vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.411). 
58 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.399. 
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administrativa e penal (art. 64-B, da Lei Federal n° 9.784/1999, acrescentado pelo art. 9°, da 

Lei n° 11.417/06)59.  

 

3.3.3.2 Precedentes judiciais em controle concentrado de constitucionalidade 

 

O controle concentrado, abstrato, direto ou principal de constitucionalidade é 

realizado no Brasil por meio das ações diretas. Para julgamento dessas ações, o ordenamento 

jurídico brasileiro prevê um tribunal específico (STF ou tribunal estadual)60 que irá dirimir o 

conflito em torno da efetivação da Constituição Federal ou Estadual. 

São cinco as ações diretas: ação direta de inconstitucionalidade, ação 

declaratória de constitucionalidade, arguição por descumprimento de preceito fundamental, 

ação de inconstitucionalidade por omissão e ação direta de inconstitucionalidade interventiva. 

A ação direta de inconstitucionalidade (regulamentada pela Lei n° 9.868/1999) 

é cabível para questionar a constitucionalidade de lei ou ato normativo federal e estadual em 

confronto com a Constituição Federal (art. 102, I, “a”, primeira parte, da CF/1988) ou 

municipal em confronto com a Constituição Estadual (art. 125, §2°, da CF/1988). Na hipótese 

do art. 102, I, “a”, primeira parte, da CF/1988, a competência para processamento e 

julgamento da ação direta é do STF, enquanto que na hipótese do art. 125, §2°, da CF/1988, a 

competência para processamento e julgamento da ação direta é do Tribunal de Justiça do 

Estado da Federação, cuja Constituição foi violada61, cabendo recurso extraordinário para o 

STF, caso o dispositivo da Constituição Estadual questionado repita teor de dispositivo 

contido na Constituição Federal62. 

A ação direta de inconstitucionalidade é destinada a decretar a invalidade de lei 

ou ato normativo federal ou estadual em desacordo com a Constituição Federal ou de lei ou 

ato municipal em desacordo com a Constituição Estadual63. É sobre a tese fixada nessa 

decisão que decreta a invalidade de lei ou ato normativo federal que incide a eficácia 

normativa do precedente judicial. 

                                                        
59 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.405; ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: 
Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012, p.406. 
60 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.453. 
61 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.207. 
62 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.76. 
63 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.75. 
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A ação declaratória de constitucionalidade (criada pela EC n° 3/1993 e 

regulamentada pela Lei n° 9.868/199964) visa declarar a constitucionalidade de lei ou ato 

normativo federal em face da Constituição Federal (art. 102, I, “a”, parte final, da CF/1988) 

perante o STF65. Essa ação direta objetiva o reconhecimento da compatibilidade de lei ou ato 

normativo federal com a Constituição Federal, em caso de controvérsia judicial relevante66. É 

sobre a tese fixada nessa decisão que declara a compatibilidade de lei ou ato normativo 

federal em face da Constituição que incide a eficácia normativa do precedente judicial. 

A arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 102, §1°, da 

CF/1988), de competência do STF, tem cabimento para: a) “evitar ou reparar lesão a preceito 

fundamental resultante de ato do Poder Público” (art. 1°, caput, da Lei n° 9.882/1999), pela 

via da ação direta, podendo ser proposta pelos mesmos colegitimados à propositura de ação 

direta de inconstitucionalidade e de ação declaratória de constitucionalidade (arts. 2°, I, da Lei 

n° 9.882/1999 e 103, da CF/1988) ou; b) “quando for relevante o fundamento da controvérsia 

constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os 

anteriores à Constituição” (art. 1°, parágrafo único, I, da Lei n° 9.882/1999), por meio de 

arguição incidental67. Essa ação possibilita a decretação de invalidade de ato incompatível 

com preceito fundamental constitucional, na hipótese de inexistência de qualquer outro meio 

eficaz para sanar a lesividade68. É a tese fixada na decisão que decreta a invalidade do ato 

incompatível com o preceito fundamental constitucional que pode produzir efeitos 

normativos. 

A ação direta de inconstitucionalidade por omissão (art. 103, §2°, da CF/1988), 

de competência do STF, é cabível em face de omissões de cunho normativo do Legislativo e 

do Executivo, que frustrem a plena eficácia de normas constitucionais, a fim de provocar tais 

Poderes a adotar as providências necessárias para garantir a efetividade da Constituição69. 

“Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma 

constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências 

                                                        
64 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.330 e 335. 
65 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.207. 
66 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.75. 
67 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.339; SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à 
Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.207. 
68 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.75. 
69 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.75. 
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necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias” 70. É a tese 

fixada nessa decisão que decreta a inconstitucionalidade por omissão que tem potencialidade 

de produzir efeitos normativos. 

Na ação direta de inconstitucionalidade interventiva, visa-se, em virtude da 

existência de ato local que viole princípio sensível da Constituição, a intervenção federal em 

Estado ou Distrito Federal, mediante proposta do Procurador-Geral da República (arts. 34, 

VII, 36, III, e 129, IV, da CF/1988) e a intervenção estadual em Município, por proposta do 

Procurador-Geral de Justiça (arts. 35, IV e 129, IV, da CF/1988). A primeira hipótese de 

intervenção é de competência do STF e a segunda hipótese é de competência do Tribunal de 

Justiça do Estado da Federação, onde ocorrerá a intervenção71. Na representação interventiva, 

objetiva-se obter um pronunciamento do STF ou dos Tribunais de Justiça dos Estados sobre a 

violação de norma da Constituição Federal ou da Constituição Estadual de forma a solucionar 

o conflito federativo. A questão constitucional solucionada, nesse particular, é decidida 

incidentalmente e não invalida o ato impugnado com efeitos gerais, apenas apreciando o 

conflito federativo. Julgado improcedente o pedido, o ente maior fica impossibilitado de 

intervir. Julgado procedente o pedido, o ente maior deve intervir, suspendendo, se for o caso, 

o ato impugnado72. É a tese fixada na decisão proferida em ação interventiva que pode 

produzir efeitos normativos. 

Conceituadas as ações diretas, passa-se à análise da eficácia produzida pela 

tese fixada nas decisões proferidas em seu âmbito, bem como dos limites subjetivos dessa 

eficácia. 

Segundo Patrícia Perrone Campos Mello, todas as decisões proferidas em sede 

de controle concentrado, inclusive aquelas de conteúdo cautelar, são dotadas de eficácia 

contra todos e efeitos vinculantes. Isso quer dizer que na produção de eficácia contra todos, 

beneficia ou prejudica a todo e qualquer jurisdicionado que tenha ou não participado da causa, 

enquanto que na produção de efeitos vinculantes, prevalece na solução de qualquer outra lide 

                                                        
70 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.454; SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à 
Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.207. 
71 TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição 
Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.165; SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à 
Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.207. 
72 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.76. 
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que esteja subordinada à questão já resolvida, tanto no que se refere aos órgãos do Poder 

Judiciário, quanto em relação à Administração Pública73. 

É preciso realizar uma análise caso a caso. 

Com a edição da Lei n° 9.868/1999, foi dado importante passo em torno da 

eficácia produzida pelas decisões do STF em ação direta de inconstitucionalidade e em ação 

declaratória de constitucionalidade. Nesse sentido, o art. 28, parágrafo único, do referido 

Diploma Legal, previu, expressamente, a eficácia erga omnes e vinculante das decisões 

proferidas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade (especificamente, na 

ação direta de inconstitucionalidade e na ação declaratória de constitucionalidade).  

Com a EC n° 45/2004, foi dada nova redação ao art. 102, §2°, da CF/1988, que 

passou a dizer, expressamente, que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF, nas 

ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade 

“produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do 

Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 

municipal”. 

Da análise dos referidos dispositivos, é possível extrair duas espécies de 

eficácia, que por sua própria arrumação no artigo, possuem delimitação diferente. São elas: a 

eficácia contra todos e a eficácia vinculante. 

Sobre essa diferença, Marcelo Alves Dias de Souza se posiciona no sentido de 

que a eficácia erga omnes incide sobre o dispositivo da decisão, atingindo todos os potenciais 

destinatários da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade e na ação 

declaratória de constitucionalidade, incluindo os órgãos do Poder Judiciário e o próprio STF. 

A eficácia vinculante, para ele, é um plus à eficácia contra todos e significa a obrigatoriedade 

da Administração Pública e dos órgãos do Poder Judiciário, excluído o STF, de submeter-se à 

decisão proferida nessas espécies de ação direta. Diz ele, que, em termos práticos, a eficácia 

vinculante “significa que o Poder Executivo e os demais órgãos judicantes, no julgamento de 

casos de sua competência em que a mesma questão deva ser decidida incidentalmente, devem, 

obrigatoriamente, aplicar o provimento contido nessa decisão74”. 

Embora tenha feito esforço para diferenciar eficácia contra todos e eficácia 

vinculante, Marcelo Alves Dias de Souza não apontou os elementos objetivo e subjetivo 

essenciais para o alcance dessa finalidade.  
                                                        
73 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.77-78. 
74 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.209-
210. 
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O referido autor deveria ter dito que a eficácia contra todos (erga omnes) de 

que trata os artigos citados se restringe ao dispositivo (elemento objetivo) das decisões 

proferidas nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de 

constitucionalidade e que o dispositivo, por gozar de eficácia contra todos, atinge todos os 

jurisdicionados (elemento subjetivo) que se vejam sob a incidência da lei ou do ato normativo 

federal dito inconstitucional. Por outro lado, deveria ter mencionado que a eficácia vinculante 

falada nos artigos citados incide sobre a fundamentação (elemento objetivo) das decisões 

proferidas nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de 

constitucionalidade, o que significa que todos os órgãos do Poder Judiciário e do Poder 

Executivo (elemento subjetivo), no julgamento de casos de sua competência, em que mesma 

ou similar questão deva ser decidida, incidentalmente, devem, obrigatoriamente, aplicar os 

motivos determinantes da decisão produzida nessas espécies de ações diretas (elemento 

objetivo). 

Em outros termos, enquanto a eficácia contra todos incide sobre o dispositivo 

da decisão, para vincular todos os jurisdicionados que possam ser potencialmente atingidos 

pela lei ou ato normativo federal, concretamente, tido como inconstitucional, a eficácia 

vinculante incide sobre a fundamentação da decisão e vincula todos os órgãos jurisdicionais e 

o Poder Executivo que deverão, obrigatoriamente, aplicar a tese fixada no precedente judicial 

formado na ação direta de inconstitucionalidade ou na ação declaratória de 

constitucionalidade, no julgamento de lei ou ato normativo que tenham conteúdo igual ou 

parecido ao da lei ou ato normativo tido como inconstitucional. 

O art. 102, §2°, da CF/1988, prevê que é a decisão definitiva de mérito que 

produz eficácia. No bojo de ações diretas de inconstitucionalidade e de ações declaratórias de 

constitucionalidade, contudo, é possível a prolação de decisões interlocutórias que apreciem 

medidas cautelares, destinadas a prevenir os efeitos danosos de decisões contrárias à que 

porventura venha a ser tomada pelo STF, no julgamento definitivo dessas espécies de ação 

direta. Entende-se, acompanhando Patrícia Perrone Campos Melo e Marcelo Alves Dias de 

Souza, que a tese fixada nessas decisões interlocutórias proferidas em ação direta de 

inconstitucionalidade e em ação declaratória de constitucionalidade também deve produzir 

eficácia erga omnes e vinculante, para que se garanta a suspensão dos processos que tenham 
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como objeto lei ou ato normativo federal, cujo conteúdo seja o mesmo da lei ou do ato 

normativo cuja constitucionalidade está sendo discutida nessas espécies de ação direta75. 

Em relação à eficácia subjetiva, como já visto, os arts. 28, parágrafo único, da 

Lei n° 9.868/1999 e 102, §2°, da CF/1988 preveem que o efeito decorrente da tese fixada nas 

decisões proferidas em ações diretas de inconstitucionalidade e em ações declaratórias de 

constitucionalidade vincula, obrigatoriamente, os órgãos do Poder Judiciário e a 

Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal76.  

No âmbito dos limites subjetivos da eficácia vinculante, duas indagações são 

pertinentes: 1) O efeito vinculante das decisões proferidas nas ações diretas de 

inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade atinge o STF? e; 2) O 

Poder Legislativo está vinculado às decisões proferidas nas ações diretas de 

inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade? 

Uma vez proferida decisão nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas 

ações declaratórias de constitucionalidade, o STF não pode reapreciar a mesma lei ou o 

mesmo ato normativo federal já declarado inconstitucional, sob pena de violação da coisa 

julgada erga omnes, incidente sobre o dispositivo do provimento jurisdicional77. É dizer, o 

dispositivo da decisão anterior vincula o STF que sequer pode reapreciar a mesma questão já 

decidida, salvo se tiver cabimento algum instrumento de controle da coisa julgada (item 

3.3.1). A eficácia vinculante, incidente sobre a fundamentação, por sua vez, também vincula o 

próprio STF, mas a Corte Suprema poderá revogar os fundamentos (norma jurídica geral) da 

decisão anterior, desde que existam fundamentos de superação do precedente judicial (itens 

2.4, 3.3.1 e 3.4.2). 

O estudo sobre a vinculação do Poder Legislativo à tese fixada nas decisões 

proferidas nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de 

constitucionalidade deve observar a função exercida por ele. No exercício de atividades 

administrativas e mesmo jurisdicionais (impeachment, por exemplo), o Poder Legislativo é 

atingido pelo efeito vinculante. A imunidade se dá, porém, quanto à atividade legislativa 

                                                        
75 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.77-78; SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente 
Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.230-231. Lucas Buril de Macêdo Barros explica que o 
que vincula na decisão dada em controle concentrado de constitucionalidade são as razões para se decretar a 
inconstitucionalidade ou a constitucionalidade das leis. (BARROS, Lucas Buril de Macêdo. Os precedentes 
judiciais no ordenamento jurídico brasileiro. Dissertação de Mestrado. Recife: Universidade Federal de 
Pernambuco, 2014, p.361). 
76 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.209-
218. 
77 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.229. 
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propriamente dita ou à atividade materialmente legislativa, podendo editar nova lei com igual 

conteúdo da lei decretada inconstitucional. Editada nova lei, com igual conteúdo da lei 

considerada inconstitucional pelo STF no julgamento de ações diretas de 

inconstitucionalidade e de ações declaratórias de constitucionalidade, deverão os juízes, os 

tribunais e a Administração afastar a incidência da lei, valendo-se dos motivos determinantes 

das decisões proferidas em sede das mencionadas ações diretas78.  

Conclui-se, assim, que a tese fixada nas decisões proferidas pelo STF no bojo 

de ação direta de inconstitucionalidade e de ação declaratória de constitucionalidade produz 

eficácia vinculante contra todos os órgãos jurisdicionais e Poder Executivo, não vinculando o 

Poder Legislativo, no exercício de sua função típica, que deverão aplicar, obrigatoriamente, os 

seus fundamentos, quando estiverem diante de lei ou ato normativo federal, cujo conteúdo 

seja igual ao daquela lei ou ato normativo federal decretado inconstitucional. Trata-se, pois, 

de precedente judicial vinculante horizontal e vertical, conquanto vincule o próprio STF e 

todos os órgãos jurisdicionais hierarquicamente inferiores e os Poderes Executivo e 

Legislativo, no exercício de função administrativa e jurisdicional79. A decisão proferida pelo 

TJ, na ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal em face de 

Constituição Estadual, também goza de eficácia vinculante para o próprio TJ e para os órgãos 

hierarquicamente inferiores. 

O art. 10, §3°, da Lei n° 9.882/1999, que dispõe sobre o processo e julgamento 

da arguição de descumprimento de preceito fundamental, tem previsão similar aos arts. 28, 

parágrafo único, da Lei n° 9.868/1999 e 102, §2°, da CF/1988. O referido dispositivo legal diz 

que decisão proferida em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental “terá 

                                                        
78 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.209-
227. 
79 Defendendo a eficácia vinculante das decisões proferidas nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas 
ações declaratórias de constitucionalidade: TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como Fonte do 
Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.269-271; MOREIRA, José Carlos Barbosa. Súmula, 
jurisprudência, precedente: uma escalada e seus riscos. Temas de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 
2007, 9ª série, p.302; TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na 
Jurisdição Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.157-159; MANCUSO, Rodolfo de Camargo. 
Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010, p.151; SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 
2011, p.210-211; MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2011, p.298; BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação 
e a aplicação das regras jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p.324; ROSITO, Francisco. Teoria dos 
precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012, p.381; TUCCI, José Rogério 
Cruz e. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do precedente judicial. In WAMBIER, Teresa Arruda 
Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.119; ATAÍDE JÚNIOR, 
Jaldemiro Rodrigues. Precedentes vinculantes e irretroatividade do direito no sistema processual brasileiro: Os 
Precedentes dos Tribunais Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, p.145; LIMA, Tiago Asfor 
Rocha. Precedentes judiciais civis no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p.240. 
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eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público”. 

Por isso, tudo que foi dito sobre a eficácia produzida pela tese fixada nas decisões proferidas 

na ação direta de inconstitucionalidade e na ação declaratória de constitucionalidade se aplica 

aqui. Assim, a conclusão a que se pode chegar é que as decisões proferidas em sede de 

arguição de descumprimento de preceito fundamental constituem precedente judicial 

vinculante vertical e horizontal, de maneira que a sua norma jurídica geral vincula o STF, os 

demais órgãos do Poder Judiciário, os órgãos do Poder Executivo e do Poder Legislativo, no 

exercício de função atípica (administrativa e jurisdicional)80. 

A decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade por omissão tem 

eficácia questionável, segundo Patrícia Perrone Campos Mello, porque tem o condão, apenas, 

de constituir em mora o ente inerte, dando-se ciência ao Poder competente da existência da 

omissão inconstitucional ou emitindo-se uma ordem ao órgão administrativo, conforme o 

caso, para a adoção de providências necessárias, que conduzam a efetivação de normas 

constitucionais81. Discorda-se da autora citada. Ainda que o dispositivo da decisão dada em 

ação direta de inconstitucionalidade por omissão vise apenas constituir em mora o ente do 

Poder competente, a tese fixada nessa decisão representa o entendimento do STF sobre 

determinada questão constitucional, de onde se extrai a sua eficácia vinculante. Por outro 

lado, como a finalidade da ação direta de inconstitucionalidade por omissão é o controle da 

constitucionalidade de lei ou ato normativo, nada impede a aplicação analógica das previsões 

dos arts. 28, parágrafo único, da Lei n° 9.868/1999, 10, §3°, da Lei n° 9.882/1999 e 102, §2°, 

da CF/1988, para que se considere vinculante a tese fixada em ação direta de 

inconstitucionalidade, devendo ser observada pelo STF (eficácia horizontal), demais órgãos 

do Poder Judiciário (vertical), Poder Executivo e Poder Legislativo, no exercício de função 

atípica. 

Defende-se que a decisão proferida em sede de ação direta interventiva goza de 

eficácia vinculante82, pelos mesmos motivos suscitados acima: o STF tem a função de fixar 

                                                        
80 Defendendo a eficácia vinculante das decisões proferidas nas arguições de descumprimento de preceito 
fundamental: SILVA, Celso de Albuquerque. Súmula Vinculante: Teoria e Prática da Decisão Judicial com base 
em Precedentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.111; TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente 
Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.165; TUCCI, 
José Rogério Cruz e. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do precedente judicial. In WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.119; ATAÍDE 
JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes vinculantes e irretroatividade do direito no sistema processual 
brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, p.146.   
81 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.106. 
82 Patrícia Perrone Campos Mello defende que “a decisão incidental sobre violação de princípio sensível, 
produzida em sede de ação direta interventiva, em caso de edição de decreto de intervenção que suspenda a 
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tese sobre matéria constitucional, cuja observância é obrigatória e os arts. 28, parágrafo único, 

da Lei n° 9.868/1999, 10, §3°, da Lei n° 9.882/1999 e 102, §2°, da CF/1988, devem ser 

aplicados analogicamente às decisões dadas em ação interventiva. Assim, a tese nela fixada 

produz eficácia vinculante horizontal e vertical, devendo ser observada pelo STF, demais 

órgãos do Poder Judiciário, Poder Executivo e Poder Legislativo, no exercício de função 

atípica. 

Conclui-se, assim, que as decisões proferidas em controle concentrado de 

constitucionalidade gozam de eficácia vinculante. É dizer, a sua norma jurídica geral deve ser 

observada pelos órgãos do Poder Judiciário, do Poder Executivo e do Poder Legislativo, no 

exercício de função atípica. Se, por exemplo, uma lei estadual for decretada inconstitucional, 

por ter invadido competência federal, o STF não só cria a regra do caso (norma jurídica 

individual) – a lei estadual X é inconstitucional, mas produz também um precedente (norma 

jurídica geral), para que, em casos futuros, que digam respeito a outras leis estaduais, mas, de 

mesmo conteúdo daquela decretada inconstitucional, este mesmo entendimento seja 

observado no julgamento de casos futuros. 

A eficácia vinculante da fundamentação da norma jurídica geral extraída do 

precedente judicial produzido em controle concentrado de constitucionalidade é ratificada 

pelo cabimento de reclamação constitucional, fundada nos arts. 102, I, “l”, da CF/1988 e 13, 

da Lei n° 9.882/1999, que visa garantir a autoridade das decisões proferidas pelo STF, nesse 

âmbito83.  

O STF admitiu a Reclamação n° 4.98784 nesta hipótese. Em seu julgamento, a 

Corte Suprema disse que os motivos determinantes de um acórdão em ação direta de 

inconstitucionalidade transcendiam para além do caso, servindo para resolver casos outros 

semelhantes. Segundo Fredie Didier Jr., a terminologia utilizada pela referida decisão é 

prolixa. Seria mais simples se o STF tivesse dito que “o precedente surgido de uma decisão 

em controle concentrado é vinculante. A reclamação, neste caso, exerce uma função que não 

costumava exercer: a de fazer valer a eficácia vinculativa de um precedente85”. 

                                                                                                                                                                             
execução do ato impugnado, com base no art. 36, §3°, CF” é precedente com eficácia normativa no direito 
brasileiro. (MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no 
constitucionalismo contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.106). 
83 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.79; SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à 
Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.210-211; BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do 
precedente judicial: A justificação e a aplicação das regras jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p.325. 
84 STF, Rcl n° 4.987, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 07 mar 2007, decisão publicada em 13 mar 2007. 
85 DIDIER JR., Fredie. Editorial 168. Disponível em < http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-168/> 
Acesso em 29 jul 2014. 
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O STF, no entanto, modificou o entendimento, no julgamento da Reclamação 

n° 3.01486, passando a entender pelo descabimento da reclamação constitucional quando 

houver violação ao precedente judicial e não à coisa julgada, isto é, ao dispositivo da decisão, 

rejeitando a tese acolhida na Reclamação n° 4.987. Fredie Didier Jr. critica a mudança de 

posicionamento da Corte Suprema por dois motivos. A um, porque “ignora a eficácia 

vinculante dos precedentes, concedida pelo próprio texto constitucional87”. A dois, porque 

“não realiza qualquer referência ao acórdão que adotou essa teoria, em clara violação de uma 

necessidade básica de um sistema que deseja adotar eficácia dos precedentes, que seria a 

autorreferência, não demonstrando as razões para a realização do overruling88”.  

Mesmo diante desse novo posicionamento adotado pelo STF, concorda-se, na 

linha adotada por Fredie Didier Jr., que o mencionado “overruling, no particular, não 

descaracteriza a existência do precedente, com eficácia vinculante, em controle concentrado; 

o STF apenas retirou-lhe a eficácia de permitir a reclamação, no caso de desrespeito a ele89”. 

 

3.3.3.3 Precedentes judiciais em controle difuso de constitucionalidade 

 

O controle difuso, indireto, concreto ou incidental de constitucionalidade 

existente no Brasil é realizado por qualquer juiz ou tribunal e pode ser requerido por qualquer 

das partes, pelo Ministério Público ou suscitado de ofício pelo órgão julgador, na discussão de 

determinado caso concreto90.  

Trata-se de incidente processual, cuja função é transferir para outro órgão do 

tribunal a competência funcional para analisar determinadas questões de direito 

(constitucionalidade), em caráter incidental, que sejam relevantes para o deslinde da causa91. 

É dizer, a arguição de inconstitucionalidade se dá no bojo de demanda pendente, na qual o 

objeto principal não é a questão constitucional, mas sim o direito subjetivo do autor, cujo 

                                                        
86 STF, Tribunal Pleno, Rcl n° 3.014, Rel. Min. Ayres Britto, j. em 10 mar 2010, decisão publicada em 21 maio 
2010. 
87 DIDIER JR., Fredie. Editorial 168. Disponível em < http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-168/> 
Acesso em 29 jul 2014. 
88 DIDIER JR., Fredie. Editorial 168. Disponível em < http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-168/> 
Acesso em 29 jul 2014. 
89 DIDIER JR., Fredie. Editorial 168. Disponível em < http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-168/> 
Acesso em 29 jul 2014. 
90 AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Incidente de arguição de inconstitucionalidade: comentários ao art. 
97 da Constituição e aos arts. 480 a 482 do Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 
p.56. 
91 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: Jus 
Podivm, 2013, v. 3., p.609. 



106 

 

reconhecimento poderá sofrer interferência da apreciação da constitucionalidade ou da 

inconstitucionalidade da lei ou ato normativo. 

O art. 480, do CPC, aplicável no âmbito dos tribunais, prevê que, arguida a 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, sobrestar-se-á o julgamento do caso e, após 

oitiva do Ministério Público, o relator submeterá a questão à turma ou câmara para ser 

apreciada. Conforme previsão do art. 481, do CPC, se a alegação for rejeitada pela turma ou 

pela câmara, prosseguirá o julgamento, não se exigindo quorum privilegiado para a rejeição, 

tendo em vista que a constitucionalidade da lei ou do ato normativo é presumida. Se for 

acolhida, será lavrado o acórdão, a fim de ser submetida a questão ao tribunal pleno. No 

tribunal, a questão relativa à constitucionalidade ou à inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo deverá ser decidida92 por maioria absoluta (quorum qualificado, chamado de 

reserva de plenário) dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, 

conforme previsão do art. 97, da CF/198893. 

Decidida a questão constitucional, dois efeitos podem ser produzidos, a saber, 

efeito direto ou imediato e efeito indireto ou mediato, ambos incidentes sobre o dispositivo da 

decisão proferida. Pelo efeito direto ou imediato, tem-se a não aplicação da lei ou ato 

normativo tido por inconstitucional no caso concreto discutido em juízo. Aplicando-se o 

efeito indireto ou mediato, todos os órgãos fracionários do tribunal deverão aplicar o 

dispositivo da decisão judicial (eficácia erga omnes) aos demais feitos que envolvam a mesma 

lei ou ato normativo decretado inconstitucional94.  

                                                        
92 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: Jus 
Podivm, 2013, v. 3., p.619. O pronunciamento do pleno ou órgão especial do tribunal será apenas sobre a 
questão prejudicial de constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei ou ato normativo impugnado e não 
sobre os fatos do caso concreto. É o órgão fracionário, vinculado à decisão prolatada pelo pleno ou órgão 
especial, que decidirá o caso concreto. (SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula 
Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.249). 
93 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p.506 e 510-511; DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 
11. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 3., p.618-619. Em tese, a interpretação conforme e a declaração parcial de 
inconstitucionalidade sem redução de texto dispensam a observância da reserva de plenário, salvo se implicarem 
afastamento no todo ou em parte da lei ou ato normativo do Poder Público. Por isso que o enunciado 10 da 
súmula vinculante do STF, buscando evitar o afastamento ou a não aplicação da lei considerada, sem ser dita, 
inconstitucional, prevê que “viola a cláusula de reserva de plenário 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”. (MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.507).  
94 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.80; SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à 
Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.206-251. Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha dizem que 
como o objeto do incidente de decretação de inconstitucionalidade não é uma questão principal, a decisão do 
incidente comporá a fundamentação da decisão final proferida pelo órgão fracionário, não estando apta a ficar 
imune pela coisa julgada material. A decisão do incidente é irrecorrível, porque ainda não há decisão final. 
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A produção do efeito indireto ou direto pela decisão dada pelo STF em 

controle difuso de constitucionalidade depende, por força do art. 52, X, da CF/1988, de 

intervenção do Senado, que deverá, em concordando com o STF, suspender a execução da lei 

ou do ato normativo decretado inconstitucional. 

Existem, porém, vários argumentos a favor da desnecessidade da intervenção 

do Senado para se atribuir eficácia ao dispositivo das decisões proferidas pelo STF em 

controle difuso de constitucionalidade. 

Patrícia Perrone Campos Mello, por exemplo, entende que o art. 52, X, da 

CF/1988, não tem utilidade. Isso porque a razão histórica de sua existência estaria na 

necessidade de se conferir eficácia geral às decisões proferidas pelo STF em controle 

incidental de constitucionalidade. Com o advento do regramento do controle concentrado de 

constitucionalidade, no âmbito do qual há previsão de produção de eficácia erga omnes, pelas 

decisões do STF, independentemente de atuação do Senado, não há mais sentido na 

observância de tal dispositivo constitucional pela Corte Suprema na prolação de decisões em 

controle difuso95.  

Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Júnior, por sua vez, apresenta três argumentos 

contrários à aplicação do art. 52, X, da CF/1988. O primeiro diz respeito à necessidade de 

objetivação do controle difuso. É dizer, para o referido autor, há que se atribuir à decisão 

proferida pelo STF, em controle difuso, os mesmos efeitos atribuídos às decisões dadas em 

controle concentrado, independentemente de intervenção do Senado. O segundo argumento 

está relacionado à origem da eficácia dada a essas decisões. Para ele, a eficácia vinculante das 

decisões dadas em controle difuso de constitucionalidade pelo STF deve decorrer da posição 

ocupada pela Corte Suprema de uniformizar e dar a última palavra acerca de matéria 

constitucional. Por fim, entende o mesmo autor que a resolução do Senado serve apenas para 

dar publicidade às decisões do STF em controle difuso, já que se a lei decretada 

                                                                                                                                                                             
Recorrível será o acórdão do órgão originário que completar o julgamento. (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, 
Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 3., p.612). 
95 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.90. Patrícia Perrone Campos Mello entende que a dispensa da 
intervenção do Senado eleva as decisões proferidas em controle difuso de constitucionalidade à categoria de 
precedentes judiciais de eficácia impositiva intermediária. Segundo a autora, essas decisões não constituem 
precedentes persuasivos e nem vinculantes, ocupando posição intermediária entre essas duas eficácias. Caso haja 
a intervenção do Senado, as decisões proferidas pelo STF em controle difuso gozará de eficácia vinculante, 
segundo entendimento dessa autora. (MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento 
judicial do direito no constitucionalismo contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.80 e 106). 
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inconstitucional é nula desde a sua edição, não há como conceber que essa lei seja inválida 

para uns (partes do processo) e válida para outros96.   

José Levi Mello do Amaral Júnior diz que a desnecessidade de observância do 

art. 52, X, da CF/1988, para fins de atribuição de efeito direto e indireto ao dispositivo da 

decisão dada em controle difuso de constitucionalidade, decorre de mutação constitucional. É 

dizer, foi dada ao texto constitucional nova interpretação97. 

Gilmar Ferreira Mendes, de seu turno, entende que a fórmula relativa à 

suspensão de execução da lei pelo Senado tem efeito de publicidade, apenas98. Assim, o 

Senado não tem a faculdade de publicar ou não a decisão99, já que se trata de mero dever de 

publicação. A não publicação não gera ineficácia da decisão do STF100. 

Outro argumento contrário à intervenção do Senado deve ser acrescentado aos 

anteriores. Não existe diferença substancial entre as decisões produzidas em controle difuso e 

as decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade. Em ambos, as 

decisões são proferidas pelo STF, sobre matéria constitucional, por meio de maioria absoluta 

de seus membros.   

A discussão em torno da desnecessidade ou necessidade de observância do art. 

52, X, da CF/1988, não interfere na produção de efeito vinculante pela decisão do STF 

proferida em sede de controle difuso, porque a suspensão do ato, exigida no referido 

                                                        
96 ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes vinculantes e irretroatividade do direito no sistema 
processual brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, 
p.85 e 113-118. 
97 AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Incidente de arguição de inconstitucionalidade: comentários ao art. 
97 da Constituição e aos arts. 480 a 482 do Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 
p.87. 
98 Nesse sentido: ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012, p.47. Erik Navarro Wolkart entende que o sistema de controle de 
constitucionalidade tem sofrido relevantes alterações, mas isso não justifica a consideração de que a resolução do 
Senado serve apenas para garantir a publicidade das decisões. A ideia da intervenção do Senado é garantir a 
legitimidade democrática da decisão dada em controle difuso de constitucionalidade. Se se quiser atribuir outro 
significado a essa intervenção, segundo defende, há que se alterar a previsão constitucional. (WOLKART, Erik 
Navarro. Súmula vinculante. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012, p.331-337). Em sentido similar, Carlos Romero Lauria Paulo Neto entende que o 
art. 52, X, da CF/1988 está em vigor, não cabendo se dá interpretação evolutiva ao referido dispositivo. (PAULO 
NETO, Carlos Romero Lauria. A decisão constitucional vinculante. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p.246). 
99 Segundo Lenio Luiz Streck, o Senado não está obrigado a suspender a execução da lei ou do ato normativo 
decretado inconstitucional por decisão definitiva do STF. O referido autor dá a entender que a eficácia da 
decisão da Corte Suprema depende do ato de revogação da lei pelo Senado. (STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição 
constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do direito. 2 ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2004, 
p.482). 
100 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: estudos de direito 
constitucional. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2004, p.280. 
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dispositivo constitucional, incide sobre o dispositivo da decisão, enquanto que o efeito 

vinculante da tese dela extraída recai sobre a fundamentação101.  

É o art. 481, parágrafo único, do CPC, que permite concluir que a tese fixada 

em decisão dada em controle difuso de constitucionalidade goza de eficácia vinculante 

imediata102. O referido dispositivo prevê que “os órgãos fracionários dos tribunais não 

submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já 

houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. 

O artigo mencionado dispensa a instauração de incidente de decretação de 

constitucionalidade, quando já há tese fixada pelo pleno do STF ou do próprio tribunal sobre a 

matéria. A previsão de dispensa dá a entender que a tese já fixada pelo STF ou respectivo 

tribunal em decisão de controle difuso anterior deve ser, obrigatoriamente, observada pelo 

órgão prolator e pelos hierarquicamente inferiores103. 

O controle difuso de constitucionalidade é incidente processual de natureza 

objetiva, semelhantes às ações de controle concentrado de constitucionalidade, cuja decisão, 

apesar de não ficar submetida à coisa julgada material (eis que se trata de questão examinada 

incidentalmente), tem eficácia vinculante para o tribunal104. 

Assim, é possível defender que a fundamentação das decisões dadas em 

controle difuso de constitucionalidade goza de eficácia horizontal e vertical obrigatória, uma 

vez que vincula o próprio tribunal e todos os seus órgãos fracionários, que deverão aplicar a 

tese formada sobre a questão constitucional, no julgamento de casos futuros semelhantes, em 
                                                        
101 Em sentido similar Lucas Buril de Macêdo Barros defende que a previsão do art. 52, X, da CF/1988, tem 
como objetivo a suspensão da execução da lei decretada inconstitucional pelo Senado. A obrigatoriedade da tese 
fixada na decisão dada em controle difuso de constitucionalidade existe, independentemente da edição da 
resolução pelo Senado. (BARROS, Lucas Buril de Macêdo. Os precedentes judiciais no ordenamento jurídico 
brasileiro. Dissertação de Mestrado. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2014, p.358-360). 
102 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.82; ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela 
jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012, p.407-409. José Levi Mello do Amaral Júnior entende que o art. 481, 
parágrafo único, do CPC, traz a previsão de que a decisão proferida no incidente de arguição de 
inconstitucionalidade vincula os órgãos fracionários do tribunal. (AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. 
Incidente de arguição de inconstitucionalidade: comentários ao art. 97 da Constituição e aos arts. 480 a 482 do 
Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.48). 
103 Patrícia Perrone Campos Mello entende que a dispensa de submissão do tema constitucional ao plenário das 
cortes, em caso de existência de prévia decisão do pleno do STF ou do próprio tribunal sobre o assunto, eleva as 
decisões proferidas em controle difuso à categoria de precedentes de eficácia impositiva intermediária. As 
decisões proferidas em controle incidental de constitucionalidade nas ações coletivas para a defesa de interesses 
difusos, coletivos e individuais homogêneos (art. 81, do CDC) também produzem eficácia intermediária 
impositiva, para a referida autora, na medida em que seus fundamentos poderão atingir as partes do litígio e 
todos os membros da coletividade, em cuja defesa foram ajuizadas. Segundo a autora, essas decisões não 
constituem precedentes persuasivos e nem vinculantes, ocupando posição intermediária entre essas duas 
eficácias. (MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no 
constitucionalismo contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.80-85).  
104 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: 
Jus Podivm, 2013, v. 3., p.621. 
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que se tenha como objeto a lei ou ato normativo de igual conteúdo àquele reputado 

inconstitucional105, constituindo-se em precedente judicial vinculante. 

Desrespeitada a decisão proferida em controle difuso de constitucionalidade, 

entende Patrícia Perrone Campos Mello, que somente as partes gozarão de legitimidade para 

propor reclamação constitucional para garantir a autoridade do entendimento do STF, com 

base no art. 102, I, “l”, da CF/1988106. 

Celso de Albuquerque Silva, por outro lado, defende que a legitimidade para 

propor reclamação constitucional é de todo aquele que comprove prejuízo em razão de 

provimento jurisdicional ou de ato da Administração que seja contrário ao que foi decidido 

em caráter vinculante em sede de controle difuso107. 

Adere-se ao entendimento de Celso Albuquerque Silva, para concluir que, 

qualquer sujeito pode propor reclamação constitucional, com base no art. 102, I, “l”, da 

CF/1988, para questionar o desrespeito ao precedente judicial vinculante formado em controle 

difuso de constitucionalidade108.  

 

3.3.3.4 Precedentes judiciais que reconhecem ou rejeitam a repercussão geral 

 

                                                        
105 Nesse sentido: CAMBI, Eduardo. Jurisprudência lotérica. Revista dos Tribunais. Ano 90, vol. 786, abr. 2001, 
p.116; AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Incidente de arguição de inconstitucionalidade: comentários ao 
art. 97 da Constituição e aos arts. 480 a 482 do Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2002, p.79 e 80; MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2011, p.513; ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes vinculantes e irretroatividade 
do direito no sistema processual brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais Superiores e sua Eficácia Temporal. 
Curitiba: Juruá, 2012, p.145-146; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria 
de. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.443. Luiz 
Henrique Volpe Camargo entende que as decisões dadas em controle difuso de constitucionalidade tem eficácia 
persuasiva. (CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. A força dos precedentes no moderno processo civil brasileiro. 
In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, 
p.643).  
106 Aderindo ao posicionamento do STF no julgamento das Reclamações n° 3.159 (STF, Tribunal Pleno, Rcl n° 
3.159, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 02 fev 1006, decisão publicada em 03 mar 2006) e n° 3.291 (STF, Rcl n° 
3.291, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 23 maio 2005, decisão publicada em 31 maio 2005), Patrícia Perrone 
Campos Mello se posiciona no sentido de considerar que somente as partes podem propor reclamação 
constitucional contra decisão que desrespeita precedente formado em sede de controle difuso de 
constitucionalidade. Assim, entende a referida autora que as decisões proferidas no âmbito de controle difuso 
pelo STF produzem eficácia impositiva intermediária, colocando esses precedentes judiciais entre os precedentes 
judiciais persuasivos e os precedentes judiciais vinculantes. (MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O 
desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.96). 
107 SILVA, Celso de Albuquerque. Súmula Vinculante: Teoria e Prática da Decisão Judicial com base em 
Precedentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.152. 
108 Nesse sentido: STF, Rcl n° 1.922, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 02 dez 2002, decisão publicada em 09 dez 
2002 e STF, Rcl n° 1.822, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 23 ago 2001, decisão publicada em 12 set 2001, que 
se aplicam à proteção dos precedentes judiciais dados em controle difuso de constitucionalidade, já que se trata 
de incidente de natureza objetiva. 
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Os arts. 102, §3°, da CF/1988 (introduzido pela EC n° 45/2004) e 543-A, 

caput, do CPC, prevêem a necessidade de o recurso extraordinário ter repercussão geral109 da 

questão constitucional do caso posto à apreciação jurisdicional, para que o tribunal examine a 

admissão do recurso, só podendo recusá-lo mediante manifestação de 2/3 de seus membros. 

A finalidade da repercussão geral é filtrar as questões revestidas de 

significativo valor institucional, para que se qualifique a atividade do STF que vai além do 

âmbito do recurso extraordinário110. 

O texto constitucional prevê que o conteúdo normativo da repercussão geral 

deve ser delimitado por lei federal. A Lei Federal n° 11.418/2006, que tratou de fazê-lo, 

esclareceu que a demonstração da repercussão só será exigida a partir da data de início de sua 

vigência (art. 4°). No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n° 

664.567111, porém, o STF decidiu que esse requisito somente pode ser exigido após o início 

da vigência da sua regulamentação pelo RISTF, cuja alteração foi publicada em 03/05/2007. 

A repercussão geral é requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, 

que está relacionada com a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, 

político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (art. 543-A, §1°, 

do CPC). Trata-se, portanto, de conceito jurídico indeterminado, cujo preenchimento da 

hipótese de incidência depende do exame das peculiaridades do caso concreto112.  

                                                        
109 Eduardo Talamini defende a constitucionalidade da repercussão geral. Para ele, a inserção da repercussão 
geral só poderia ser taxada de inconstitucional se violasse cláusula pétrea. Além de não violar cláusula pétrea, a 
repercussão geral justifica-se sob o ponto de vista da razoabilidade (faceta do devido processo legal), porque 
com a exigência da repercussão geral, busca-se permitir que o STF, de forma célere e qualificada, decida 
questões que não se limitem, apenas, ao âmbito das partes. Ademais, a deliberação sobre a repercussão geral 
deve ser pública e motivada, o que permite o seu controle pela sociedade. Isso tudo, segundo o autor, serve para 
ratificar a constitucionalidade da repercussão geral. (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. Tese de livre-docência. São Paulo: Faculdade de 
direito da Universidade de São Paulo, 2008, p.32). 
110 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. 
Tese de livre-docência. São Paulo: Faculdade de direito da Universidade de São Paulo, 2008, p.25. Humberto 
Theodoro Júnior, Dierle Nunes e Alexandre Bahia entendem que, embora a filtragem de recursos nos tribunais 
superiores otimizem sua atuação em termos de celeridade, não há garantia que o desafogamento desses órgãos do 
Judiciário permitirá a aplicação qualitativamente melhor do direito. (THEODORO JÚNIOR, Humberto; 
NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre. Litigiosidade em massa e repercussão geral no recurso extraordinário. 
Revista de Processo. Ano 34, n° 177, nov. 2009, p.22). Antonio Adonias Aguiar Bastos defende que o art. 543-
A, do CPC, se aplica às demandas-tipo, decorrentes de uma relação-modelo que ensejam soluções-padrão. Para 
ele, o delineamento da relação-padrão com a causa de pedir e o pedido padronizados, importa para a 
identificação da repercussão geral. (BASTOS, Antonio Adonias Aguiar. Situações jurídicas homogêneas: um 
conceito necessário para o processamento das demandas de massa. Revista de Processo. Ano 35, n° 186, ago. 
2010, p.97-98). 
111 STF, Tribunal Pleno, QO no AI n° 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 18 jun 2007, decisão 
publicada em 06 set 2007. 
112 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. 



112 

 

Nada obstante se tratar de conceito jurídico indeterminado, Fredie Didier Jr. e 

Leonardo Carneiro da Cunha propõem alguns parâmetros para a averiguação do 

preenchimento da repercussão geral. O primeiro é a existência de “questões constitucionais 

que sirvam de fundamento a demandas múltiplas, como aquelas relacionadas a questões 

previdenciárias ou tributárias, em que diversos demandantes fazem pedidos semelhantes, 

baseados na mesma tese jurídica113”. O segundo é a existência de questões que, em razão de 

sua magnitude constitucional, “devem ser examinadas pelo STF em controle difuso de 

constitucionalidade, como aquelas que dizem respeito à correta interpretação/aplicação dos 

direitos fundamentais, que traduzem um conjunto de valores básicos que servem de esteio a 

toda ordem jurídica114”. 

Teresa Arruda Alvim Wambier também se esforça para delimitar o conteúdo 

da repercussão geral. Para ela, os critérios que orientam a identificação de uma questão de 

repercussão geral são os de ordem econômica, social, política e jurídica. A relevância jurídica 

decorre do perigo que a decisão impugnada pode acarretar a algum instituto básico do direito, 

a exemplo do direito adquirido. A relevância social se verifica nas ações em que se discutem 

problemas relativos à moradia, saúde, legitimidade do MP para a propositura de certas 

demandas e nas ações coletivas. A relevância econômica se vê em ações em que se discutem o 

sistema financeiro de habitação ou de privatização de serviços públicos essenciais, como 

telefonia, saneamento básico, infra-estrutura. A repercussão política pode se entrever de uma 

                                                                                                                                                                             
Tese de livre-docência. São Paulo: Faculdade de direito da Universidade de São Paulo, 2008, p.37; WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim. Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória. 2. ed. reform. e atual. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p.294; DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de 
Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 3., p.358. As matérias cuja repercussão geral 
vem sendo reconhecida pelo STF é disponibilizada no site oficial 
(http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarRepercussaoGeral.asp). Eduardo Talamini diz que 
embora a repercussão geral seja conceito jurídico indeterminado, não há discricionariedade na sua delimitação. 
O fato de a decisão que julga a repercussão geral ser irrecorrível não atesta a discricionariedade. A 
recorribilidade da decisão fica excluída por uma imposição lógica: trata-se de pronunciamento de órgão último 
do tribunal de cúpula. (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. Tese de livre-docência. São Paulo: Faculdade de direito da Universidade de São Paulo, 
2008, p.40). 
113 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: 
Jus Podivm, 2013, v. 3., p.360. Eduardo Talamini chama a atenção para o fato de que a repercussão geral pode 
ser quantitativa (alcance de uma infinidade de casos), mas também pode estar presente em questões que, mesmo 
sem tendência de reproduzir-se em uma significativa quantidade de litígios, versam sobre temas fundamentais 
para a ordem jurídio-constitucional (repercussão qualitativa). (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. Tese de livre-docência. São Paulo: Faculdade de 
direito da Universidade de São Paulo, 2008, p.43-44). 
114 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: 
Jus Podivm, 2013, v. 3., p.360-361. 
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causa que possa emergir decisão capaz de influenciar relações com Estados estrangeiros ou 

organismos internacionais115. 

Existe hipótese de presunção absoluta de repercussão geral. Diz-se que a 

repercussão geral estará automaticamente preenchida, se o recurso impugnar decisão contrária 

a enunciado de súmula ou a jurisprudência dominante do tribunal. Nos termos do art. 543-A, 

§3°, do CPC, qualquer decisão do STF que produza eficácia vinculante (nos termos 

defendidos nesse trabalho) está abarcada no conceito de súmula e jurisprudência 

dominante116. A presunção é justificável, porque reforça a força vinculante das decisões do 

STF, não apenas aquelas incluídas em enunciado de súmula vinculante, mas também aquelas 

incluídas em enunciado de súmula não vinculante e integrantes de jurisprudência dominante 

não sumulada117.  

Se a decisão recorrida estiver em conformidade com o entendimento do STF, 

isso não quer dizer que haverá presunção absoluta de falta de repercussão geral. Nessa 

hipótese, o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral, provocando a 

Suprema Corte a se manifestar, a qual poderá modificar seu entendimento, tendo em vista que 

o “contexto do momento impõe a mudança da orientação anteriormente firmada (o que 

caracteriza o chamado overruling), seja porque o caso contém peculiaridade que exige o 

afastamento ou a não aplicação do entendimento assentado (caracterizando o chamado 

distinguishing)118”. Isso evita o engessamento da jurisprudência, bem como contribui para a 

                                                        
115 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória. 2. ed. reform. 
e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p.297-298. 
116 TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição 
Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.232. Eduardo Talamini entende que a presunção absoluta de 
repercussão geral incide nas hipóteses em que o recurso alega violação a súmula vinculante ou não-vinculante, 
porque o dispositivo se refere à jurisprudência dominante, sequer sumulada. Conclui, assim, que a presunção não 
guarda relação direta com o instituto da vinculação. Para ele, a presunção absoluta também abrange as decisões 
do STF que são revestidas de força vinculante (decisões em ação direta de inconstitucionalidade, em ação 
declaratória de constitucionalidade, em argüição de descumprimento de preceito fundamental, etc.). Com relação 
ao termo jurisprudência dominante, o referido autor defende que se trata de conceito jurídico indeterminado que 
pode significar: a) decisões reiteradas do plenário do STF num determinado sentido; b) decisão única do plenário 
do STF que pacifique um entendimento, antes controvertido; c) decisões reiteradas das turmas do STF no mesmo 
sentido; d) decisões monocráticas que provenham de diferentes Ministros do STF e que não sejam 
desautorizadas por outros pronunciamentos monocráticos em sentido oposto. (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. Tese de livre-docência. São Paulo: 
Faculdade de direito da Universidade de São Paulo, 2008, p.47-48). 
117 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: 
Jus Podivm, 2013, v. 3., p.358. 
118 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: 
Jus Podivm, 2013, v. 3., p.359. Cassio Scarpinella Bueno defende que se o caso deduzido em juízo não estiver na 
lista dos que oferecem repercussão geral, é possível que o relator, à luz das razões apresentadas pelo recorrente, 
seja convencido de que o caso deva constar da referida lista. (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado 
de direito processual civil. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, v. 5., p.260). Eduardo Talamini diz que 
se a decisão estiver em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do STF, é sinal de que a questão é 



114 

 

revisibilidade de temas cuja solução pode variar de acordo com as circunstâncias sociais, 

políticas, econômicas ou jurídicas119.    

Esse requisito de admissibilidade deverá ser demonstrado pelo recorrente, em 

preliminar de recurso (art. 543-A, §2°, do CPC), de onde se extrai que é seu o ônus de 

demonstrar a existência de repercussão geral. Se o recurso possui um item ou tópico em que 

se demonstre (ou se afirme) a repercussão geral, haverá uma presunção de sua existência, 

somente cabendo ao plenário do STF, por 2/3 de seus membros, inadmitir o recurso 

extraordinário por falta de repercussão geral120. Em outros termos, somente o STF poderá 

dizer que não há repercussão geral, não podendo o Presidente ou Vice-Presidente do órgão 

jurisdicional local perante o qual o recurso foi interposto fazer essa análise. Se o recurso não 

contiver item ou tópico que demonstre a repercussão geral, o recurso extraordinário poderá 

ser inadmitido pelo Presidente ou Vice-Presidente do referido órgão jurisdicional local121, 

que, nessa hipótese, não estará dizendo que a repercussão geral existe ou não, mas sim 

apreciando um requisito de admissibilidade relacionado à regularidade formal122. “Se, a 

                                                                                                                                                                             
de natureza constitucional, já que existe jurisprudência do STF a respeito dela. Assim, esse dado é importante 
para o juízo de mérito do recurso e não para fins do juízo de admissibilidade que, poderá restar preenchido. 
(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. 
Tese de livre-docência. São Paulo: Faculdade de direito da Universidade de São Paulo, 2008, p.48). 
119 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: 
Jus Podivm, 2013, v. 3., p.359. 
120 A competência para processar e julgar o recurso extraordinário é do STF (art. 102, III, da CF/1988), mas a 
análise dessa questão preliminar deve ser feita pelo pleno, para onde os autos deverão ser remetidos.  
121 Se o órgão de origem, perante o qual tenha sido interposto recurso extraordinário, ultrapassar os limites de sua 
competência, caberá agravo (art. 544, do CPC) ou reclamação constitucional (arts. 102, I, “l”, da CF/1988 e 13 e 
ss., da Lei n° 8.038/1990). 
122 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. 
Tese de livre-docência. São Paulo: Faculdade de direito da Universidade de São Paulo, 2008, p.26-27; 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória. 2. ed. reform. e 
atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p.302; DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. 
Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 3., p.356-357. Eduardo Talamini diz 
que o art. 102, §3°, da CF/1988, consagra o princípio da repercussão geral das questões constitucionais. Isso é o 
que se extrai da previsão de que o reconhecimento da repercussão geral depende de quorum qualificado. 
(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. 
Tese de livre-docência. São Paulo: Faculdade de direito da Universidade de São Paulo, 2008, p.26). O 
julgamento eletrônico da repercussão geral deve observar o procedimento descrito a seguir. Nos termos do art. 
323, do RISTF, cabe ao relator examinar os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário. Faltando 
algum requisito (preparo, tempestividade, prequestionamento), deverá inadmitir o recurso. Estando presentes 
todos os requisitos – e não veiculando o recurso matéria idêntica à outra cuja repercussão geral já tenha sido 
examinada antes, hipótese em que o relator poderá aplicar o precedente, nem de recurso que se funde em súmula 
ou jurisprudência dominante do STF, situação em que haverá presunção absoluta de existência da repercussão 
geral –, caberá ao relator manifestar-se sobre a existência de repercussão geral, submetendo a questão aos demais 
ministros por meio eletrônico, que terão prazo de 20 dias para pronunciar-se. Nos termos do art. 324, parágrafo 
único, se no prazo de 20 dias, não chegar número suficiente de manifestações (7 manifestações que, somadas à 
do relator, totalizam 8) para a rejeição da repercussão geral, estará cumprido o requisito, confirmando-se a 
existência da repercussão geral (julgamento tácito ou implícito da repercussão geral). Se, nesse prazo, chegar 
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despeito de a peça recursal carecer de tópico formalmente destacado demonstrando a 

repercussão, essa estiver adequadamente evidenciada no contexto da petição, não será 

admissível negar conhecimento ao recurso pelo mero fundamento de ausência da 

preliminar123”. Isso porque a Constituição exige que a repercussão geral seja demonstrada, 

não impondo que tal demonstração esteja formulada em item próprio. Além disso, ausente o 

tópico, é possível que exista precedente que já tenha reconhecido a repercussão da matéria 

veiculada no recurso extraordinário, mitigando essa imperfeita exigência de elaboração de 

tópico específico a respeito da demonstração da repercussão geral124.  

Por previsão do art. 543-A, §4°, do CPC, se a turma decidir pela existência da 

repercussão geral por, no mínimo, quatro votos, ficará dispensada a remessa do recurso 

extraordinário ao plenário para a verificação do preenchimento desse requisito de 

admissibilidade. 

Negada a existência de repercussão geral125, a decisão valerá para todos os 

recursos sobre matéria idêntica. Assim, os recursos extraordinários que versem sobre questão 

                                                                                                                                                                             
número suficiente de manifestações contrárias ao requisito, o recurso não será admitido por falta de repercussão 
geral. Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha dizem que embora o art. 93, IX, da CF/1988, exija que as 
decisões judiciais sejam fundamentadas, não há inconstitucionalidade no julgamento tácito ou implícito da 
repercussão geral, porque, como existe item ou tópico no recurso extraordinário que demonstra a repercussão 
geral, há presunção de sua existência, sendo que a manifestação tácita confirma essa existência. Eduardo 
Talamini, por sua vez, diz que o art. 102, §3°, da CF/1988, traz previsão da presunção da repercussão geral que 
só pode ser afastada por 2/3 dos membros do STF. Além disso, os referidos autores dizem que o procedimento 
de julgamento eletrônico da repercussão geral cria um prazo judicial preclusivo (em regra, o prazo dos juízes são 
impróprios), já que, passados os 20 dias, considera-se que o ministro admitiu a existência de repercussão geral, 
não podendo mais pronunciar-se sobre sua existência. Eduardo Talamini diz ainda que a deliberação colegiada 
sem o debate entre os integrantes do órgão é legítima, desde que se confira publicidade a cada passo do 
processamento eletrônico. A Emenda Regimental n° 31 acrescentou o §2° ao art. 324, do RISTF, que passou a 
prever que se o relator entender que a questão discutida é constitucional e manifestar-se sobre a repercussão 
geral, o silêncio dos ministros significa que há repercussão geral. Se o relator entender que o recurso 
extraordinário não deve ser conhecido porque a matéria nele discutida é infraconstitucional, o silêncio dos 
demais ministros deve ser entendido como manifestação pela ausência de repercussão geral. (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. Tese de livre-docência. 
São Paulo: Faculdade de direito da Universidade de São Paulo, 2008, p.54-55; DIDIER JR., Fredie; CUNHA, 
Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 3., p.369-370).   
123 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. 
Tese de livre-docência. São Paulo: Faculdade de direito da Universidade de São Paulo, 2008, p.35. 
124 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. 
Tese de livre-docência. São Paulo: Faculdade de direito da Universidade de São Paulo, 2008, p.35-36. 
125 Negada a existência de repercussão geral, dispensa-se a interposição simultânea de recurso extraordinário, 
ainda que o acórdão local se assente em fundamento constitucional e infraconstitucional, qualquer deles 
suficiente, por si só, para mantê-lo. Isso porque, nenhum tribunal local poderá negar seguimento a recurso 
especial quando o STF já tiver negado repercussão geral da questão constitucional disposta no acórdão local 
recorrido. (MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.478-479). Teresa Arruda Alvim Wambier propõe, nesse ponto, que o STJ, após julgar o 
recurso especial, sob o prisma da violação à lei federal, prossiga no julgamento da causa, examinando também a 
alegação de violação à norma constitucional. Se rejeitado o recurso, no que tange ao fundamento federal 
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cuja amplitude da repercussão já tenha sido examinada e afastada, serão inadmitidos, pela 

ausência de repercussão geral, através de decisão do Presidente ou Vice-Presidente do órgão 

jurisdicional local perante o qual o recurso extraordinário foi interposto ou por decisão do 

relator (art. 557, do CPC) ou ainda por decisão de turma do STF. Nada impede que o STF 

revise a tese fixada na referida decisão que negou a repercussão geral da questão (arts. 543-A, 

§5°, do CPC), no julgamento de novos recursos extraordinários. 

A decisão sobre a existência ou inexistência de repercussão geral é irrecorrível 

(art. 543-A, caput, do CPC)126. Da decisão que inadmitir o recurso extraordinário, contudo, 

cabe agravo (art. 544, do CPC)127, por meio do qual a parte poderá demonstrar que seu caso se 

encontra fora do espectro da tese manifestada. Segundo Humberto Theodoro Junior, Dierle 

Nunes e Alexandre Bahia, trata-se de importância redimensionada e potencializada conferida 

ao agravo128. 

Do regramento extraído do art. 543-A, §5°, do CPC, depreende-se que a norma 

jurídica geral extraída da decisão do STF que reconhece ou rejeita a repercussão geral goza de 

eficácia vinculante129. Essa eficácia é horizontal, na medida em que vincula o próprio STF, 

que só poderá deixar de observá-la em caso de superação da tese fixada no precedente ou 

distinção de casos, e vertical, vinculando os tribunais inferiores (e demais órgãos 
                                                                                                                                                                             
infraconstitucional, desnecessário o prosseguimento, no que diz respeito à questão constitucional. (WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim. Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória. 2. ed. reform. e atual. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p.313). 
126 Eduardo Talamini entende que contra essa decisão cabem embargos de declaração e mandado de segurança. 
(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. 
Tese de livre-docência. São Paulo: Faculdade de direito da Universidade de São Paulo, 2008, p.56-58).   
127 Segundo Eduardo Talamini, cabe recurso contra a decisão do Presidente do STF ou do relator que aplicar o 
entendimento fixado no julgamento da repercussão geral no julgamento de outros recursos idênticos. Cabe 
recurso de decisão do órgão a quo de negativa de seguimento ao recurso extraordinário por falta de repercussão 
geral (amparada em precedente do plenário do STF) ou por falta de preliminar formal de demonstração da tal 
repercussão. (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. Tese de livre-docência. São Paulo: Faculdade de direito da Universidade de São Paulo, 2008, p.56-58).   
128 THEODORO JÚNIOR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre. Litigiosidade em massa e 
repercussão geral no recurso extraordinário. Revista de Processo. Ano 34, n° 177, nov. 2009, p.43. 
129 Defendendo a eficácia vinculante das decisões proferidas pelo STF que rejeitam ou reconhecem a repercussão 
geral: MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.476; MONERRAT, Fábio Victor da Fonte. A jurisprudência uniformizada como estratégia de 
aceleração do procedimento. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012, p.420; ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes vinculantes e 
irretroatividade do direito no sistema processual brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais Superiores e sua 
Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, p.146; LIMA, Tiago Asfor Rocha. Precedentes judiciais civis no 
Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p.297-298. Luiz Henrique Volpe Camargo entende que as decisões do STF que 
rejeitam ou reconhecem a repercussão geral constituem precedentes judiciais fortes, porque, para ele, o CPC não 
previu, expressamente, a eficácia vinculante dessas decisões. Os precedentes judiciais fortes, segundo Luiz 
Henrique Volpe Camargo, são aqueles cuja eficácia vinculante não está prevista em lei. (CAMARGO, Luiz 
Henrique Volpe. A força dos precedentes no moderno processo civil brasileiro. In WAMBIER, Teresa Arruda 
Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.632). 
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jurisdicionais), que deverão, a partir da decisão do STF, inadmitir os recursos que veiculem 

matéria idêntica (se rejeitada a repercussão geral pelo STF) ou admiti-los (se reconhecida a 

repercussão geral). 

Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha dizem que por conta da 

tendência de transformação do recurso extraordinário em meio de controle difuso de 

constitucionalidade das leis, é correta a interpretação no sentido de que as decisões do 

plenário do STF sobre repercussão geral de determinada questão vincula os demais órgãos do 

tribunal e dispensa que se remeta o tema ao plenário, caso seja veiculado em outro recurso 

extraordinário, que verse sobre a questão cuja amplitude da repercussão já tenha sido 

examinada, aplicando-se, analogicamente, a previsão do art. 481, parágrafo único, do CPC, 

que foi ratificada no art. 543-A, §5°, do CPC. 

O art. 543-B, do CPC, de seu turno, instituiu um incidente de análise por 

amostragem da repercussão geral. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento 

em idêntica controvérsia, a análise da repercussão geral será processada nos termos do RISTF, 

observado o disposto no art. 543-B, do CPC. Nesse incidente, caberá ao órgão jurisdicional 

perante o qual o recurso extraordinário foi interposto selecionar um ou mais recursos 

representativos da controvérsia e encaminhá-los ao STF, sobrestando os demais até o 

pronunciamento definitivo da Suprema Corte (art. 543-B, §1°, do CPC). Essa seleção deve ser 

feita pela autoridade responsável pelo juízo de admissibilidade do recurso (Presidente ou 

Vice-Presidente do órgão jurisdicional local, em regra)130. O art. 328, do RISTF, prevê que o 

próprio STF pode identificar os casos repetitivos (ou determinar que o órgão a quo o faça)131, 

de ofício pela Presidência, ou pelo relator, ou ainda, por manifestação de interessado (parte ou 

amicus curiae), comunicando aos demais órgãos a seleção para que haja o sobrestamento (art. 

328-A, caput, do RISTF). O parágrafo único, do art. 328-A, do RISTF, dispõe ainda que a 

Presidência ou o relator poderá, ao selecionar os casos representativos da controvérsia, 

determinar a devolução dos demais aos órgãos jurisdicionais de origem. 

                                                        
130 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. 
Tese de livre-docência. São Paulo: Faculdade de direito da Universidade de São Paulo, 2008, p.68. 
131 O art. 328, caput, do RISTF, também prevê que o STF, por meio de seu Presidente ou relator, pode selecionar 
casos que podem vir a se transformar em repetitivos. Nesse caso, deverá, de ofício ou a requerimento da parte, 
comunicar aos demais tribunais e turmas de juizado especial, a existência da potencialidade de repetição, 
podendo pedir informações órgãos sobre a existência, quantidade, fase em que se encontram tais recursos. 
Poderá, desde logo, determinar o sobrestamento desses recursos. 
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O STF, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n° 

760.358132, já se manifestou no sentido de que o sobrestamento se dá por meio de mero 

despacho, não sendo, portanto, recorrível. Segundo esse precedente, recorrível é a decisão 

que, cessada a causa do sobrestamento, vier a aplicar o que for decidido pela Corte Suprema.   

Parcela da doutrina, contudo, entende que a decisão que determina o 

sobrestamento indevido é recorrível, porque pode causar prejuízo imediato aos litigantes133. É 

a esse posicionamento que se adere. Eduardo Talamini vislumbra duas hipóteses de 

sobrestamento indevido: a) questão constitucional veiculada no recurso extraordinário da 

parte é distinta daquela que será objeto de julgamento por amostragem; b) recurso sobrestado 

versa, além da questão objeto de julgamento de repercussão geral por amostragem, sobre 

outras questões em relação às quais não se justifica o sobrestamento134.  

Pela previsão do art. 543-B, do CPC, “negada a existência da repercussão 

geral, os recursos sobrestados considerar-se-ão automaticamente não admitidos”. É dizer, o 

STF julgará um ou alguns recurso(s) extraordinário(s), que envolvam a mesma questão de 

direito (decisões recorridas que tenham a mesma ratio). Se for negada a existência de 

repercussão geral, todos os demais recursos extraordinários que não subiram ao STF, 

reputam-se automaticamente não conhecidos135. 

O incidente para a apuração de repercussão geral por amostragem é 

procedimento de caráter objetivo, semelhante aos procedimentos de controle concentrado de 

constitucionalidade e de profundo interesse público, porque se refere a exame de questão que 

diz respeito a um número indeterminando de pessoas que serão atingidas por uma norma 

jurídica geral nele produzida136. Por isso, as decisões proferidas no mencionado incidente 

                                                        
132 STF, Tribunal Pleno, QO no AI n° 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 19 nov 2009, decisão publicada 
em 19 fev 2010. 
133 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória. 2. ed. reform. 
e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p.304; BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de 
direito processual civil. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, v. 5., p.262. Nesse sentido: STJ, 1ª Turma, 
AgRg no REsp n° 1.258.151, Rel. Min. Francisco Falcão, j. em 06 mar 2012, decisão publicada em 16 mar 2012; 
STJ, 2ª Turma, REsp n° 1.231.859, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 22 fev 2011, decisão publicada 
em 04 mar 2011. Contra o sobrestamento indevido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha defendem 
que cabe reclamação constitucional. (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito 
Processual Civil. 11. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 3., p.339).  
134 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. 
Tese de livre-docência. São Paulo: Faculdade de direito da Universidade de São Paulo, 2008, p.68. 
135 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: 
Jus Podivm, 2013, v. 3., p.356-357. 
136 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: 
Jus Podivm, 2013, v. 3., p.367. 
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gozam de eficácia vinculante perante o próprio STF e perante os órgãos jurisdicionais 

inferiores. 

A eficácia vinculante desses precedentes judiciais do STF que reconhecem ou 

rejeitam a repercussão geral é ratificada pela possibilidade de a Suprema Corte cassar ou 

reformar, liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada, nos termos do art. 543-B, 

§4°, do CPC, sem prejuízo da propositura de reclamação constitucional, fundada no art. 102, 

I, “l”, da CF/1988, para salvaguardar a autoridade do STF. 

 

3.3.3.5 Precedentes judiciais que fixam a tese jurídica para os recursos extraordinários ou 

especiais repetitivos 

 

Quando for rejeitada a repercussão geral do recurso paradigma ou dos recursos 

paradigmas, os recursos sobrestados serão automaticamente inadmitidos (art. 543-B, §2°, do 

CPC). Isso porque a decisão de inexistência de repercussão geral se torna requisito negativo 

de admissibilidade dos recursos sobrestados, devendo ser observada pelos tribunais de 

origem137. 

Reconhecida a repercussão geral, admitido o recurso extraordinário e julgado 

seu mérito pelo STF, os recursos sobrestados serão apreciados no juízo a quo (tribunais, 

Turmas de Uniformização ou turmas recursais) que poderá declará-los prejudicados ou 

retratar-se (art. 543-B, §3°, do CPC). Se o recurso visa alcançar o resultado a que chegou o 

STF no julgamento do recurso paradigma ou dos recursos paradigmas, o órgão jurisdicional 

de origem deverá retratar-se, por meio do órgão prolator da decisão recorrida138. A retratação 

é possível, porque a decisão do STF foi tomada em abstrato, de modo a resolver a questão em 

tese139, sendo que o órgão jurisdicional local analisará as especificidades do caso concreto. A 

retratação se limita a adequar a decisão do órgão a quo à decisão do STF. Se o recurso 

objetivar resultado oposto ao alcançado pelo STF no caso representativo ou nos casos 

representativos, deverá ser declarado prejudicado. 

                                                        
137 TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição 
Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.196-198; MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes 
Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.477-480; ROSITO, Francisco. Teoria 
dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012, p.416. 
138 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. 
Tese de livre-docência. São Paulo: Faculdade de direito da Universidade de São Paulo, 2008, p.76. 
139 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: 
Jus Podivm, 2013, v. 3., p.367. 
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A decisão que declara prejudicado o recurso ou que promove a retratação é 

recorrível; a primeira por agravo e a segunda por recurso extraordinário do adversário140.  

Se não houver retratação, os autos deverão ser encaminhados ao STF que 

poderá: a) cassar ou reformar, liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada ou; b) 

revisar a tese anteriormente fixada, conhecendo e dando provimento ao recurso 

extraordinário. Isso é o que dispõe o art. 543-B, §§4° e 5°, do CPC. Contra a decisão do STF, 

nesse particular, cabe agravo (art. 557, §1°, do CPC)141. 

Eduardo Talamini diz que a retratação de que fala o art. 543-B, §3°, do CPC, 

não é obrigatória, razão pela qual a decisão do STF sobre a repercussão geral e o mérito do 

recurso extraordinário não é vinculante. Referida decisão, segundo ele, goza de eficácia 

persuasiva142. 

Cassio Scarpinella Bueno, por sua vez, entende que não há efeitos vinculantes 

nas decisões proferidas pelo STF em sede de recurso extraordinário (mesmo que se trate de 

decisões referentes à fixação da existência ou inexistência da repercussão geral, em incidente 

de julgamento por amostragem). Por isso, para o referido autor, o art. 543-B, §§3° e 4°, do 

CPC, deve ser interpretado no sentido de que, reconhecida a repercussão geral, os autos dos 

recursos extraordinários devem ser encaminhados ao STF para que ele (e não os órgãos de 

interposição dos referidos recursos) realize o julgamento de acordo com o decidido. Passíveis 

de retratação, segundo Cassio Scarpinella Bueno, são as decisões relativas à admissão, ou não, 

de recursos extraordinários143, de onde se conclui que para ele, somente as decisões do STF 

que reconhecem ou rejeitam a repercussão geral gozam de efeito vinculante.  

Eduardo Talamini defende que não há inconstitucionalidade na possibilidade 

de o órgão a quo poder negar a subida do recurso extraordinário por razões de mérito, já que a 

competência do STF fica preservada, na medida em que se assegura recurso contra a decisão 

proferida pelo órgão a quo144, posicionamento ao qual se adere. 

                                                        
140 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. 
Tese de livre-docência. São Paulo: Faculdade de direito da Universidade de São Paulo, 2008, p.78. 
141 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. 
Tese de livre-docência. São Paulo: Faculdade de direito da Universidade de São Paulo, 2008, p.79. 
142 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. 
Tese de livre-docência. São Paulo: Faculdade de direito da Universidade de São Paulo, 2008, p.76. 
143 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de direito processual civil. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2014, v. 5., p.261. 
144 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. 
Tese de livre-docência. São Paulo: Faculdade de direito da Universidade de São Paulo, 2008, p.77. 
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O regramento da fixação da tese jurídica a ser aplicada aos recursos especiais 

repetitivos é similar e, assim como o regramento da fixação da tese jurídica a ser aplicada aos 

recursos extraordinários repetitivos, visa à homogeneização da jurisprudência e à aceleração e 

simplificação do julgamento dos recursos pelo STJ145. 

Quando se está diante de recursos especiais repetitivos, fundados em idêntica 

questão de direito, o art. 543-C, §1°, do CPC, autoriza a seleção146 adequada de recurso 

paradigma ou de recursos paradigmas pelo Presidente do tribunal de origem, escolhendo-se 

aquele ou aqueles que contenham a maior diversidade de fundamentos, sobrestando-se os 

demais até o advento de decisão definitiva do STJ sobre a questão147.  

O STJ tem precedentes no sentido de que o sobrestamento é feito por mero 

despacho, que é irrecorrível148. 

Defende-se, contudo, que o sobrestamento é feito por decisão que pode causar 

prejuízo (quando o sobrestamento for indevido), cabendo agravo (com base nos mesmos 

fundamentos do agravo cabível contra o sobrestamento indevido de recursos extraordinários) 

ou reclamação constitucional149. 

Não adotada essa providência pelo Presidente do tribunal de origem, o art. 543-

C, §§ 1° e 2°, do CPC, permite que o relator do recurso no STJ, notando existir jurisprudência 
                                                        
145 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° grau. Revista de Processo. Ano 36, n° 191, jan. 2011, p.189. 
146 O art. 1°, §1°, da Resolução n° 8 do STJ, diz que “serão selecionados, pelo menos 1 (um) processo de cada 
Relator e, dentre esses, os que contiverem maior diversidade de fundamentos no acórdão e de argumentos no 
recurso especial”. Diante de tal previsão, Vitor Toffoli define quatro critérios para a seleção de recursos 
especiais repetitivos: a) seleção de grande número de recursos; b) dentre os recursos, deve-se selecionar, como 
os representativos da controvérsia, aqueles que contenham maior diversidade de fundamentos; c) os recursos 
selecionados devem ser aqueles que possuam a questão mais abrangente, sem prejudicar a discussão quanto às 
questões secundárias; d) havendo decisões em sentidos opostos, deverão estar entre os recursos selecionados. 
(TOFFOLI, Vitor. Recursos especiais repetitivos: critérios de seleção dos recursos paradigmas. Revista de 
Processo. Ano 36, vol. 197, jun. 2011, p.284).  
147 Luiz Guilherme Marinoni entende que não é a melhor saída permitir que o Presidente do tribunal de origem 
escolha, aleatoriamente, o recurso paradigma ou os recursos paradigmas. Segundo ele, por se tratar de matérias 
relativas à interpretação de lei federal, breve e naturalmente, chegariam ao STJ. Assim, “seria mais adequado 
deixar o primeiro caso chegar ao tribunal superior para que, a partir da sua resolução, ficassem os tribunais e 
juízos estaduais e federais obrigados em face do precedente então formado. (MARINONI, Luiz Guilherme. 
Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.497). 
148 STJ, 2ª Turma, AgRg no Ag n° 1.223.072, Rel. Min. Humberto Martins, j. em 09 mar 2010, decisão publicada 
em 18 mar 2010; STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag n° 1.273.622, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 27 abr 
2010, decisão publicada em 10 maio 2010. 
149 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: 
Jus Podivm, 2013, v. 3., p.339. Teresa Arruda Alvim Wambier defende que o sobrestamento indevido é 
recorrível, por meio de agravo. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recurso especial, recurso extraordinário e 
ação rescisória. 2. ed. reform. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p.308). Luiz Guilherme Marinoni 
defende que contra a decisão que inadmite o recurso especial, cabe agravo, no qual deve ser demonstrado que o 
caso do recorrente não se amolda ao precedente formado em sede de julgamento de recursos especiais 
repetitivos. (MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes: recompreensão do sistema 
processual da Corte Suprema. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.237). 



122 

 

dominante sobre o tema ou que a matéria já está afeta ao colegiado, suspenda, nos tribunais de 

segunda instância, o andamento dos recursos nos quais a controvérsia já esteja estabelecida150. 

Sobrestados os recursos fundados em idêntica controvérsia, procede-se ao 

julgamento por amostragem dos recursos especiais repetitivos.  

O art. 543-C, §§7° e 8°, do CPC, diz que, após o julgamento do recurso 

paradigma ou dos recursos paradigmas, os recursos especiais sobrestados poderão ser 

inadmitidos, pelo relator, Presidente ou Vice-Presidente do tribunal local ou relator do STJ, na 

hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação firmada pela Corte Superior. Isso 

porque a obediência à tese fixada pelo STJ se transforma em requisito de admissibilidade do 

recurso especial. Se o acórdão divergir da orientação firmada pelo STJ, o tribunal de origem, 

através do órgão responsável pela admissibilidade dos recursos, deve retratar-se, realizando-se 

o juízo de admissibilidade do recurso especial e, no mérito, conformar a sua decisão à 

orientação do STJ151. 

Segundo Luiz Guilherme Marinoni, o tribunal de origem só pode escapar 

(parcialmente) da retratação, se o caso não abrir possibilidade para a aplicação do precedente. 

Nesse caso, o recurso especial deve ser admitido para que o STJ analise a aplicabilidade do 

precedente152. 

Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina defendem que o 

art. 543-C, §8°, do CPC, ao prever “mantida a decisão divergente pelo tribunal de origem”, 

está a sugerir que o tribunal local, uma vez julgados os recursos especiais selecionados, 

poderá ou não manter a decisão recorrida, a fim de adotar ou divergir da orientação fixada 

pelo STJ153. Caso divirja da orientação fixada no STJ, deverá fazê-lo, através de decisão 

fundamentada154. 

                                                        
150 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.496-497; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. 
Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.442-444. 
151 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.499-500; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. 
Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.442-444; 
MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes: recompreensão do sistema processual da 
Corte Suprema. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 
152 MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes: recompreensão do sistema processual 
da Corte Suprema. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.238. 
153 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. Sobre o novo art. 543-C, do CPC: 
sobrestamento de recursos especiais “com fundamento em idêntica questão de direito”. Revista de Processo. Ano 
33, n° 159, maio 2008, p.219-220.  
154 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° grau. Revista de Processo. Ano 36, n° 191, jan. 2011, p.190. 
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Parcela da doutrina, contudo, entende que a decisão tomada no julgamento de 

recursos especiais repetitivos não tem efeito vinculante imediato, porque o tribunal de origem 

não é obrigado a adotar a tese definida no STJ, isto é, não é obrigado a retratar-se. Trata-se, 

para essa parcela da doutrina, de decisão meramente persuasiva155. 

O art. 543-C, do CPC, não prevê que, não havendo retratação, os autos serão 

encaminhados para o STJ, que deverá cassar ou reformar, liminarmente, o acórdão contrário à 

orientação firmada, mas pode incidir na hipótese o art. 557, §1°, do CPC156, situação em que, 

por força do recurso interposto, os autos serão remetidos ao STJ, que deverá aplicar o 

precedente fixado no julgamento de recursos especiais repetitivos. 

No presente trabalho, conclui-se que a tese fixada pelo STF e pelo STJ no 

julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos, respectivamente, gozam de 

eficácia vinculante horizontal e vertical, devendo ser observada pelo órgão prolator da tese e 

pelos órgãos jurisdicionais inferiores157, que deverão retratar-se (se os recursos sobrestados 

                                                        
155 TOFFOLI, Vitor. Recursos especiais repetitivos: critérios de seleção dos recursos paradigmas. Revista de 
Processo. Ano 36, vol. 197, jun. 2011, p.281-282; CASTRO, Daniel Penteado de. Questões polêmicas sobre o 
julgamento por amostragem do recurso especial repetitivo. Revista de Processo. Ano 37, vol. 206, abr. 2012, 
p.105. 
156 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória. 2. ed. reform. 
e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p.309-310. 
157 Defendendo que as decisões proferidas pelo STF e pelo STJ em sede de recursos especiais e extraordinários 
repetitivos gozam de eficácia vinculante: MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e 
súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.152; TARANTO, Caio 
Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição Constitucional. Rio de Janeiro: 
Forense, 2010, p.257; MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011, p.476; TUCCI, José Rogério Cruz e. Parâmetros de eficácia e critérios de 
interpretação do precedente judicial. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.119; ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes vinculantes e 
irretroatividade do direito no sistema processual brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais Superiores e sua 
Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, p.147; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael 
Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., 
p.443. Rodrigo Valente Giublin Teixeira defende que a tese fixada no julgamento de recursos especiais 
repetitivos é vinculante em relação ao STJ e demais órgãos jurisdicionais hierarquicamente inferiores. 
(TEIXEIRA, Rodrigo Valente Giublin. Recursos especiais repetitivos: recursos fundados em idêntica questão de 
direito no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Revista de Processo. Ano 36, n° 191, jan. 2011, p.180). José 
Ignacio Botelho de Mesquita, Rodolfo da Costa Manso Real Amadeo, Luiz Guilherme Pennacchi Dellore, 
Mariana Capela Lombardi Moreto, Guilherme Silveira Teixeira, Daniel Guimarães Zveibil dizem que as 
decisões proferidas no julgamento de recursos especiais repetitivos assumem status de jurisprudência dominante. 
Os tribunais não deverão se curvar diante dela, mas monta-se o cerco contra decisões contraditórias. 
(MESQUITA, José Ignacio Botelho de; AMADEO, Rodolfo da Costa Manso Real; DELLORE, Luiz Guilherme 
Pennacchi; MORETO, Mariana Capela Lombardi; TEIXEIRA, Guilherme Silveira; ZVEIBIL, Daniel 
Guimarães. A repercussão geral e os recursos especiais repetitivos. Economia, direito e política. Revista de 
Processo. Ano 38, vol. 220, jun. 2013, p.23 e 29). Luiz Henrique Volpe Camargo entende que as decisões do 
STF que fixam a tese a ser aplicada no julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos constituem 
precedentes judiciais fortes, porque, para ele, o CPC não previu, expressamente, a eficácia vinculante dessas 
decisões. Os precedentes judiciais fortes, segundo Luiz Henrique Volpe Camargo, são aqueles cuja eficácia 
vinculante não está prevista em lei.  (CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. A força dos precedentes no moderno 
processo civil brasileiro. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012, p.613). 
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estiverem em consonância com a tese fixada) ou declarar prejudicados os recursos 

sobrestados (se estiverem em contrariedade à tese fixada).  

A eficácia vinculante dessas decisões decorre da função exercida pelo STF e 

pelo STJ, consistente na uniformização da jurisprudência no país e do fenômeno da 

objetivação do julgamento dos recursos extraordinários e especiais repetitivos, do qual 

decorre uma tese jurídica aplicável a uma infinidade de casos que trazem sobre questão de 

direito idêntica. 

A eficácia vinculante desses precedentes do STF e do STJ é ratificada em face 

da impossibilidade de desistência do procedimento incidental de definição do precedente ou 

da tese a ser adotada pelo tribunal superior. Cabe uma explicação aqui. Quando se seleciona 

um recurso ou alguns recursos paradigmas para que a partir dele se fixe a tese jurídica do STF 

e do STJ sobre determinada matéria, instaura-se um novo procedimento. Além do 

procedimento recursal principal, destinado a resolver a questão individual do recorrente, passa 

a existir um procedimento incidental que é instaurado por provocação oficial para julgamento 

e fixação da tese que irá repercutir em vários outros casos repetitivos. Este último 

procedimento tem feição coletiva e não pode ser objeto de desistência. A desistência do 

procedimento recursal principal, com a definição da tese pelo tribunal superior, não atinge o 

recorrente que desistiu158. 

A eficácia vinculante desses precedentes judiciais do STF e do STJ que fixam a 

tese jurídica a ser aplicada no julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos 

também é ratificada pela possibilidade de as Cortes Superiores cassarem ou reformarem, 

liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada, nos termos do art. 543-B, §4°, do 

CPC, e na aplicação analógica do art. 557, §1°, do CPC, sem prejuízo da propositura de 

                                                        
158 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: 
Jus Podivm, 2013, v. 3., p.347-348. No julgamento da Questão de Ordem no Recurso Especial n° 1.063.343, o 
STJ entendeu que não é possível a desistência de recursos especiais selecionados para julgamento por 
amostragem. (STJ, QO no REsp n° 1.063.343, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17 dez 2008, decisão publicada em 
04 jun 2009). Rodrigo Valente Giublin Teixeira entende que é possível a desistência do recurso especial até 
antes de seu julgamento, com base no art. 501, do CPC. Segundo ele, a desistência do recurso especial escolhido 
não prejudica o julgamento da tese jurídica, tendo em vista que outro(s) recurso(s) representativo(s) da 
controvérsia poderá(ão) ser escolhidos. Para o mesmo autor, também seria possível a extinção com exame de 
mérito do processo do qual decorreu o recurso especial escolhido, em decorrência da celebração de acordo. 
(TEIXEIRA, Rodrigo Valente Giublin. Recursos especiais repetitivos: recursos fundados em idêntica questão de 
direito no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Revista de Processo. Ano 36, n° 191, jan. 2011, p.177-178). 
Nesse sentido: CASTRO, Daniel Penteado de. Questões polêmicas sobre o julgamento por amostragem do 
recurso especial repetitivo. Revista de Processo. Ano 37, vol. 206, abr. 2012, p.101-103.  
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reclamação constitucional, fundada nos arts. 102, I, “l”, e 105, I, “f”, da CF/1988, para 

salvaguardar a autoridade do STF159. 

 

3.3.3.6 Precedentes judiciais em embargos de divergência 

 

O recurso de embargos de divergência está previsto nos arts. 496, VIII e 546, 

do CPC, e sua finalidade é uniformizar a jurisprudência interna dos tribunais superiores. 

Obtida a uniformização, alcance-se a sua segunda finalidade, qual seja, reformar ou anular o 

acórdão embargado160.  

Os embargos de divergência cabem do julgamento que tenha sido proferido por 

turma, em recurso especial (no caso do STJ) ou em recurso extraordinário (no caso do STF). 

Se a decisão tiver sido proferida por seção ou por corte especial (no STJ) ou pelo plenário (no 

STF), não serão cabíveis os embargos de divergência161. 

Embora só caibam de decisões dadas no julgamento de recurso especial e 

extraordinário, existe situação excepcional em que os embargos de divergência terão 

cabimento contra acórdão proferido por turma em sede de agravo. O relator do agravo, no 

STF ou no STJ, poderá conhecer do agravo para dar provimento ao próprio recurso 

extraordinário ou ao próprio recurso especial, se o acórdão recorrido estiver em conflito com 

súmula ou jurisprudência dominante do tribunal superior (art. 544, §4°, do CPC). Da mesma 

maneira, é possível que o relator dê provimento ao recurso extraordinário ou ao recurso 

especial, quando a decisão recorrida estiver em contrariedade à súmula ou jurisprudência 

dominante do tribunal superior (art. 557, §1°-A, do CPC). Nessas hipóteses, a parte contrária 

poderá interpor agravo interno (arts. 545 e 557, §1°, do CPC), julgado por decisão colegiada 

da turma. Se esse acórdão mantiver a decisão do relator, serão cabíveis os embargos de 

                                                        
159 TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição 
Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.258; MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de 
precedentes: recompreensão do sistema processual da Corte Suprema. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, 
p.238. A Resolução n° 12/2009 do STJ prevê que cabe reclamação constitucional contra decisões contrárias às 
decisões proferidas em sede de recursos especiais repetitivos. Antonio Adonias Aguiar Bastos defende que os 
arts. 543-B e 543-C, do CPC, se aplica às demandas-tipo, decorrentes de uma relação-modelo que ensejam 
soluções-padrão. Para ele, o delineamento da relação-padrão com a causa de pedir e o pedido padronizados, 
importa para o julgamento e sobrestamento de recursos repetitivos. (BASTOS, Antonio Adonias Aguiar. 
Situações jurídicas homogêneas: um conceito necessário para o processamento das demandas de massa. Revista 
de Processo. Ano 35, n° 186, ago. 2010, p.97-98) 
160 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de direito processual civil. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2014, v. 5., p.305. 
161 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: 
Jus Podivm, 2013, v. 3., p.381. 
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divergência162. Esse entendimento foi incorporado nos enunciados 315 e 316 da súmula do 

STJ. 

A divergência pode dizer respeito tanto ao mérito quanto à admissibilidade do 

recurso especial ou extraordinário. A divergência é entre a decisão colegiada embargada (da 

turma do STJ ou do STF, no julgamento de recurso especial ou extraordinário, 

respectivamente) e qualquer decisão colegiada proferida por outro órgão do tribunal. É dizer, 

os embargos de divergência cabem quando a decisão da turma estiver divergindo da decisão 

tomada por outra turma, seção ou corte especial do STJ ou quando estiver divergindo da 

decisão tomada por outra turma ou plenário do STF163. No âmbito do STJ, se a decisão da 

turma estiver divergindo da decisão de outra turma que integra a mesma seção ou da decisão 

da própria seção, esta que irá julgar os embargos de divergência. Se a decisão da turma estiver 

divergindo da decisão de turma de outra seção, de decisão de outra seção ou de decisão da 

corte especial, caberá a esta julgar os embargos de divergência. No âmbito do STF, ao 

plenário compete julgar os embargos de divergência, esteja a decisão proferida por uma turma 

divergindo de decisão de outra turma ou de decisão do próprio plenário164. 

A divergência de que se está a falar é aquela decorrente da atribuição de 

resultados diferentes (teses jurídicas distintas) para mesma questão de direito165. 

Para que caibam os embargos de divergência, é preciso que haja similitude 

fática entre as decisões166. Luiz Guilherme Marinoni entende que para fins de preenchimento 

dessa exigência, deve-se compreender como os fatos foram considerados nas razões 

determinantes do precedente, identificando de que modo esses fatos influenciaram a questão 

de direito. Após, há se tomar em conta os fatos do caso sob julgamento, verificando se eles 

alteram o modo como o direito deve ser visto167.  

                                                        
162 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: 
Jus Podivm, 2013, v. 3., p.384. 
163 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: 
Jus Podivm, 2013, v. 3., p.382-385. 
164 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.495; ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela 
jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012, p.418-441; DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de 
Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 3., p.385. 
165 MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes: recompreensão do sistema processual 
da Corte Suprema. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.217. 
166 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.495; ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela 
jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012, p.418-441; DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de 
Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 3., p.383. 
167 MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes: recompreensão do sistema processual 
da Corte Suprema. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.219-220. 
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Outra exigência para a admissão dos embargos é a demonstração de 

divergência atual168. É dos enunciados de súmula 168 do STJ (“não cabem embargos de 

divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão 

embargado”), 247 do STF (“o relator não admitirá os embargos da Lei n. 623, de 19.02.1949, 

nem deles conhecerá o Supremo Tribunal Federal, quando houver jurisprudência firme do 

Plenário no mesmo sentido da decisão embargada”) e 598 do STF (“nos embargos de 

divergência não servem como padrão de discordância os mesmos paradigmas invocados para 

demonstrá-la, mas repelidos como não dissidentes no julgamento do recurso extraordinário”) 

que se extrai essa exigência. 

Para que os embargos de divergência sejam admitidos, há ainda que se realizar 

o confronto analítico entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, não sendo suficiente a 

mera transcrição de ementas169. 

O processamento e julgamento dos embargos de divergência estão previstos 

nos RISTF (arts. 266 e 267) e RISTJ (arts. 330 a 336).  

Uma vez interpostos e admitidos os embargos de divergência, passa-se ao 

julgamento de seu mérito. 

A função dos embargos de divergência é oportunizar a discussão das teses 

divergentes, para ao final, definir-se aquela que deve prevalecer, identificando-se o sentido do 

direito que deve imperar na corte, orientar a sociedade e guiar os tribunais inferiores. Se essa 

é a função do referido recurso, uma vez tomada a decisão pela seção, corte especial ou 

plenário, conforme o caso, não se pode admitir que as turmas voltem a decidir livremente. Há 

que se reconhecer que as decisões proferidas pela seção são vinculantes para as turmas e 

demais órgãos hierarquicamente inferiores e que as decisões proferidas pela corte especial e 

plenário são vinculantes para as turmas e seções e demais órgãos hierarquicamente 

inferiores170.  

Por essas razões que se defende, nesse trabalho que, proferida a decisão em 

embargos de divergência, a tese nela fixada gozará de eficácia vinculante vertical e horizontal, 

                                                        
168 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.495; ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela 
jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012, p.418-441; DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de 
Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 3., p.386. 
169 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.495; ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela 
jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012, p.418-441; DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de 
Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 3., p.387. 
170 MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes: recompreensão do sistema processual 
da Corte Suprema. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.214-215. 
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na medida em que vincula o próprio órgão prolator da decisão e os órgãos fracionários e 

hierarquicamente inferiores171. 

Luiz Guilherme Marinoni defende que a reclamação constitucional não deve 

ser pensada apenas como meio de proteção das partes do processo em que a decisão foi 

prolatada, mas como meio de garantir a competência e a autoridade das decisões de uma corte 

perante a sociedade e o sistema judicial. Assim, para que tenha cabimento, basta que se 

demonstre que a decisão reclamada deixou de observar, sem motivo, precedente do STJ ou do 

STF172. Adotando-se esse entendimento, defende-se que a eficácia vinculante desses 

precedentes judiciais do STF e do STJ, proferidos no julgamento de embargos de divergência, 

é ratificada pela possibilidade de se propor reclamação constitucional, fundada nos arts. 102, 

I, “l”, e 105, I, “f”, da CF/1988, para salvaguardar a autoridade das decisões do STF e do STJ. 

 

3.3.3.7 Outros precedentes judiciais do STF, do STJ e de Tribunal de Justiça 

 

O STF mantém função de guardião da Constituição, preservando e 

interpretando as normas constitucionais. A despeito de preservar e interpretar as normas 

constitucionais, o STF exerce a função de uniformizar a jurisprudência nacional quanto à 

interpretação das normas constitucionais173. 

O STJ, por sua vez, detém a função de interpretar a lei infraconstitucional, 

corrigindo ilegalidades cometidas no julgamento de causas em última ou única instância, 

pelos Tribunais Regionais Federais e pelos Tribunais de Justiça. A interpretação da lei federal 

                                                        
171 Reconhecendo a eficácia vinculante dos precedentes judiciais proferidos no julgamento de embargos de 
divergência: TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004, p.265; MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011, p.495; ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da 
tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012, p.421 e 441. Rodolfo de Camargo Mancuso entende que os 
precedentes judiciais decorrentes do julgamento de embargos de divergência são persuasivos. (MANCUSO, 
Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010, p.152). Luiz Henrique Volpe Camargo entende que as decisões do STF e do STJ 
em embargos de divergência constituem precedentes judiciais fortes, porque, para ele, o CPC não previu, 
expressamente, a eficácia vinculante dessas decisões. Para o referido autor, os precedentes judiciais fortes são 
aqueles cuja eficácia vinculante não tem previsão legal. (CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. A força dos 
precedentes no moderno processo civil brasileiro. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito 
jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.672). 
172 MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes: recompreensão do sistema processual 
da Corte Suprema. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.240-242. 
173 CUNHA, Leonardo Carneiro da. A função do Supremo Tribunal Federal e a força de seus precedentes: 
enfoque nas causas repetitivas. In PAULSEN, Leandro (coord.). Repercussão geral no recurso extraordinário: 
estudos em homenagem à Ministra Ellen Gracie. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p.63; DIDIER JR., 
Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, 
v. 3., p.349. 
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desdobra-se na segunda função assumida pelo STJ, qual seja, a de uniformização da 

jurisprudência nacional quanto à interpretação conferida a uma norma federal174. 

Emitido um precedente judicial por um órgão de cúpula que tenha competência 

para definir a interpretação sobre determinada categoria de leis (constitucionais e 

infraconstitucionais), deve-se exigir que o próprio órgão prolator e os demais 

hierarquicamente inferiores sigam-no175. 

É seguindo esse entendimento que Luiz Guilherme Marinoni defende que 

qualquer decisão do STF, proferida no exercício da competência prevista no art. 102, da 

CF/1988, que se limite a definir a interpretação de acordo com a Constituição deve produzir 

efeito vinculante horizontal e vertical176. 

A autoridade das decisões proferidas pelo STJ, de seu turno, nas palavras do 

referido autor, decorre do simples fato de esses precedentes terem sido proferidos por órgão 

que, no Judiciário, tem o poder para definir o sentido do direito infraconstitucional177. O STJ 

assume posição de vértice no ordenamento jurídico e é o órgão responsável para dar a última 

palavra referente ao sentido do direito federal178. A partir do momento em que a Corte 

Superior se presta a “definir o adequado sentido extraível do texto legal, argumentando 

mediante as ‘melhores razões’ ou mediante as razões que evidenciam as opções do intérprete 

como racionalmente aceitáveis179”, apresenta uma solução que se coloca fora ou ao lado da 

ordem legislativa, tornando-se parte da ordem jurídica vinculante180. 

                                                        
174 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: 
Jus Podivm, 2013, v. 3., p.325-326. 
175 CUNHA, Leonardo Carneiro da. A função do Supremo Tribunal Federal e a força de seus precedentes: 
enfoque nas causas repetitivas. In PAULSEN, Leandro (coord.). Repercussão geral no recurso extraordinário: 
estudos em homenagem à Ministra Ellen Gracie. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p.57-58. 
176 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.462-464. Nesse sentido: BARROS, Lucas Buril de Macêdo. Os precedentes judiciais no 
ordenamento jurídico brasileiro. Dissertação de Mestrado. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2014, 
p.344. 
177 MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes: recompreensão do sistema processual 
da Corte Suprema. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.111. 
178 ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes vinculantes e irretroatividade do direito no sistema 
processual brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, 
p.85; MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes: recompreensão do sistema processual 
da Corte Suprema. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.159. 
179 MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes: recompreensão do sistema processual 
da Corte Suprema. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.115. 
180 MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes: recompreensão do sistema processual 
da Corte Suprema. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.115. 
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Em sentido similar, Francisco Rosito propõe que as decisões proferidas pelo 

STJ, no exercício da competência prevista no art. 105, da CF/1988, tenham eficácia 

vinculante sobre os juízes e tribunais estaduais e federais181. 

Acompanhando o entendimento dos referidos autores, entende-se, nesse 

trabalho, que toda e qualquer decisão proferida pelo STF e pelo STJ, que fixe a correta 

interpretação da Constituição ou de legislação infraconstitucional, deve gozar de eficácia 

vinculante horizontal e vertical, devendo ser observada pela corte prolatora e por todos os 

juízes e tribunais inferiores. 

A eficácia vinculante desses precedentes judiciais do STF e do STJ é ratificada 

pela possibilidade de se propor reclamação constitucional, fundada nos arts. 102, I, “l”, e 105, 

I, “f”, da CF/1988, para salvaguardar a autoridade das decisões do STF e do STJ. 

O cabimento de reclamação constitucional que visa salvaguardar a eficácia 

vinculante das decisões do STJ, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, foi reconhecido 

pelo STF, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n° 

571.572182, e pelo STJ, no julgamento da Reclamação n° 3.752183. No julgamento da 

Reclamação, a Relatora Ministra Nancy Andrighi encaminhou a questão à corte especial que 

editou a Resolução n° 12 de 14/12/2009, que admite, expressamente, a reclamação na 

hipótese mencionada. Esse posicionamento jurisprudencial e a própria resolução ratificam a 

autoridade vinculante das decisões proferidas pelo STJ, na fixação da tese a respeito de direito 

federal. 

Aos tribunais de justiça, por sua vez, cabe a delimitação da jurisprudência 

acerca de temas de direito local. Por conta da função desempenhada por esses tribunais, 

entende-se que o precedente judicial por eles proferido acerca de temas de direito local 

(interpretação de lei municipal, de lei estadual e da Constituição Estadual, com exceção das 

previsões que são iguais às previsões da Constituição Federal) é vinculante para o próprio TJ, 

bem como para os órgãos jurisdicionais hierarquicamente inferiores184.  

                                                        
181 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.435. Nesse sentido: BARROS, Lucas Buril de Macêdo. Os precedentes judiciais no ordenamento 
jurídico brasileiro. Dissertação de Mestrado. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2014, p.344. 
182 STF, Tribunal Pleno, ED no REx n° 571.572, Rel. Min. Ellen Gracie, j. em 26 ago 2009, decisão publicada 
em 27 nov 2009.  
183 STJ, 2ª Seção, Rcl n° 3.752, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 26 maio 2010, decisão publicada em 25 ago 
2010. 
184 Nesse sentido: BARROS, Lucas Buril de Macêdo. Os precedentes judiciais no ordenamento jurídico 
brasileiro. Dissertação de Mestrado. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2014, p.345. 
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Esse entendimento é corroborado pela decisão proferida pelo STF no 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.121185, em que se considerou 

constitucional a previsão dos arts. 108, VII, “i”, da Constituição Estadual do Ceará, e 21, VI, 

“j”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça local, a respeito do cabimento de reclamação 

constitucional para salvaguardar a autoridade das decisões do TJ local. A decisão da Ação 

Direta Inconstitucionalidade afirmou que a reclamação é instrumento que visa a preservação 

da competência dos tribunais de justiça estaduais, diante da usurpação de competência por 

parte de outro juízo ou de outro tribunal local. 

 

3.3.3.8 Precedentes judiciais em assunção de competência 

 

O art. 555, §1°, do CPC, prevê que “ocorrendo relevante questão de direito, 

que faça conveniente prevenir ou compor divergência entre câmaras ou turmas do tribunal, 

poderá o relator propor seja o recurso julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar”, 

que, reconhecendo interesse público na questão, passa a ter competência para julgar o recurso. 

O referido dispositivo admite a instauração do chamado incidente de assunção 

de competência186, também chamado de incidente de uniformização de jurisprudência 

preventiva187. 

Em regra, é o relator que propõe a instauração do incidente de assunção de 

competência. As partes (recorrente e recorrido) ou o Ministério Público também podem 

apresentar proposta para a instauração do incidente, que deverá ser votada pelo órgão de 

origem que a acolherá ou rejeitará. Se a proposta for recursada, o julgamento do recurso 

seguirá normalmente. Caso a proposta seja aceita, deverá ser encaminhada para o órgão 

julgador do incidente indicado pelo Regimento, que não está obrigado a julgar. Se houver 

recusa, os autos devem ser devolvidos ao juízo de origem188. 

A questão de direito a que se refere o §1° do art. 555, do CPC, deve ser 

entendida como as teses jurídicas que têm aptidão para gerar recursos múltiplos ou repetitivos 

                                                        
185 STF, Tribunal Pleno, ADI n° 2.212, Rel. Min. Ellen Gracie, j. em 02 out 2003, decisão publicada em 14 nov 
2003. 
186 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004, p.262-263; MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. 
rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.152. 
187 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de direito processual civil. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2014, v. 5., p.359. 
188 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 11. ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Forense, 2003, v. 5., p.654; BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de direito processual 
civil. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, v. 5., p.360. 
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que impulsionam a manifestação do tribunal a fim de evitar dispersão de julgados e colisão de 

entendimentos189. Daí se infere que não há necessidade, para a instauração do incidente de 

assunção de competência, de prévia divergência jurisprudencial; basta que se anteveja que a 

questão pode multiplicar-se dando ensejo à diversidade de interpretações e entendimentos190. 

É possível, assim, apontar três requisitos que devem ser observados para a 

instauração do incidente: a) verificação da presença de uma questão relevante de direito; b) 

ameaça de que sejam dadas interpretações diversas à referida questão ou à verificação da 

ocorrência de tal divergência e; c) verificação de interesse público no deslocamento de 

competência para um órgão do tribunal composto de representantes de todos os demais órgãos 

fracionários competentes para apreciação da questão191. 

Uma parte da doutrina reconhece que do incidente de assunção de competência 

decorre um precedente judicial, mas entende que esse precedente é persuasivo, podendo, 

apenas, influenciar no julgamento de casos futuros192. 

Nesse trabalho, acompanhando pensamento de José Rogério Cruz e Tucci, 

defende-se que a decisão proferida pelo órgão colegiado uniformizador do tribunal constitui 

precedente judicial vinculante horizontal e vertical, devendo ser, obrigatoriamente, observado 

pelo órgão uniformizador e pelos órgãos fracionários e demais juízos inferiores193. 

 

3.3.3.9 Precedentes judiciais em incidente de uniformização de jurisprudência do CPC 

 

Os arts. 476 a 479, do CPC, preveem o incidente de uniformização de 

jurisprudência, no âmbito dos tribunais estaduais e regionais federais, que, como o nome 

sugere, visa à composição da divergência jurisprudencial, uniformizando a jurisprudência 

interna corporis dos tribunais194. 

                                                        
189 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de direito processual civil. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2014, v. 5., p.359-360. 
190 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de direito processual civil. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2014, v. 5., p.360. 
191 BENETI, Sidnei Agostinho. Assunção de competência e fast-track recursal. Revista de Processo. Ano 34, n° 
171, maio 2009, p.15; MONERRAT, Fábio Victor da Fonte. A jurisprudência uniformizada como estratégia de 
aceleração do procedimento. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012, p.399. 
192 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 11. ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Forense, 2003, v. 5., p.654; BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de direito processual 
civil. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, v. 5., p.360. 
193 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004, p.262-263. 
194 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: 
Jus Podivm, 2013, v. 3., p.613. 
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Esse incidente pode ser instaurado por qualquer órgão fracionário do tribunal, 

por qualquer um dos litigantes ou pelo Ministério Público, quando pendente de julgamento 

recurso ou processo de competência originária dos tribunais numa câmara, grupo de câmaras 

ou turma. Se o julgamento se desenvolve no plenário ou no órgão especial, não é o caso de se 

suscitar o incidente, porque o próprio órgão especial ou o pleno o fará195. Não é necessário 

que o julgamento incida sobre matéria de mérito; é possível que a uniformização recaia sobre 

questões incidentes, das quais dependa o mérito do recurso196. 

O incidente pode ser instaurado desde que se verifique a existência, no tribunal, 

de decisões divergentes sobre a mesma tese jurídica197. É dizer, há de existir questão de 

direito controvertida relevante para a solução do caso concreto para que o incidente seja 

cabível198. Essa divergência tem que se demonstrável pelo simples confronto de mais de uma 

tese jurídica sobre a mesma questão naquele mesmo tribunal, sendo ônus processual do 

suscitante carrear a prova da divergência aos autos199.  

Uma vez suscitada a divergência (que recai sobre o direito, e jamais sobre os 

fatos do caso concreto), submete-se a proposta a votação pelo órgão fracionário, que 

suspenderá o julgamento do caso. Votada a proposta pelo órgão fracionário, se o resultado for 

negativo, retoma-se o julgamento do processo, a partir do ponto interrompido. Se o resultado 

for positivo (isto é, reconhecida a divergência), formula-se uma tese (lavra-se acórdão 

irrecorrível), e, ouvido o Ministério Público (quando não for o suscitante), seguem os autos 

para o Presidente do tribunal para designar sessão de julgamento, na qual a questão será 

decidida pelo plenário ou órgão especial do tribunal200. 

                                                        
195 VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Uniformização de jurisprudência: segurança jurídica e dever de 
uniformizar. São Paulo: Atlas, 2003, p.182-183; TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como Fonte 
do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.259; MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência 
jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.265; 
SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.241-
242; DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: 
Jus Podivm, 2013, v. 3., p.613-615.  
196 VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Uniformização de jurisprudência: segurança jurídica e dever de 
uniformizar. São Paulo: Atlas, 2003, p.183; DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de 
Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 3., p.614. 
197 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004, p.259; MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. 
atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.265; SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente 
Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.241-242. 
198 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: 
Jus Podivm, 2013, v. 3., p.614. 
199 VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Uniformização de jurisprudência: segurança jurídica e dever de 
uniformizar. São Paulo: Atlas, 2003, p.183-189. 
200 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004, p.259; MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. 
atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.265; SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente 
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O plenário ou órgão especial poderá decidir pela ausência de conveniência e 

oportunidade de assentar o entendimento do órgão fracionário (ou de formular outro), situação 

em que se retomará o julgamento do processo sobrestado201. Se o plenário ou órgão especial 

acolher a tese do órgão fracionário por maioria simples de seus membros202, o dispositivo da 

decisão produzirá efeitos para aquele caso concreto e os seus fundamentos gozarão de eficácia 

persuasiva para fora do processo (art. 478, do CPC)203. Se a decisão for proferida por maioria 

absoluta dos membros do tribunal, poderá ser editada súmula que representará a norma 

jurídica geral do precedente de uniformização204 e gozará de eficácia vinculante205 para os 

órgãos fracionários do tribunal e para os órgãos hierarquicamente inferiores (art. 479, do 

CPC)206, que, no julgamento de caso idêntico ou similar, deverá aplicá-la. 

O pronunciamento do órgão uniformizador recai sobre a tese jurídica. É o 

órgão fracionário que aplicará a tese ao caso concreto207. 

                                                                                                                                                                             
Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.241-242; BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistemati 
VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Uniformização de jurisprudência: segurança jurídica e dever de uniformizar. 
São Paulo: Atlas, 2003, p.190; do de direito processual civil. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, v. 5., 
p.357. 
201 VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Uniformização de jurisprudência: segurança jurídica e dever de 
uniformizar. São Paulo: Atlas, 2003, p.191; TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como Fonte do 
Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.259; MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência 
jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.265. 
202 VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Uniformização de jurisprudência: segurança jurídica e dever de 
uniformizar. São Paulo: Atlas, 2003, p.191; TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como Fonte do 
Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.259; MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência 
jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.265. 
203 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.152; SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à 
Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.242. 
204 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.265; SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à 
Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.242. 
205 Cassio Scarpinella Bueno defende que o enunciado de súmula produzido no incidente de uniformização de 
jurisprudência produz efeito persuasivo e não vinculante. (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de 
direito processual civil. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, v. 5., p.358). 
206 Rodolfo de Camargo Mancuso aponta para o desperdício e inutilidade do incidente de uniformização de 
jurisprudência, já que a sua suscitação exigirá movimentação do órgão fracionário e do plenário ou órgão 
especial do tribunal, bem como a eventual paralisação do julgamento da medida judicial, tudo isso para o alcance 
de desiderato modesto. Para ele, se do incidente decorrer decisão proferida por maioria simples dos membros do 
tribunal, que vincula apenas aquele caso concreto, nenhuma utilidade terá tido o incidente, já que esse mesmo 
resultado poderia ter sido obtido com o simples julgamento do caso pelo órgão fracionário. Se do incidente 
decorrer decisão proferida por maioria absoluta dos membros do tribunal, pode advir dessa decisão a edição de 
súmula de caráter não obrigatório. O referido autor entende que o precedente judicial que conduz à súmula no 
incidente de uniformização de jurisprudência ficou a meio-caminho, sendo mais do que um conselho e menos do 
que uma ordem. É dizer, segundo ele, esse precedente judicial é menos do que uma lei, porque não goza de 
obrigatoriedade ampla, geral e irrestrita, não produzindo eficácia obrigatória. (MANCUSO, Rodolfo de 
Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p.267-271).  
207 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.242. 
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Da análise do regramento previsto nos arts. 476 a 479, do CPC, conclui-se que 

o incidente de uniformização de jurisprudência prevê duas espécies de eficácia à decisão 

proferida no seu bojo, a depender do quorum de aprovação da tese jurídica pelo órgão 

uniformizador.  

Se a decisão for proferida pela maioria simples dos membros do plenário ou do 

órgão especial do tribunal, o dispositivo da decisão terá eficácia sobre o órgão fracionário, no 

julgamento do caso concreto, e os fundamentos da decisão terão eficácia persuasiva sobre os 

demais órgãos do tribunal no julgamento de casos semelhantes, conforme será visto no item 

3.3.5 deste trabalho.  

Se a decisão for proferida pela maioria absoluta dos membros do tribunal, os 

seus fundamentos produzirão eficácia vinculante sobre todos os órgãos fracionários do 

tribunal e sobre os órgãos hierarquicamente inferiores (eficácia vertical obrigatória), que 

deverão observar a tese jurídica criada pelo órgão uniformizador, quando estiverem diante de 

matéria idêntica ou semelhante sobre a qual já existe precedente. Nessa hipótese, o tribunal 

poderá editar súmula sintetizando a norma jurídica geral do precedente formado.  

Assim, a decisão em incidente de uniformização de jurisprudência, quando 

proferida pela maioria absoluta dos membros do tribunal, constitui precedente judicial 

vinculante horizontal e vertical208, cujos fundamentos devem vincular o órgão prolator da tese 

e todos os órgãos fracionários do tribunal e juízos inferiores. 

 

3.3.3.10 Precedentes judiciais em incidente de uniformização de jurisprudência da Lei dos 

Juizados Especiais Federais 

 

O art. 14, caput, da Lei n° 10.259/2002, prevê que “caberá pedido de 

uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre 

questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”. A 

divergência deve recair sobre questões de direito material que englobam não apenas o mérito 

da causa, mas também as exceções substanciais (prescrição, decadência, compensação, 

                                                        
208 Nesse sentido: CAMBI, Eduardo. Jurisprudência lotérica. Revista dos Tribunais. Ano 90, vol. 786, abr. 2001, 
p.116. José Rogério Cruz e Tucci entende que se trata de precedente judicial com relativa eficácia vinculante. 
(TUCCI, José Rogério Cruz e. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do precedente judicial. In 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, 
p.114). 
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novação, etc.) e as questões prejudiciais que possam influir no julgamento do mérito 

recursal209. 

Para Alexandre Freitas Câmara, o pedido de uniformização de interpretação de 

lei federal tem natureza de recurso, na medida em que se pede o reexame de certa decisão 

judicial, cabendo ao órgão julgador não só fixar a tese jurídica correta, mas também aplicá-la 

ao caso concreto210. Discorda-se do entendimento do referido autor. O pedido de 

uniformização de jurisprudência é um incidente instaurado, quando pendente de julgamento 

uma causa, que visa padronizar o entendimento das turmas recursais sobre determinada 

questão. Não é o órgão uniformizador (turma ou Turma Nacional de Uniformização) que 

aplica a tese jurídica padronizada ao caso concreto, mas sim o órgão fracionário211.  

O pedido de uniformização de jurisprudência tem cabimento quando se 

apresente uma decisão de outra turma que tenha dado à mesma lei federal, interpretação 

divergente da que lhe atribuiu a decisão recorrida ou quando a decisão recorrida tiver dado à 

lei federal interpretação divergente da que lhe tenha atribuído a jurisprudência dominante, 

sumulada ou não, do STJ212. 

O referido dispositivo previu o incidente de uniformização de interpretação de 

lei federal em sede de Juizados Especiais Federais que: a) se fundado em divergência de 

decisões proferidas por turmas da mesma região será julgado pela reunião conjunta das turmas 

em conflito, sob a presidência do juiz coordenador (art. 14, §1°, da Lei n° 10.259/2002) e; b) 

se fundado em divergência entre decisões proferidas por turmas de regiões diferentes ou em 

decisão que está em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do STJ, será 

apreciado pela TNU, integrada por juízes de turmas recursais, sob a presidência do 

coordenador da Justiça Federal (art. 14, §2°, da Lei n° 10.259/2002).     

O art. 14, §4°, da Lei n° 10.259/2002, admite que a parte interessada provoque 

a manifestação do STJ, quando a orientação acolhida pela TNU, em questão de direito 

material, contrariar súmula ou jurisprudência dominante da Corte Superior. O art. 14, §5°, da 

Lei n° 10.259/2002, prevê que, nessa hipótese, “presente a plausibilidade do direito invocado 

e havendo fundado receio de dano de difícil reparação, poderá o relator conceder, de ofício ou 

                                                        
209 PEREIRA, Guilherme Bollorini. Juizados Especiais Federais Cíveis: questões de processo e de procedimento 
no contexto do acesso à justiça. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p.198. 
210 CÂMARA, Alexandre Freitas. Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais: uma abordagem crítica. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p.250. 
211 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.246. 
212 CÂMARA, Alexandre Freitas. Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais: uma abordagem crítica. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p.250. 
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a requerimento do interessado, medida liminar determinando a suspensão dos processos nos 

quais a controvérsia esteja estabelecida”.  

Marcelo Alves Dias de Souza questiona a constitucionalidade do referido 

dispositivo, que prevê a possibilidade de a parte interessada provocar a manifestação do STJ 

quando a orientação acolhida pela TNU, em questões de direito material contrariar súmula ou 

jurisprudência dominante da Corte Superior. Isso porque, criou-se uma espécie de recurso não 

prevista pela Constituição, com características semelhantes às de um recurso especial, bem 

como se atribuiu competência para o STJ que não tem previsão na CF/1988213. 

Em sentido similar, Alexandre Freitas Câmara entende que o pedido de 

uniformização de jurisprudência dirigido ao STJ é inconstitucional, porque a Lei n° 

10.259/2001 teria criado um recurso especial disfarçado, violando a CF/1988, que prevê, 

taxativamente, a competência da Corte Superior214. 

Segundo Guilherme Bollorini Pereira, de seu turno, não há 

inconstitucionalidade na previsão do art. 14, §§4° e 5°, da Lei n° 10.259/2001, por alguns 

motivos. Primeiro, não há contrariedade à previsão do art. 105, III, “c”, da CF/1988, porque 

no recurso especial, pede-se que o STJ uniformize o direito federal em todo o território 

nacional, enquanto que o pedido de uniformização de jurisprudência é motivado por um único 

julgamento relativo à questão de direito material. Segundo, o recurso especial fundado em 

divergência jurisprudencial visa dirimir controvérsia entre tribunais, ao passo que o pedido de 

uniformização de jurisprudência visa garantir o entendimento fixado pelo STJ. Terceiro, o 

pedido de uniformização de jurisprudência objetiva garantir a uniformidade da aplicação do 

direito federal, evitando que os juizados especiais federais interpretem diferentemente uma 

mesma questão de direito material, o que, como consequência, traria a desconfiança da 

população no Poder Judiciário215.  

Embora se defenda a constitucionalidade do art. 14, §§4° e 5°, da Lei n° 

10.259/2001, aponta-se outro motivo para fundamentar essa conclusão. O pedido de 

uniformização de jurisprudência não se assemelha ao recurso especial fundado em 

divergência jurisprudencial, porque, nesse, julga-se um caso concreto e, a partir desse 

julgamento, padroniza-se entendimento do STJ sobre questão de direito federal, enquanto que 

naquele, o órgão uniformizador (STJ) fixa uma tese jurídica, sendo que essa tese jurídica será 

                                                        
213 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.248. 
214 CÂMARA, Alexandre Freitas. Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais: uma abordagem crítica. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p.253. 
215 PEREIRA, Guilherme Bollorini. Juizados Especiais Federais Cíveis: questões de processo e de procedimento 
no contexto do acesso à justiça. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p.200. 
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aplicada ao caso concreto pelas turmas recursais. Trata-se de incidente semelhante àquele 

previsto nos arts. 476 a 479, do CPC. 

O processamento e julgamento do incidente de uniformização de 

jurisprudência nos Juizados Especiais Federais segue a mesma lógica dos mencionados 

dispositivos do CPC216.  

No julgamento de recurso em turma recursal, verificada a existência de 

decisões divergentes sobre a mesma questão de direito material, submete-se ao órgão 

fracionário (que suspenderá o julgamento do caso), a pedido de qualquer das partes, do 

Ministério Público ou do órgão fracionário, a proposta de uniformização de jurisprudência 

para votação. Votada a proposta e, em sendo positivo o resultado, encaminham-se os autos ao 

órgão uniformizador. Nessa fase, conforme previsão do art. 14, §7°, da Lei n° 10.259/2002, 

“o relator pedirá informações ao Presidente da Turma Recursal ou Coordenador da Turma de 

Uniformização e ouvirá o Ministério Público, no prazo de cinco dias. Eventuais interessados, 

ainda que não sejam partes no processo, poderão se manifestar, no prazo de trinta dias”. 

Seguindo a previsão do art. 14, §8°, da Lei n° 10.259/2002, “decorridos os prazos referidos no 

§7°, o relator incluirá o pedido em pauta na Seção, com preferência sobre todos os demais 

feitos, ressalvados os processos com réus presos, os habeas corpus e os mandados de 

segurança”. Decidido o incidente, o acórdão será publicado e os pedidos de uniformização 

idênticos, eventualmente sobrestados, serão apreciados pelas turmas recursais, que poderão 

exercer juízo de retratação ou declará-los prejudicados, se veicularem tese não acolhida pelo 

STJ (art. 14, §§6° e 9°, da Lei n° 10.259/2002). 

A decisão proferida por turma recursal no incidente de uniformização de 

interpretação de lei federal, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, produz duas espécies 

de efeitos. A primeira delas incide sobre o dispositivo da decisão, que vinculante, deverá ser 

aplicado pela turma recursal no caso concreto e por todas as turmas recursais, que tenham 

retido pedido de uniformização fundado na interpretação de mesma lei federal sobre a qual já 

houve uniformização de entendimento. Nessa última hipótese, as turmas recursais poderão 

exercer juízo de retratação ou declarar os pedidos sobrestados prejudicados, se veicularem 

tese não acolhida pelo STJ. Se se tratar de decisão proferida pela TNU ou pelo STJ, os seus 

fundamentos gozarão de eficácia horizontal e vertical obrigatória, devendo vincular o órgão 

prolator da decisão e os órgãos inferiores, no julgamento de novos processos em que se 

discuta a interpretação de lei federal de conteúdo idêntico ou semelhante àquela sobre a qual 

                                                        
216 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.246. 
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já existe uniformização. Assim, as decisões proferidas pela TNU e pelo STJ, em incidente de 

uniformização de jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais Federais constituem 

precedentes judiciais vinculantes217. 

A eficácia vinculante desses precedentes judiciais do STJ é ratificada pela 

possibilidade de se propor reclamação constitucional, fundada no art. 105, I, “f”, da CF/1988, 

para salvaguardar a autoridade das decisões do STJ. 

 

3.3.3.11 Precedentes judiciais que conduzem à súmula 

 

Segundo previsão dos regimentos internos respectivos, os enunciados de 

súmula dos tribunais são vinculantes em relação ao próprio tribunal editor e aos órgãos 

jurisdicionais hierarquicamente inferiores ao tribunal editor218. 

O RISTF, por exemplo, prevê, no art. 21, §2°, que o relator poderá “em caso de 

manifesta divergência com Súmula, prover, desde logo, o recurso extraordinário”. No art. 

102, §4°, dispõe que “a citação da Súmula, pelo número correspondente, dispensará, perante o 

Tribunal, a referência a outros julgados no mesmo sentido”.  

                                                        
217 Nesse sentido: SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: 
Juruá, 2011, p.257. Celso Albuquerque Silva entende que as decisões proferidas pelo STJ, em incidente de 
uniformização de interpretação de lei nas causas de competência dos juizados especiais, são dotadas de 
autoridade para vincular os órgãos fracionários dos juizados. (SILVA, Celso de Albuquerque. Súmula 
Vinculante: Teoria e Prática da Decisão Judicial com base em Precedentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011). 
218 CUNHA, Leonardo Carneiro da. A função do Supremo Tribunal Federal e a força de seus precedentes: 
enfoque nas causas repetitivas. In PAULSEN, Leandro (coord.). Repercussão geral no recurso extraordinário: 
estudos em homenagem à Ministra Ellen Gracie. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p.67; DIDIER JR., 
Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. rev., 
ampl. e atual. Salvador: JudPodivm, 2013, v. 2., p.443. Luiz Guilherme Marinoni diz que são vinculantes os 
precedente judiciais do STF que conduzem à edição de enunciado de súmula. São vinculantes em relação ao 
próprio STF e aos órgãos jurisdicionais inferiores. Segundo o referido autor, o ordenamento jurídico brasileiro 
não diz que os precedentes judiciais do STF que conduzem à edição de enunciado de súmula são vinculantes e 
não há necessidade que se diga isso, tendo em vista a função da Corte Suprema de dar uniformidade ao 
entendimento da Constituição. O mesmo autor diz que a diferença entre esses precedentes e àqueles que 
conduzem à edição de enunciado de súmula vinculante é que somente esses se dirigem à Administração Pública. 
(MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p.489). O art. 8°, da Lei n° 11.417/2006, prevê que os atuais enunciados de súmulas do STF somente 
produzirão efeito vinculante após sua confirmação por 2/3 de seus integrantes e publicação na imprensa oficial. 
Segundo Marcelo Alves Dias de Souza, essa previsão conduz a duas conclusões: existem as súmulas clássicas e 
as súmulas vinculantes e as súmulas clássicas não se converteram automaticamente em súmulas vinculantes com 
o advento da EC n° 45/2004, que acrescentou o art. 103-A à CF/1988. Por causa disso, o referido autor entende 
que as súmulas clássicas do STF não são vinculantes, mas apenas persuasivas. (SOUZA, Marcelo Alves Dias de. 
Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.278). Francisco Rosito e Rodolfo de 
Camargo Mancuso entendem que os precedentes judiciais do STJ que conduzem à súmula são vinculantes em 
relação à própria Corte Superior e aos órgãos hierarquicamente inferiores. (MANCUSO, Rodolfo de Camargo. 
Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010, p.395; ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. 
Curitiba: Juruá, 2012, p.433). 
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O RISTJ, por sua vez, prevê, no art. 34, XVIII, que são atribuições do relator, 

“negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível, 

improcedente, contrário à súmula do Tribunal, ou quando for evidente a incompetência 

deste”. No art. 124, dispõe que “a citação da súmula pelo número correspondente dispensará, 

perante o Tribunal, a referência a outros julgados no mesmo sentido”. 

Esses dispositivos constantes dos regimentos internos do STF e do STJ dão a 

entender que os enunciados de súmula do respectivo tribunal superior são vinculantes em 

relação ao próprio tribunal editor. 

Os arts. 479, caput, e 557, caput, e §1°-A, do CPC, trilham o mesmo caminho, 

reconhecendo a eficácia vinculante dos enunciados de súmula não apenas em relação aos 

tribunais editores do enunciado, mas também aos órgãos jurisdicionais inferiores219.  

O art. 479, caput, do CPC, prevê que “o julgamento, tomado pelo voto da 

maioria absoluta dos membros que integram o tribunal, será objeto de súmula e constituirá 

precedente na uniformização da jurisprudência”. É dizer, qualquer tribunal poderá editar 

enunciado de súmula, quando, em incidente de uniformização de jurisprudência, proferir 

decisão por maioria de seus membros. Se o enunciado de súmula visa uniformizar a 

jurisprudência é porque deve ser, obrigatoriamente, observado pelo tribunal editor e pelos 

órgãos jurisdicionais inferiores.  

O art. 557, caput, do CPC, dispõe que “o relator negará seguimento a recurso 

manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou 

com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de 

Tribunal Superior”, enquanto que o §1°-A prevê que “se a decisão recorrida estiver em 

manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal 

Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso”. Se ao relator é 

imposta a competência de julgar conforme previsão de enunciado de súmula, é porque esses 

enunciados são de observância obrigatória pelo órgão editor e pelos órgãos hierarquicamente 

inferiores. 

A eficácia de que se está a falar, nesse item, deve incidir, em verdade, sobre a 

norma jurídica geral extraída dos precedentes judiciais que conduziram à edição do enunciado 

de súmula, para vincular o órgão editor do enunciado e os órgãos inferiores. Isso porque 

                                                        
219 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.258; 
ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.432-433. 
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conforme visto no item 3.2, o enunciado de súmula não é aplicado de forma isolada, sendo 

necessário o retorno ao caso ou aos casos que levaram à sua formação. 

Conclui-se, assim, no presente trabalho, que os precedentes judiciais que 

conduzem à elaboração de enunciado de súmula, independentemente do tribunal do qual 

emanem, são vinculantes em relação ao próprio tribunal editor do enunciado e também em 

relação aos órgãos jurisdicionais hierarquicamente inferiores ao tribunal editor. 

 

3.3.4 Precedentes judiciais impeditivos ou obstativos e permissivos 

 

Os precedentes judiciais obstativos e permissivos surgem a partir de um 

desdobramento do efeito vinculante. Os primeiros visam impedir a apreciação de demanda e 

de recursos ou obstar a remessa necessária220, enquanto que os segundos visam permitir a 

apreciação de demanda, recursos e remessa necessária. 

O efeito impeditivo ou obstativo de revisão de decisões ou de remessa 

necessária foi incluído, pela primeira vez, no ordenamento jurídico brasileiro pelo art. 38, da 

Lei n° 8.038/1990, que disciplina o poder do relator do STF e do STJ para negar seguimento a 

pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente ou que contrariar 

as questões de direito e a súmula do respectivo tribunal221. O referido dispositivo veda a 

apreciação de demanda ou de recurso, pelo relator do STF e do STJ, que estiver em confronto 

com precedente judicial vinculante dos respectivos tribunais. 

Atualmente, existem outros dispositivos legais (arts. 120, parágrafo único, 475, 

§3°, 475-L, II e §1°, 518, §1°, 543-A, 543-B, 543-C, 544, §4°, “b” e “c”, 557, caput, §1°-A, 

741, II e parágrafo único, do CPC, art. 4°, da Lei n° 9.868/1999, art. 161, parágrafo único, do 

RISTF), que, de um lado, visam ratificar a força vinculante de determinados precedentes 

judiciais e, de outro, visa impedir ou permitir a apreciação de demanda, recurso ou remessa 

necessária, quando estiverem em confronto ou consonância com precedente judicial 

vinculante222, conforme o caso. 

                                                        
220 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.444. 
221 TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição 
Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.199. 
222 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.443. Esses dispositivos seguiram o 
regramento do art. 90, §2°, da Lei Orgânica da Magistratura (Lei n° 35/79) que prevê que “o relator julgará 
pedido ou recurso que manifestamente haja perdido objeto, bem assim, mandará arquivar ou negará seguimento 
a pedido ou recurso manifestamente intempestivo ou incabível, ou, ainda, que contrariar, nas questões 
predominantemente de direito, súmula do Tribunal ou do Supremo Tribunal Federal” e do art. 38 da Lei dos 
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Segundo Cândido Rangel Dinamarco, esses dispositivos ampliam os poderes 

do relator, autorizando julgamentos monocráticos, fundados na aplicação dos precedentes 

judiciais223. 

Passa-se à rápida leitura de cada um desses dispositivos legais. 

O art. 120, parágrafo único, do CPC, prevê que “havendo jurisprudência 

dominante do tribunal sobre a questão suscitada, o relator poderá decidir de plano o conflito 

de competência, cabendo agravo, no prazo de cinco dias, contado da intimação da decisão às 

partes, para o órgão recursal competente”. O referido dispositivo legal permite o julgamento 

imediato do conflito de competência, caso exista precedente judicial vinculante do tribunal 

respectivo sobre a questão suscitada. 

O art. 475, §3°, do CPC, dispõe que a sentença fundada em jurisprudência do 

plenário do STF ou em súmula do STF ou do STJ não se sujeita ao duplo grau de 

jurisdição224. Esse dispositivo veda a remessa necessária das sentenças proferidas em desfavor 

da União, do Estado, do Distrito Federal, do Município, e das respectivas autarquias e 

fundações de direito público, que estejam em consonância com precedente judicial vinculante 

do STF e do STJ. 

O art. 518, §1°, do CPC, dispõe que o recurso de apelação não deve ser 

recebido, “quando a sentença estiver em conformidade com súmula do Superior Tribunal de 

Justiça ou do Supremo Tribunal Federal”. Esse dispositivo deve ser interpretado 

ampliativamente no sentido de se permitir que qualquer recurso seja inadmitido, com base na 

                                                                                                                                                                             
Recursos (Lei n° 8.038/90). (MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula 
vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.378). Patrícia Perrone Campos 
Mello entende que os precedentes judiciais mencionados nos arts. 475, §3°, 475-L, II e §1°, 518, §1°, 543-A, 
§5°, 543-B, §§2°, 3° e 4°, 543-C, §7°, I, 544, §4°, “b” e “c”, 557, caput e §1°-A, 741, II e parágrafo único, do 
CPC, produzem eficácia impositiva intermediária. (MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O 
desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.86-
88). Jaldemiro Rodrigues Ataíde Júnior entende que os referidos dispositivos exaltam os precedentes judiciais 
vinculantes. (ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes vinculantes e irretroatividade do direito no 
sistema processual brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 
2012, p.144). Cassio Scarpinella Bueno entende que os dispositivos citados preveem uma súmula impeditiva de 
recurso e, mais amplamente, uma jurisprudência impeditiva de recurso, que, quando não sumulada, não tem 
efeito vinculante. (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de direito processual civil. 5. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2014, v. 5., p.79).  
223 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 
2000, p.1104. José Henrique Mouta Araújo entende que os dispositivos mencionados geram um amadurecimento 
do precedente, mas não gera obrigatoriedade de sua observância, nos julgamentos monocráticos. (ARAÚJO, José 
Henrique Mouta. Súmula impeditiva de recursos. Uma visão sobre o atual quadro processual brasileiro. Revista 
Dialética de Direito Processual. N° 39, jun. 2006, p.92). 
224 TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição 
Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.237. 
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sua previsão225. Trata-se de hipótese em que a força vinculante de precedentes do STF e do 

STJ impede a admissibilidade de um recurso a eles contrário226. Para que o recurso seja 

inadmitido, faz-se necessário que a sentença esteja em completa consonância com os 

precedentes vinculantes do STF e do STJ227. Caso a sentença exponha orientação revista ou 

revogada pelos referidos tribunais ou se o recurso questionar que a sentença não procedeu à 

adequada aplicação do precedente paradigma, o recurso deverá ser admitido, cabendo agravo 

contra a injusta inadmissibilidade, a teor do art. 522, do CPC228. 

A decisão do STF que reconhece ou rejeita a repercussão geral de recurso 

extraordinário, na forma do art. 543-A, do CPC, por sua vez, constitui precedente judicial 

impeditivo ou permissivo de revisão de decisão judicial. É dizer, uma vez negada a existência 

de repercussão geral, a decisão valerá para todos os recursos sobre matéria idêntica, que serão 

liminarmente indeferidos229, o que impedirá a revisão da decisão judicial. Sendo reconhecida 

a repercussão geral, os recursos sobre matéria idêntica deverão ser admitidos, para que seja 

possível a revisão da decisão recorrida.   

A decisão do STF e do STJ que fixa a tese a ser aplicada nos recursos 

extraordinários e especiais repetitivos, na forma dos arts. 543-B e 543-C, do CPC, representa 

precedente judicial impeditivo ou permissivo de revisão de decisão judicial, na medida em 

que admite a denegação do seguimento ou o julgamento (mediante aplicação da tese fixada) 

do recurso extraordinário e do recurso especial na hipótese de o acórdão recorrido possuir o 

mesmo sentido da decisão do STF e do STJ ou for contrário a ela, respectivamente230. 

                                                        
225 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de direito processual civil. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2014, v. 5., p.78. 
226 TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição 
Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.201; MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência 
jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.269; 
MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p.519; BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a aplicação 
das regras jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p.327. Ao utilizar o termo súmula, o referido dispositivo 
quer se referir a qualquer precedente judicial vinculante do STF ou do STJ. (TARANTO, Caio Márcio Gutterres. 
Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, 
p.226). 
227 Cassio Scarpinella Bueno entende que deve ser dada interpretação restritiva ao referido dispositivo para que 
seja possível a inadmissão de recurso quando for contrário à sumulado STJ ou do STF. Isso porque, o dispositivo 
não fala em jurisprudência dominante dos referidos tribunais. (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado 
de direito processual civil. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, v. 5., p.84). 
228 TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição 
Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.226-227. 
229 TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição 
Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.197-230. 
230 TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição 
Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.201. Caio Márcio Gutterres Taranto entende que o art. 543-C, 
§§7°, II e 8°, do CPC, admite que o acórdão recorrido não siga o precedente judicial firmado pelo STJ, ficando a 
cargo do próprio STJ a análise da admissibilidade do recurso especial. (TARANTO, Caio Márcio Gutterres. 
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O art. 544, §4°, “b” e “c”, do CPC, de seu turno, prevê que o relator poderá 

negar seguimento ao agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial ou 

recurso extraordinário quando for manifestamente inadmissível ou improcedente. O recurso 

especial ou extraordinário será considerado manifestamente improcedente, quando for 

manifestamente prejudicado ou contrário à súmula ou jurisprudência dominante do tribunal. 

Por força da previsão do mencionado dispositivo, o relator também poderá dar provimento ao 

recurso de agravo, se o acórdão recorrido estiver em confronto com súmula ou jurisprudência 

dominante do tribunal. É dizer, a existência de precedente judicial vinculante do tribunal 

respectivo, ora impedirá a admissão do recurso, e ora permitirá o seu provimento, tornando 

possível a revisão da decisão. 

O art. 557, caput, do CPC, prevê que “o relator negará seguimento a recurso 

manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou 

com jurisprudência do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal 

Superior”231. O art. 557, §1°-A, do CPC, por sua vez, autoriza o relator a dar provimento ao 

recurso quando a decisão recorrida estiver em desacordo com súmula ou jurisprudência 

dominante232 do STF ou do STJ.  

Embora pareça que existam cinco hipóteses para julgamento monocrático pelo 

relator, na verdade, pela análise mais detida da referida previsão legal, conclui-se que é 

admitido o julgamento monocrático pelo relator em três hipóteses: 1) manifesta 

inadmissibilidade; 2) manifesta improcedência e; 3) manifesta procedência das razões do 
                                                                                                                                                                             
Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, 
p.239). 
231 Marcelo Alves Dias de Souza entende que a negativa de seguimento só é obrigatória quando o recurso estiver 
em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal. (SOUZA, Marcelo Alves Dias 
de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.260). José Rogério Cruz e Tucci 
entende que o art. 557, do CPC, prevê precedente judicial relativamente vinculante. (TUCCI, José Rogério Cruz 
e. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do precedente judicial. In WAMBIER, Teresa Arruda 
Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.114-115).  
232 As expressões súmula e jurisprudência dominante referida no art. 557, do CPC, devem ser entendidas como 
qualquer decisão do STF ou do STJ que produza eficácia vinculante ou qualquer decisão do respectivo tribunal 
que esteja em consonância com a orientação dos tribunais superiores. Marcelo Alves Dias de Souza entende que, 
embora haja forte recomendação da legislação, quando o recurso estiver em contrariedade à súmula ou à 
jurisprudência dominante do STF e do STJ, o relator não está obrigado a negar seguimento ao recurso. Quando o 
recurso estiver em contrariedade à súmula ou jurisprudência do respectivo tribunal, a negativa de seguimento é 
obrigatória. Não se adere a esse entendimento, na medida em que o STF e o STJ são os órgãos responsáveis pela 
uniformização da jurisprudência constitucional e federal, respectivamente, e seus entendimentos devem ser 
respeitados. Analisando o art. 557, caput e §1°-A, do CPC, o mesmo autor diz que se o recurso estiver em 
desacordo com súmula ou jurisprudência dominante do STF e STJ, o relator poderá (trata-se de faculdade) deixar 
de dar, monocraticamente, provimento ao recurso, remetendo-o ao julgamento colegiado. Nesse particular, 
também não se entende que se trata de faculdade. O relator é obrigado a negar provimento ao recurso contrário à 
súmula ou jurisprudência dominante do STF e STJ, cabendo ao interessado, se for o caso, demonstrar no bojo de 
recurso de agravo, razões para a realização do distinguishing ou da superação do precedente paradigma. 
(SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, p.260-
261). 
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recurso interposto. Isso porque ao prever que o relator poderá decidir monocraticamente se o 

recurso for manifestamente prejudicado ou estiver em manifesto confronto com súmula ou 

com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do STF e do STJ, o legislador quis dizer 

que será negado seguimento a recurso manifestamente inadmissível233, negado provimento a 

recurso improcedente e dado provimento a recurso procedente, conforme o caso.  

Dessa previsão infraconstitucional, extrai-se que precedentes vinculantes do 

STF, do STJ e do tribunal respectivo impedem a apreciação de recursos fundados em tese 

contrária ao seu entendimento. É dizer, a observância ou inobservância de precedente judicial 

vinculante do STF, do STJ ou do tribunal respectivo, abrem oportunidade para o julgamento 

monocrático234.  

A eficácia vinculante das decisões proferidas em controle concentrado e difuso 

de constitucionalidade pelo STF já foi reconhecida pelo CPC, nos arts. 475-L, II e §1° e 741, 

II e parágrafo único, ao prever que é inexigível título judicial fundado em lei ou ato normativo 

declarados inconstitucionais pelo STF ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato 

normativo tidos pelo STF como incompatíveis com a CF/1988235.  

Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira entendem que o art. 475-L, §1°, do CPC, prevê hipótese de 

desconstituição da coisa julgada material, já que admite que “o executado oponha resistência 

à satisfação do crédito suscitando matéria atinente à formação do próprio título executivo, 

quando estiver fundado em preceito tido por inconstitucional pelo STF ou quando se tenha 

conferido a este preceito interpretação tida pelo mesmo STF como inconstitucional236”.  

                                                        
233 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004, p.260-261; MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. 
rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.151-152; MARINONI, Luiz Guilherme. 
Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.511; BUSTAMANTE, 
Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: A justificação e a aplicação das regras jurisprudenciais. São 
Paulo: Noeses, 2012, p.327. 
234 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.512. 
235 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.457; TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: 
Autoridade e Aplicação na Jurisdição Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.259. 
236 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da Cunha; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael 
Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. 5. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 5., 
p.385. 
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Trata-se, segundo os referidos autores, de hipótese de rescisão de sentença que 

não se submete ao mesmo regramento jurídico das demais, previstas para a ação rescisória 

(art. 485, do CPC)237. 

A decisão utilizada como paradigma para a rescisão pode ter sido resultado do 

controle concentrado ou difuso de constitucionalidade (independentemente de resolução do 

Senado)238, tendo em vista a eficácia vinculante produzida pela decisão do STF nessas 

hipóteses, como foi analisado nos itens 3.3.3.2 e 3.3.3.3239. Esse entendimento é ratificado no 

julgamento do Recurso Especial n° 1.189.619240, nos termos do art. 543-C, do CPC, decidiu 

que a inconstitucionalidade que autoriza a rescisão da sentença é aquela decretada em 

precedente do STF, em controle concentrado ou difuso e independentemente de resolução do 

Senado.  

Esses dispositivos consagram os precedentes judiciais vinculantes do STF 

como precedentes judiciais impeditivos da propositura da ação executiva. Fredie Didier Jr., 

Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira classificam esse precedente judicial como 

rescindente, porque tem aptidão para rescindir ou retirar a eficácia de uma decisão judicial 

transitada em julgado241. Classificando-se esse precedente como impeditivo de propositura da 

ação executiva ou como rescindente, o fato é que referidas previsões legais consagram os 

precedentes judiciais vinculantes proferidos pelo STF, em controle concentrado e difuso de 

constitucionalidade. 

O art. 4°, da Lei n° 9.868/1999, prevê que a petição inicial de ação direta de 

inconstitucionalidade e de ação declaratória de constitucionalidade pode ser liminarmente 

indeferida pelo relator, se manifestamente inadmissível. Considera-se manifestamente 

                                                        
237 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da Cunha; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael 
Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. 5. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 5., 
p.385. 
238 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da Cunha; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael 
Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. 5. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 5., 
p.386. 
239 Como visto no item 3.3.3.3, há quem entenda que a eficácia produzida pela decisão proferida em controle 
difuso de constitucionalidade pelo STF depende da edição de resolução do Senado. Para essa parte da doutrina, 
somente as decisões dadas em controle concentrado de constitucionalidade ou as decisões dadas em controle 
difuso de constitucionalidade, em que o Senado tenha editado a resolução, podem ser utilizadas como paradigma 
da rescisão da sentença transitada em julgado. 
240 STJ, 1ª Seção, REsp n° 1.189.619, Rel. Min. Castro Meira, j. em 25 ago 2010, decisão publicada em 02 set 
2010. Nesse sentido: STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp n° 1.331.229, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 27 
nov 2012, decisão publicada em 05 dez 2012. 
241 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 9. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2014, v. 2., p.397. 
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inadmissível, dentre outros, a petição inicial fundada em tese contrária a precedente judicial 

vinculante do STF242. 

Por fim, o art. 161, parágrafo único, do RISTF, prevê que o relator poderá 

julgar reclamação, monocraticamente, quando a matéria nela versada for objeto de 

jurisprudência consolidada do tribunal. Trata-se de mais uma hipótese em que a lei valoriza os 

precedentes judiciais vinculantes, permitindo o julgamento de ação constitucional em 

consonância com os precedentes vinculantes do STF. 

 Enfim, nos termos dos dispositivos legais acima apresentados, qualquer 

precedente judicial vinculante pode ser classificado como impeditivo ou obstativo ou 

permissivo de demanda, recurso ou remessa necessária. 

 

3.3.5 Precedentes judiciais persuasivos 

 

Nesse item, não se buscará delimitar o conceito de precedentes judiciais 

persuasivos, porque isso já foi feito no item 2.2.2 e tudo que foi dito naquela oportunidade 

permite compreender o alcance dessa espécie de precedentes judiciais no Brasil. 

Objetiva-se, nesse item, indicar, exemplificativamente, as decisões, cujo núcleo 

goza de força persuasiva no ordenamento jurídico brasileiro. 

A regra geral diz que toda decisão que não constituir precedente judicial 

vinculante, nos termos delimitados no item 3.3.3 deste trabalho, deve ser considerada 

precedente judicial persuasivo. 

Nesse sentido, são persuasivos os precedentes judiciais proferidos pelos juízes 

de primeiro grau e pelos tribunais estaduais ou regionais federais243, fora das hipóteses de 

controle concentrado e difuso de constitucionalidade, de assunção de competência, de 

incidente de uniformização de jurisprudência e de edição de enunciado de súmula. 

                                                        
242 TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição 
Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.240. 
243 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.117. Caio Márcio Gutterres Taranto entende que as decisões proferidas por magistrado de primeira 
instância sequer gera precedente, mas sim mera opinião, não reconhecendo qualquer força a essas decisões. 
(TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição Constitucional. 
Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.216-217). José Rogério Cruz e Tucci entende que os precedentes judiciais que 
conduzem à edição de enunciado de súmula gozam de eficácia persuasiva. (TUCCI, José Rogério Cruz e. 
Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.259). 
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Da leitura de alguns dispositivos legais, é possível concluir que determinadas 

decisões constituem precedentes judiciais persuasivos244. 

O art. 285-A, do CPC245, por exemplo, confere ao magistrado a possibilidade 

de julgar liminarmente improcedentes as causas repetitivas, nos casos em que a matéria 

controvertida for unicamente de direito, já tendo sido proferida, no juízo, sentença de total 

improcedência em outros casos idênticos246.  

Cabem alguns comentários em torno do art. 285, do CPC. 

Da leitura do art. 285-A, do CPC, extraem-se dois requisitos para a sua 

aplicação: a) a matéria controvertida ser unicamente de direito; b) já tenha sido, naquele juízo, 

proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos247. 

Diz-se que há algumas imprecisões terminológicas nesse dispositivo. Primeiro, 

não se pode fazer referência ao termo controvérsia ou matéria controvertida, porque se não há 

citação, não há manifestação do réu e se não há manifestação do réu, não há impugnação da 

qual surge a questão (ponto controvertido). Na verdade, ao se referir à matéria controvertida, 

o dispositivo está se referindo a demandas de massa, cujos fatos são repetidos, não 

dependendo de comprovação técnica, pericial ou testemunhal, restringindo-se a discussão a 

questões de direito248. Segundo, ao se referir a casos idênticos, não está se referindo a 

                                                        
244 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.445. 
245 O art. 285-A, do CPC, é criticado por não fazer menção a expressões como súmula ou jurisprudência 
dominante, dando a entender que, para a sua aplicação, basta o juiz de primeiro grau ter prolatado decisão 
anterior em caso idêntico. (TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na 
Jurisdição Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.245-246). Gustavo Santana Nogueira entende que 
“em que pese o legislador ter se referido à sentença anterior do Juízo, cremos ter havido erro, pois todo o 
histórico de reformas demonstra o objetivo de valorizar a jurisprudência dos Tribunais Superiores, e, não, 
fomentar a prática do juiz de julgar os casos repetitivos ignorando a manifestação prévia desses Tribunais”. 
(NOGUEIRA, Gustavo Santana. Stare Decisis et Non Quieta Movere: a vinculação aos Precedentes no Direito 
Comparado e Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.218). Antonio Adonias Aguiar Bastos defende que 
o art. 285-A, do CPC, se aplica às demandas-tipo, decorrentes de uma relação-modelo que ensejam soluções-
padrão. Para ele, o delineamento da relação-padrão com a causa de pedir e o pedido padronizados, importa para a 
aplicação da solução-tipo às causas afins que estejam pendentes ou que venham a ser ajuizadas. (BASTOS, 
Antonio Adonias Aguiar. Situações jurídicas homogêneas: um conceito necessário para o processamento das 
demandas de massa. Revista de Processo. Ano 35, n° 186, ago. 2010, p.97-98).  
246 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.517; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de 
Direito Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.445. Jean Carlos Dias diz 
que o art. 285-A, do CPC, possibilita o uso da chamada entença-tipo. (DIAS, Jean Carlos. A introdução da 
sentença-tipo no sistema processual brasileiro – Lei n. 11.277. Revista Dialética de Direito Processual. N° 37, 
abr. 2006, p.63).  
247 CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Primeiras impressões sobre o art. 285-A do CPC (julgamento imediato 
de processos repetitivos: uma racionalização para as demandas de massa). Revista Dialética de Direito 
Processual. N° 39, jun. 2006, p.95.  
248 Segundo Jean Carlos Dias, somente nos processos em que a controvérsia não depender de instrução 
probatória, admite-se a aplicação do art. 285-A, do CPC. (DIAS, Jean Carlos. A introdução da sentença-tipo no 
sistema processual brasileiro – Lei n. 11.277. Revista Dialética de Direito Processual. N° 37, abr. 2006, p.64). 
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demandas com tríplice identidade (pedidos, causas de pedir e partes), mas sim a demandas de 

massa, que se multiplicam com a mesma argumentação. Cada autor tem relação jurídica 

diferente com a parte contrária, que não se confunde com a posição de cada um dos autores 

das outras demandas; o que é igual, nessas demandas, é a sua fundamentação jurídica249. 

Com relação à expressão “no juízo”, utilizada no art. 285-A, do CPC, deve-se 

entender que diz respeito à menor fração de divisão dos órgãos jurisdicionais (vara, por 

exemplo)250. 

Em razão de algumas questões relativas ao seu regramento, foi ajuizada ADI n° 

3.695251, alegando-se a inconstitucionalidade do julgamento de improcedência liminar, por 

violação aos princípios do contraditório, da isonomia e da segurança jurídica. 

Em linha similar, Daniel Mitidiero entende que o art. 285-A, do CPC, é 

inconstitucional por violar o contraditório do demandante. O contraditório, segundo o referido 

autor, não deve ser visto apenas como garantia de bilateralidade da instância, mas sim como 

garantia de que as partes possam envidar argumentos para influenciar no convencimento do 

magistrado. Por isso, ao se julgar a demanda improcedente, liminarmente, obsta-se a que o 

demandante possa, com base em seus argumentos, demonstrar que a sua demanda não se 

assemelha àquela demanda já decidida252. Não se adere a esse posicionamento, porque se a 

demanda deduzida pelo autor for diferente, ele poderá suscitar tal questão por meio de 

recurso, no qual deduzirá os argumentos aptos a influenciar o convencimento do magistrado.   

Segundo Leonardo José Carneiro da Cunha, a previsão do art. 285-A, do CPC, 

não viola qualquer princípio. Não há violação ao contraditório253, porque a decisão proferida é 

benéfica ao réu e contrária ao autor. Para o mencionado autor, o princípio da igualdade 

                                                        
249 CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Primeiras impressões sobre o art. 285-A do CPC (julgamento imediato 
de processos repetitivos: uma racionalização para as demandas de massa). Revista Dialética de Direito 
Processual. N° 39, jun. 2006, p.95-96.  
250 DONOSO, Denis. Matéria controvertida unicamente de Direito, casos idênticos, dispensa de citação e seus 
efeitos – primeiras impressões sobre a Lei 11.277/06. Revista Dialética de Direito Processo. N° 38, maio 2006, 
p.45). 
251 STF, ADI n° 3.695, Rel. Min. Teori Zavascki.  
252 MITIDIERO, Daniel. Processo Civil e Estado Constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, 
p.36-37. 
253 Nesse sentido: KOEHLER, Frederico Augusto Leopoldino. Breve análise sobre alguns aspectos polêmicos da 
sentença liminar de improcedência (artigo 285-A do CPC). Revista Dialética de Direito Processo Civil. N° 41, 
ago. 2006, p.71; MELO, Gustavo de Medeiros. O julgamento liminar de improcedência. Uma leitura sistemática 
da Lei 11.277/2006. Revista de Processo. Ano 33, n° 165, nov. 2008, p.124. Paulo Sérgio Restiffe entende que o 
art. 285-A, do CPC, viola o contraditório, porque permite que sentença seja proferida sem citação do réu. 
(RESTIFFE, Paulo Sérgio. Reforma do CPC: modificação das regras recursais e julgamento liminar definitivo 
em processos repetitivos – Leis 11.276 e 11.277. Revista Dialética de Direito Processual. N° 37, abr. 2006, 
p.119). 
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também não é violado; pelo contrário, é garantido, já que casos iguais são julgados 

igualmente254, o que efetiva a segurança jurídica255. É a esse entendimento que se adere. 

Há quem entenda que a aplicação dos fundamentos da sentença paradigma de 

improcedência é obrigatória256. Não se concorda com essa corrente, tendo em vista a própria 

dicção do art. 285-A, do CPC, que diz que o magistrado “poderá” proferir julgamento de 

improcedência. Pode ser que a tese fixada na sentença de improcedência paradigma esteja em 

consonância com precedente judicial vinculante, que deverá ter aplicabilidade obrigatória, 

dando a falsa impressão de que é o precedente de primeiro grau que goza de eficácia 

vinculante257. 

Ao se referir à sentença de improcedência em casos idênticos, o art. 285-A, do 

CPC, está, na verdade, fazendo menção a um precedente judicial persuasivo258, que será 

observado pelo magistrado de primeiro grau, se entender por sua correção e justiça. 

Os arts. 476 a 479, do CPC, admitem a instauração de incidente de 

uniformização de jurisprudência nos casos em que houver divergência interna corporis entre 

precedentes do próprio tribunal ou entre um precedente do tribunal e uma decisão proferida 

por órgão jurisdicional singular ou colegiado vinculado àquele tribunal259. Dos referidos 

dispositivos, depreende-se que as decisões dos órgãos fracionários do tribunal constituem 

precedentes judiciais persuasivos.   

                                                        
254 Nesse sentido: MELO, Gustavo de Medeiros. O julgamento liminar de improcedência. Uma leitura 
sistemática da Lei 11.277/2006. Revista de Processo. Ano 33, n° 165, nov. 2008, p.124-125. 
255 CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Primeiras impressões sobre o art. 285-A do CPC (julgamento imediato 
de processos repetitivos: uma racionalização para as demandas de massa). Revista Dialética de Direito 
Processual. N° 39, jun. 2006, p.97.  
256 Gustavo de Medeiros Melo defende que o juiz deve proceder ao julgamento de improcedência liminar da 
demanda, se preenchidos os requisitos do art. 285-A, do CPC. (MELO, Gustavo de Medeiros. O julgamento 
liminar de improcedência. Uma leitura sistemática da Lei 11.277/2006. Revista de Processo. Ano 33, n° 165, 
nov. 2008, p.115). 
257 Caio Márcio Gutterres Taranto propõe que o art. 285-A, do CPC, deve ser interpretado conforme a 
Constituição. O referido autor diz que o(s) precedente(s) que admite(m) a aplicação do art. 285-A, do CPC, 
deve(m) estar em consonância com as orientações firmadas nos precedentes judiciais vinculantes produzidos 
pelo STF, pelo STJ, pelos tribunais respectivos e pela TNU. (TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente 
Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.253-255). 
258 DONOSO, Denis. Matéria controvertida unicamente de Direito, casos idênticos, dispensa de citação e seus 
efeitos – primeiras impressões sobre a Lei 11.277/06. Revista Dialética de Direito Processo. N° 38, maio 2006, 
p.45. Jean Carlos Dias e Fernanda Guedes Pinto dizem que o art. 285-A, do CPC, admite a aplicação da 
fundamentação da sentença-tipo nas causas idênticas. (DIAS, Jean Carlos. A introdução da sentença-tipo no 
sistema processual brasileiro – Lei n. 11.277. Revista Dialética de Direito Processual. N° 37, abr. 2006, p.68; 
PINTO, Fernanda Guedes. As ações repetitivas e o novel art. 285-A do CPC (racionalização para as demandas 
de massa). Revista de Processo. Ano 32, n° 150, ago. 2007, p.142). 
259 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 
Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.445. 
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Os arts. 530, 546 e 557, caput e §1°, do CPC e 105, III, “c”, da CF/1988260, 

permitem a interposição de recursos que têm por objetivo uniformizar a jurisprudência. Esses 

recursos (embargos infringentes, embargos de divergência no STF e no STJ, agravo contra 

decisão denegatória de seguimento de recurso e recurso especial fundado em divergência) 

podem ser fundados em precedentes judiciais persuasivos que estimularão a uniformização da 

jurisprudência e a fixação de tese em precedente judicial vinculante261. 

Analisada a eficácia do precedente judicial no Brasil, há que se verificar como 

ocorre a aplicação e a revogação de sua ratio. 

 

3.4 OPERATIVIDADE DOS PRECEDENTES JUDICIAIS NO BRASIL 

 

Esse item é dedicado à análise da operatividade dos precedentes judiciais no 

Brasil, isto é, à análise do manejo das técnicas de confronto, interpretação e aplicação e 

superação pelos órgãos jurisdicionais brasileiros. 

 

3.4.1 Aplicação 

 

O ordenamento jurídico brasileiro não desconhece o distinguishing262. Na 

verdade, na aplicação de todo e qualquer precedente, impõe-se o manejo da técnica de 

confronto, interpretação e aplicação, na forma delimitada no item 2.3 desse trabalho. Por 
                                                        
260 Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira entendem que do art. 105, III, “c”, da CF/1988, pode 
ser extraído exemplo de precedente judicial autorizante, já que no recurso especial previsto nesse dispositivo, 
deve-se demonstrar a interpretação divergente conferida por outro tribunal e, para tanto, basta invocar um único 
precedente. (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito 
Processual Civil. 9. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2014, v. 2., p.397).  
261 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.285-286; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, 
Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, 
v. 2., p.445. 
262 Nesse sentido: TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na 
Jurisdição Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.252; MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência 
jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.383-
407; SILVA, Celso de Albuquerque. Súmula Vinculante: Teoria e Prática da Decisão Judicial com base em 
Precedentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.127-138; MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes 
Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.314 e 501-514; ATAÍDE JÚNIOR, 
Jaldemiro Rodrigues. Precedentes vinculantes e irretroatividade do direito no sistema processual brasileiro: Os 
Precedentes dos Tribunais Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, p.135; MONERRAT, 
Fábio Victor da Fonte. A jurisprudência uniformizada como estratégia de aceleração do procedimento. In 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, 
p.423; CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. A força dos precedentes no moderno processo civil brasileiro. In 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, 
p.611; APPIO, Eduardo. Controle Direto de Constitucionalidade. Curitiba: Juruá, 2008, p.43-44; DIDIER JR., 
Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. rev., 
ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.459-461. 
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outro lado, não se desconhece, nesse trabalho, que todos os sujeitos processuais podem e 

devem apontar as razões para o distinguishing, fornecendo ao órgão jurisdicional os 

elementos necessários à promoção da distinção, da interpretação e da correta aplicação dos 

precedentes judiciais. 

Esse item limitar-se-á a demonstrar previsão legal e julgados exemplificativos 

em que se verifica a utilização dessa técnica de confronto, interpretação e aplicação dos 

precedentes judiciais, ressaltando-se que, em algumas situações, o argumento para o 

afastamento do precedente é suscitado por sujeito processual, não coincidente com o órgão 

julgador.  

O grande exemplo de distinguishing, que se pode extrair do ordenamento 

jurídico, é a exigência do confronto analítico para o cabimento de recurso especial fundado no 

art. 105, III, “c”, da CF/1988. Para que se comprove a divergência jurisprudencial, não basta a 

transcrição de ementas; é necessário que o recorrente transcreva os trechos do relatório do 

acórdão paradigma e os trechos do relatório do acórdão recorrido, comparando-os, a fim de 

que seja demonstrado que os casos são parecidos. Após, deve o recorrente prosseguir no 

cotejo analítico, transcrevendo trechos do voto do acórdão paradigma e trechos do voto do 

acórdão recorrido, para confrontando-os, demonstrar que as teses jurídicas utilizadas por cada 

um deles são opostas. O confronto analítico é a própria aplicação da técnica do distinguishing, 

já que nele, compara-se o precedente invocado e a decisão recorrida263. 

A técnica da distinção também deve orientar a aplicação de enunciados de 

súmulas. Essa conclusão é extraída de algumas decisões da Corte Suprema e da Corte 

Superior. 

O enunciado 691 da súmula do STF, por exemplo, diz que não compete “ao 

Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator 

que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar”. No julgamento do 

Habeas Corpus n° 85.185264, houve limitação do alcance do referido enunciado, aplicando-se 

o restrictive distinguishing, para admitir habeas corpus quando há flagrante ilegalidade no 

ajuizamento de ação penal (no caso em tela, a ação penal foi iniciada, quando ainda estava 

pendente julgamento de recurso administrativo interposto contra o lançamento tributário que 

discutia a existência do débito – pressuposto lógico da configuração do ilícito contra a ordem 

                                                        
263 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: 
Jus Podivm, 2013, v. 3., p.333. 
264 STF, Tribunal Pleno, HC n° 85.185, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 10 ago 2005, decisão publicada em 01 set 
2006. 
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tributária), em nome do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva265. Em outros termos, 

por conta da existência de peculiaridades do caso em julgamento, restringiu-se a norma 

jurídica geral extraída dos precedentes judiciais que conduziram à edição do enunciado 691 da 

súmula do STF, para afastar a sua incidência no caso concreto. 

O enunciado 634 da súmula do STF, de seu lado, prevê que “não compete ao 

Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso 

extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”, enquanto que 

o enunciado 635 da súmula do STF dispõe que “cabe ao Presidente do Tribunal de origem 

decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de 

admissibilidade”. Nada obstante a previsão dos referidos enunciados, o STF admitiu a Ação 

Cautelar n° 1.549266, para suspender os efeitos da decisão recorrida, porque configurada 

situação excepcional. É dizer, mesmo que não admitido o recurso extraordinário e interposto 

agravo, no caso em tela, demonstrada a plausibilidade jurídica do pedido – decorrente do fato 

de a decisão recorrida contrariar jurisprudência prevalecente do STF –, e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação, caracterizado pela possibilidade de execução do acórdão 

recorrido, admitiu-se a concessão do provimento jurisdicional cautelar267. Também nesse 

caso, por conta da existência de peculiaridades do caso em julgamento, restringiu-se a norma 

jurídica geral extraída dos precedentes judiciais que conduziram à edição dos enunciados 634 

e 635 das súmulas do STF, para afastar a sua incidência no caso concreto. 

No julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n° 31.362268, 

o STJ afastou a aplicação do enunciado de súmula 267 do STF (“não cabe mandado de 

segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”). No caso em julgamento, o 

Ministério Público requeria administrativamente a quebra de sigilo bancário no âmbito do 

procedimento investigatório ministerial. Como se tratava de situação em que o ato 

jurisdicional praticado não era passível de recurso ou correição, o STJ afastou a incidência do 

enunciado e admitiu o mandado de segurança. 

A distinção tem lugar na aplicação de norma jurídica geral extraída de 

precedente judicial dado em controle difuso de constitucionalidade. 

                                                        
265 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.485. 
266 STF, 2ª Turma, AC n° 1.549, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 13 fev 2007, decisão publicada em 27 abr 2007. 
267 TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição 
Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.235; MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 
2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.487-488. 
268 STJ, 2ª Turma, RMS n° 31362, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 17 ago 2010, decisão publicada em 16 set 
2010.  
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No Recurso Extraordinário n° 204.187269, a recorrente se insurgiu contra a 

constitucionalidade de norma municipal que havia determinado distanciamento mínimo entre 

postos de gasolina, invocando precedente do pleno do STF que já havia fixado tese no sentido 

de que a limitação geográfica à instalação de farmácias cerceia a livre concorrência. No 

julgamento do mencionado recurso extraordinário, o STF fez a distinção entre os casos, 

dizendo que no caso das farmácias, não havia fundamento razoável para a limitação 

geográfica, enquanto que no caso dos postos de gasolina, a limitação geográfica era 

justificada por razões de segurança, tendo em vista que esses estabelecimentos albergam 

materiais inflamáveis. Assim, negou provimento ao apelo extraordinário, declarando a 

constitucionalidade da lei municipal questionada pela recorrente. 

 

3.4.2 Superação 

 

A superação de precedentes judiciais também é admitida no direito 

brasileiro270, desde que fundamentada, conforme explicado no item 2.4. Admite-se, nesse 

trabalho, que, embora o órgão jurisdicional seja responsável pela superação do precedente 

judicial, todos os sujeitos processuais podem e devem apontar as razões para a modificação de 

entendimento jurisprudencial, fornecendo ao órgão jurisdicional os elementos necessários à 

superação da norma jurídica geral extraída do precedente judicial271. 

                                                        
269 STF, 2ª Turma, REx n° 204.187, Rel. Min. Ellen Gracie, j. em 16 dez 2003, decisão publicada em 02 abr 
2004. 
270 Nesse sentido: MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. 
rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.383; ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes 
judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012, p.355-370; MONERRAT, Fábio Victor da 
Fonte. A jurisprudência uniformizada como estratégia de aceleração do procedimento. In WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.423; CAMARGO, 
Luiz Henrique Volpe. A força dos precedentes no moderno processo civil brasileiro. In WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.611; OLIVEIRA, 
Pedro Miranda. O binômio repercussão geral e súmula vinculante: necessidade de aplicação conjunta dos dois 
institutos. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p.719. 
271 Na forma do art. 518, §1°, do CPC, se o recurso de apelação não for conhecido e houver fundamentos para o 
distinguishing ou overruling, deve-se interpor recurso de agravo para demonstrá-los. No julgamento monocrático 
previsto no art. 557, do CPC, o relator poderá inadmitir, negar provimento ou dar provimento ao recurso. Contra 
essa decisão, cabe agravo para o colegiado do tribunal respectivo. Se o recurso foi inadmitido por afronta a um 
precedente, o agravante deverá demonstrar que seu caso não se amolda a ele, por conter peculiaridade não 
considerada no precedente judicial ou por ter considerado fato não presente no caso em julgamento. Se ao 
recurso foi negado ou dado provimento, o agravante deverá demonstrar que o precedente não pode regular o caso 
ou deve ser revogado. No julgamento do agravo, o tribunal poderá acolher o distinguishing, revogar o precedente 
judicial ou promover o anticipatory overruling Se o recurso de agravo for manifestamente inadmissível ou 
infundado, pode-se aplicar a multa prevista no art. 557, §2°, do CPC, arbitrada entre 1% e 10% sobre o valor 
atualizado da causa. (MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011, p.261 e 516-519). Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Júnior defende a possibilidade de 
aplicar o anticipatory overruling no Brasil, podendo os tribunais estaduais e regionais federais deixarem de 
aplicar precedente do STF e STJ, caso estejam na iminência de modificar o entendimento. (ATAÍDE JÚNIOR, 
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Nesse item, buscar-se-á analisar as hipóteses legais de superação de 

precedentes judiciais, bem como alguns julgados exemplificativos em que houve a utilização 

das técnicas de superação. 

As previsões legais, adiante analisadas, servem apenas para ratificar que o 

ordenamento jurídico brasileiro reconhece a aplicabilidade dos institutos típicos da teoria do 

precedente judicial. 

A Lei n° 11.417/2006 traz a previsão de revisão ou cancelamento (overruling) 

de súmula vinculante272.  

Segundo o art. 5°, da Lei n° 11.417/2006, “revogada ou modificada a lei em 

que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante, o Supremo Tribunal Federal, de 

ofício ou por provocação, procederá à sua revisão ou cancelamento, conforme o caso”. O 

entendimento sedimentado no enunciado de súmula vinculante pode ser revisado ou superado, 

a pedido dos mesmos legitimados para propor a sua edição (arts. 103-A, §2° e 3°, da Lei n° 

11.417/2006). A revisão ou superação de enunciado de súmula deve ser expressa (express 

overruling), já que o legislador previu um procedimento adequado à superação/revisão da 

súmula vinculante, no qual deve ser observado o devido processo legal273. 

Pela previsão dos arts. 103-A, caput, da CF/1988 e 2°, §3°, Lei n° 

11.417/2006, a decisão que cancela ou revisa súmula vinculante exige o mesmo quórum (2/3 

dos membros do STF) da decisão que edita o enunciado com força obrigatória, sendo, 

portanto, vinculante para o próprio STF, como também para os demais órgãos do Poder 

Judiciário e para a Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 

municipal, que deverão observá-lo imediatamente após a sua publicação274. Segundo o art. 4°, 

                                                                                                                                                                             
Jaldemiro Rodrigues. Precedentes vinculantes e irretroatividade do direito no sistema processual brasileiro: Os 
Precedentes dos Tribunais Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, p.98); MARINONI, Luiz 
Guilherme. Eficácia vinculante: a ênfase à ratio decidendi e à força obrigatória dos precedentes. Revista de 
processo. Ano 35, n° 184, jun. 2010, p.16-26. 
272 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004, p.283; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito 
Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p. 461. Lenio Luiz Streck e 
Georges Abboud falam na possibilidade de se realizar controle difuso de constitucionalidade da súmula 
vinculante. (STRECK, Lenio Luiz; ABBOUD, Georges. O que é isto – O precedente judicial e as súmulas 
vinculantes? Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p.108). Rodolfo de Camargo Mancuso entende que a 
súmula vinculante pode sofrer controle de constitucionalidade. (MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência 
jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.417). 
273 TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição 
Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.181; ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: 
Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012, p.400; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; 
OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus 
Podivm, 2013, v. 2., p.461. 
274 TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição 
Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.282; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, 
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da Lei n° 11.417/2006, no prazo de dez dias após a sessão em que rever ou cancelar 

enunciado de súmula com efeito vinculante, o STF fará publicar, em seção especial do Diário 

da Justiça e do Diário Oficial da União, o novo enunciado. 

A decisão de cancelamento ou de revisão de súmula vinculante pode ter seus 

efeitos modulados mediante decisão de 2/3 dos membros do STF, tendo em vista as razões de 

segurança jurídica ou de excepcional interesse público (art. 4°, da Lei n° 11.417/2006), 

postergando-os para o futuro275. É o chamado overruling prospectivo. 

Com a revisão de enunciado de súmula vinculante, considera-se superada a 

ratio dos precedentes judiciais que conduziram à sua edição. 

Além da previsão específica de revisão ou cancelamento de enunciado de 

súmula vinculante, que tem o condão de estabelecer a superação da norma jurídica geral dos 

precedentes que conduziram à sua edição, os regimentos internos dos tribunais tem previsão 

nesse mesmo sentido. O RISTF, por exemplo, prevê o overruling, no art. 103, ao dizer que 

“qualquer dos Ministros pode propor a revisão da jurisprudência assentada em matéria 

constitucional e da compendiada na Súmula, procedendo-se ao sobrestamento do feito, se 

necessário”. O RISTJ, de seu turno, também prevê hipótese de overruling, no art. 125, caput, 

e parágrafos. 

Trata-se do chamado overruling concentrado, diferente do overruling difuso. 

Nesse, a modificação do entendimento do tribunal pode ocorrer em qualquer processo, que 

chegando ao tribunal, permita a superação do precedente anterior (é o overruling típico do 

common law). Naquele, o procedimento instaurado é autônomo e tem como objetivo a revisão 

de um entendimento já consolidado no tribunal276. 

Ratifica-se com os dispositivos mencionados que qualquer norma jurídica geral 

extraída de um precedente judicial pode ser superada pelo próprio tribunal no âmbito do qual 

determinado precedente se formou. 

Assim, os enunciados de súmulas podem ser revisados ou superados.  

O enunciado de súmula 394 do STF prevê que “cometido o crime durante o 

exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o 

                                                                                                                                                                             
Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, 
v. 2., p.462. 
275 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.459; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael 
Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., 
p.462. 
276 DIDIER JR., Fredie. Editorial n° 166. Disponível em <www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-166/> 
Acesos em 02 ago 2014. 
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inquérito ou a ação penal sejam iniciadas após cessação daquele exercício”. No julgamento do 

Inquérito n° 687277, o Ministro Relator forneceu os argumentos para a superação do referido 

enunciado. O primeiro argumento de revisão ou superação diz respeito à interpretação literal 

da Constituição, na medida em que não existia, na CF/1946, sob cuja égide o enunciado de 

súmula foi editado, previsão de competência originária do STF para processar e julgar ex 

exercentes de cargos ou mandatos, pela prática de crimes ocorridos durante o respectivo 

exercício. O segundo argumento de superação está relacionado à ideia de que o instituto de 

prerrogativa de foro visa a garantir o exercício do cargo ou mandato e não a proteger quem o 

exerce. O terceiro argumento de superação se liga as considerações de política judiciária. 

Nesse particular, o Ministro defendeu que, dando interpretação restritiva às suas competências 

já tem sido difícil exercê-las, tempestivamente, imagine se o STF conferir interpretação 

ampliativa às suas competências. 

Com base nesses argumentos, propôs a revisão do enunciado de súmula 394 do 

STF que passaria a vigorar, nos seguintes termos: “cometido o crime no exercício do cargo ou 

a pretexto de exercê-lo, prevalece a competência por prerrogativa de função, ainda que o 

inquérito ou a ação penal sejam iniciadas após a cessão daquele exercício funcional”. O 

enunciado foi proposto nesses termos, porque, verificou-se, nos debates, que a maior parte dos 

casos que abarrotava o tribunal, sob a invocação do enunciado da súmula, não tinha relação 

com ilícitos praticados em razão da função pública278. O enunciado 394 foi cancelado e 

editado o enunciado 451 que prevê que “a competência especial por prerrogativa de função 

não se estende ao crime cometido após a cessação definitiva do exercício funcional”. 

A norma jurídica geral das decisões proferidas pelo STF em controle 

concentrado de constitucionalidade também pode ser superada, caso a Corte Suprema altere a 

                                                        
277 STF, Tribunal Pleno, Inq n° 687, Rel. Min. Sydney Sanches, j. em 25 ago 1999, decisão publicada em 09 nov 
2001. 
278 Contrariamente ao voto vencedor que conduziu ao cancelamento do enunciado 694 da súmula, a Lei n° 
10.628/2002 alterou o art. 84, do CPP, estabelecendo regime de prerrogativa para aqueles que devem responder 
por crimes comuns e de responsabilidade, independentemente de terem cometido o crime no exercício de cargo 
ou a pretexto de exercê-lo. Em sentido similar, a Lei n° 11.036/2004 acrescentou o parágrafo único ao art. 2°, da 
Medida Provisória n° 207/2004, para conferir foro especial por prerrogativa de função aos ex ocupantes do cargo 
de Presidente do Banco Central do Brasil, para os casos de prática de atos administrativos. Os dispositivos do 
CPP e da Medida Provisória n° 207/2004 foram objeto das ADI n° 2.797 (STF, Tribunal Pleno, ADI n° 2.797, 
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 15 set 2005, decisão publicada em 19 dez 2006) e 2.860 (STF, Rel. Min. 
Menezes Direito, ADI n° 2.860, j. em 15 set 2005, decisão publicada em 19 dez 2006) e das ADI n° 3.289 (STF, 
Tribunal Pleno, ADI n° 3.289, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 05 maio 2005, decisão publicada em 03 fev 2006) 
e 3.290 (STF, Tribunal Pleno, ADI n° 3.290, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 05 maio 2005, decisão publicada 
em 03 fev 2006). As segundas foram julgadas improcedentes, enquanto que as primeiras, que questionavam 
dispositivo de semelhante conteúdo, foram julgadas procedentes. 
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compreensão sobre a compatibilidade de lei ou ato normativo de conteúdo idêntico com a 

Constituição279. 

Durante muito tempo, vigorou o precedente judicial vinculante do STF cuja 

norma jurídica geral era: associações de associações, ou seja, associações que congregam 

pessoas jurídicas, não formam classe alguma, e por isso, não preenchem o requisito necessário 

a figurar no polo ativo de uma ação direta de inconstitucionalidade280. 

A superação da referida norma jurídica geral ocorreu no julgamento do Agravo 

Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3.153281. O recurso visou reformar a 

decisão do Relator que extinguiu a ação direta sem exame de mérito, por falta de legitimidade 

ativa da Federação Nacional das Associações de Produtores de Cachaça de Alambique – 

FENACA. O Ministro Relator posicionou-se pelo não provimento do recurso, tendo em vista 

que, para ele, a FENACA seria uma associação de associação e que, por isso, não detinha 

legitimidade ativa para a ação direta. Os demais julgadores divergiram para dizer que: a) a 

FENACA é uma entidade de classe que atua em defesa de uma categoria e; b) o não 

reconhecimento de legitimidade ativa às associações de associações representava uma política 

judiciária denominada jurisprudência defensiva, para evitar o alargamento de legitimados para 

provocação do controle concentrado, que não condiz com a intenção da Constituição de 

ampliar o acesso ao STF por essa via.  

A superação também pode se dar no âmbito das decisões proferidas em 

controle difuso de constitucionalidade. 

Existe norma jurídica geral extraída de precedente judicial dado em controle 

difuso de constitucionalidade, segundo a qual se admite a prisão do devedor fiduciante, em 

caso de inadimplemento de suas obrigações, entendendo-se que ele se equipararia, nessas 

hipóteses, ao depositário infiel282. 

                                                        
279 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.79. 
280 STF, Tribunal Pleno, ADI n° 705, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 24 jun 1992, decisão publicada em 08 abr 
1994; STF, Tribunal Pleno, ADI n° 947, Rel. Min. Sydney Sanches, j. em 14 out 1993, decisão publicada em 26 
nov 1993; STF, Tribunal Pleno, ADI n° 967, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 04 nov 1993, decisão publicada em 
08 abr 1994. 
281 STF, Tribunal Pleno, AgRg na ADI n° 3.153, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 12 ago 2004, decisão publicada 
em 09 set 2005. 
282 STF, Tribunal Pleno, HC n° 72.131, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 23 nov 1995, decisão publicada em 01 
ago 2003; STF, 2ª Turma, HC n° 77.053, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. em 23 jun 1998, decisão publicada em 04 
set 1998; STF, 2ª Turma, REx n° 282.644, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 13 fev 2001, decisão publicada em 20 
set 2002. 
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No julgamento do Recurso Extraordinário n° 466.343283, sete ministros 

votaram pela superação da norma jurídica geral mencionada, com fundamento, dentre outros, 

nos seguintes argumentos: a) não há afinidade entre as figuras contratuais do depósito e da 

alienação fiduciária, na medida em que na primeira, a obrigação consiste em guardar a coisa 

para restituir, enquanto que na segunda, a coisa não é entregue para ser guardada e restituída e 

sim é entregue ao devedor para que ele usufrua dela, ocupando ele posição equiparada a de 

promissário-comprador, só se falando em devolução do bem, em caso de inadimplemento; b) 

existem outros meios menos gravosos para garantir a execução de alienação fiduciária, sendo 

a prisão meio desproporcional para o alcance de tal finalidade e; c) não há base legal para 

prender depositário infiel, porque não há base legal a ser aplicada ao devedor fiduciante (o 

Pacto de San José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil, só prevê prisão civil do devedor de 

alimentos). 

O STF firmou precedente judicial no sentido de que a exigência de depósito 

prévio como pressuposto de admissibilidade de recurso administrativo não fere a ampla 

defesa284. Esse precedente judicial foi revogado no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

388.359285, passando o STF a entender que a exigência de depósito prévio como requisito de 

admissibilidade de recurso administrativo fere a garantia da ampla defesa, declarando 

incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 33, §2°, do Decreto n° 70.235/1972 (com 

redação dada pelo art. 32, da Lei n° 10.522/2002). 

A técnica do overruling prospectivo também encontra aplicabilidade no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

No âmbito do controle concreto de constitucionalidade, a regra é que as 

decisões proferidas produzam eficácia imediata. O art. 27, da Lei n° 9.868/1999, contudo, 

dispõe que ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista 

razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, o STF poderá, por maioria de 

2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha 

eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. O 

referido dispositivo prevê a modulação dos efeitos da decisão proferida nesse particular. Isso 

                                                        
283 STF, Tribunal Pleno, REx n° 466.343, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 03 dez 2008, decisão publicada em 05 
jun 2009. 
284 STF, Tribunal Pleno, REx n° 210.246, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. em 12 nov 1997, decisão publicada em 17 
mar 2000; STF, Tribunal Pleno, REx n° 210.369, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. em 12 nov 1997, decisão publicada 
em 17 mar 2000; STF, Tribunal Pleno, REx n° 210.380, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. em 12 nov 1997, decisão 
publicada em 17 mar 2000; STF, Tribunal Pleno, REx n° 218.752, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. em 12 nov 1997, 
decisão publicada em 17 mar 2000. 
285 STF, Tribunal Pleno, REx n° 388.359, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 28 mar 2007, decisão publicada em 22 
jun 2007. 
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porque não se admite a revogação pelo STF de precedente instituidor de situação jurídica 

formada por precedente posterior que tenha declarado a sua inconstitucionalidade. É dizer, 

quando a revogação do precedente conduzir a uma nova decisão acerca da questão de 

constitucionalidade, mas puder apanhar situação jurídica que se formou em benefício de um 

jurisdicionado, os efeitos retroativos da decisão proferida em sede de recurso extraordinário 

serão limitados ou inibidos286.  

No julgamento do Habeas Corpus n° 82.959287, por exemplo, o STF revogou o 

precedente judicial anterior que acolhia a constitucionalidade do art. 2°, §1°, da Lei de Crimes 

Hediondos que previa que o cumprimento da pena se daria em regime fechado, passando a 

admitir progressão de regime em caso de crimes dessa natureza. A revogação foi prospectiva, 

entendendo o STF que os indivíduos que já tivessem cumprido as suas penas, não poderiam 

pleitear indenização por erro judiciário288.  

No julgamento do Recurso Ordinário em Dissídio Coletivo n° 30900-

12.2009.5.15.0000289, o TST decidiu pela validade da despedida coletiva promovida pela 

Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A – EMBRAER, tendo em vista que à época do fato, 

não se exigia a negociação coletiva como requisito para a dispensa legal. Nesse mesmo 

julgamento, contudo, o TST firmou nova premissa, segundo a qual, as dispensas coletivas de 

trabalhadores, substantiva e proporcionalmente distintas das dispensas individuais, não podem 

ser exercitadas de forma unilateral e potestativa pelo empregador, devendo ser precedida de 

                                                        
286 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.314-315. Luiz Guilherme Marinoni defende a modulação dos efeitos das decisões do STJ, 
ainda que não haja previsão legal. Isso porque, se o STJ tem a função de criar precedente para guiar a sociedade, 
deve ter poder para tutelar as pessoas que se pautaram em determinado precedente que será revogado. 
(MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes: recompreensão do sistema processual da 
Corte Suprema. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.264). Em sentido similar, Tercio Sampaio Ferraz Jr. 
defende que as decisões do STJ devem produzir efeitos ex nunc, para que sejam salvaguardados os princípios da 
não-surpresa, da irretroatividade, da confiança e da indução amplificadora (aplicação dos efeitos não retroativos 
com base na razoabilidade). (FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Irretroatividade e jurisprudência judicial. In 
FERRAZ JR., Tercio Sampaio (coord.). Efeito “ex nunc” e as decisões do STJ. Barueri: Manole Ltda., 2008, 
p.1-2). Roque Antonio Carrazza, por sua vez, entende que todos os tribunais superiores têm competência para 
dar efeitos não retroativos as suas decisões, por força de uma interpretação analógica do art. 27, da Lei n° 
9.868/1999. (CARRAZZA, Roque Antonio. Segurança jurídica e eficácia temporal das alterações 
jurisprudenciais. In FERRAZ JR., Tercio Sampaio (coord.). Efeito “ex nunc” e as decisões do STJ. Barueri: 
Manole Ltda., 2008, p.70). Nelson Nery Junior defende que toda alteração de entendimento jurisprudencial de 
tribunal superior deve produzir efeitos ex nunc, para que sejam preservados os princípios da segurança jurídica e 
da boa-fé objetiva. (NERY JUNIOR, Nelson. Boa-fé objetiva e segurança jurídica: eficácia da decisão judicial 
que altera jurisprudência anterior do mesmo tribunal superior. In FERRAZ JR., Tercio Sampaio (coord.). Efeito 
“ex nunc” e as decisões do STJ. Barueri: Manole Ltda., 2008, p.95).  
287 STF, Tribunal Pleno, HC n° 82.959, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 23 fev 2006, decisão publicada em 01 set 
2006. 
288 TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição 
Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.302-305. 
289 TST, Seção Especializada em Dissídios Coletivos. RO n° 30900-12.2009.5.15.0000, Rel. Min. Maurício 
Godinho Delgado, j. em 10 ago 2009, decisão publicada em 04 set 2009. 
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negociação coletiva. Foi fixado, nesse julgado, que o caso em julgamento não seria atingido 

pela nova ratio, aplicando-se apenas aos casos futuros (superação prospectiva). 

O overriding se vislumbra em algumas decisões judiciais. 

No julgamento do Recurso Extraordinário n° 233.072290, a 2ª Turma do STF 

decidiu que o Ministério Público não tem competência para promover inquérito penal; a 

legitimidade para a realização de diligências investigatórias relativas a crimes é exclusiva da 

polícia judiciária. No julgamento do Habeas Corpus n° 83.157291, o STF, estabeleceu uma 

limitação à tese fixada no precedente judicial anterior, para considerar legítima a oitiva de 

testemunhas diretamente pelo membro ministerial. No julgamento do Habeas Corpus n° 

82.865292, a mesma turma do STF estabeleceu mais uma restrição ao precedente judicial para 

considerar legal a denúncia oferecida pelo Ministério Público pela prática de crimes de abuso 

sexual contra menores, fundada exclusivamente na sindicância instaurada pelo órgão 

ministerial, com base no art. 201, VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).   

A técnica do signaling encontra aplicabilidade em solo brasileiro.  

No julgamento do Recurso em Habeas Corpus n° 50.664293, o STF havia 

fixado tese no sentido de ser desnecessária a notificação prévia nos processos criminais 

instaurados contra servidor público, quando a ação penal tivesse por base inquérito policial 

destinado a apurar a conduta delitiva. No julgamento do Habeas Corpus n° 85.779294, 

aplicou-se ao caso, a tese fixada, mas a Corte Suprema sinalizou a necessidade de sua 

revogação, tendo em vista que da análise dos arts. 513 e 514, do CPP, não se pode extrair a 

desnecessidade de intimação do réu, demonstrando que os jurisdicionados não poderiam mais 

confiar na tese anteriormente existente sobre a matéria. Meses depois, no julgamento do 

Habeas Corpus n° 89.686295, a modificação do entendimento da Corte foi sedimentada. 

Uma peculiaridade no ordenamento jurídico brasileiro relativa à aplicação dos 

precedentes judiciais está relacionada à chamada lei ainda constitucional.  

                                                        
290 STF, 2ª Turma, REx n° 233.072, Rel. Min. Néri da Silveira, j. em 18 maio 1999, decisão publicada em 03 
maio 2002. 
291 STF, Tribunal Pleno, HC n° 83.157, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 17 jun 2004, decisão publicada em 20 
ago 2004. 
292 STF, 2ª Turma, HC n° 82.865, Rel. Min. Nelson Jobim, j. em 14 out 2003, decisão publicada em 30 abr 2004. 
293 STF, 2ª Turma, RHC n° 50.664, Rel. Min. Antonio Neder, j. em 30 mar 1973, decisão publicada em 08 jun 
1973. 
294 STF, Tribunal Pleno, HC n° 85.779, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 28 fev 2007, decisão publicada em 29 
jun 2007. 
295 STF, 1ª Turma, HC n° 89.686, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 12 jun 2007, decisão publicada em 17 ago 
2007. 
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No julgamento do Habeas Corpus n° 70.514296, o STF entendeu que o art. 5°, 

§5°, da Lei n° 1.060/1950, acrescentado pela Lei n° 7.871/1989, que estabeleceu o prazo em 

dobro para a Defensoria Pública recorrer deveria ser considerado constitucional, enquanto os 

seus órgãos, nos Estados, não estivessem estruturados para no nível do respectivo Ministério 

Público, parte que lhe é adversa na ação penal pública. Nesse caso, não se poderia aplicar a 

revogação prospectiva, porque não se sabe precisar quando haverá a estruturação da 

Defensoria Pública. Também não se poderia aplicar a técnica da sinalização, tendo em vista 

que a ideia da decisão não é fazer com que os jurisdicionados percam a confiança na norma, 

mas sim uma advertência ao Poder Público para aparelhar a estrutura dos órgãos da 

Defensoria Pública297. 

 

3.5 TEORIA DO PRECEDENTE JUDICIAL NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

 

O NCPC, na versão aprovada pela Câmara em 26/03/2014, traz, em 

dispositivos soltos e no capítulo XV, a consolidação da adoção da teoria dos precedentes 

judiciais no Brasil. Reconhece, de um lado, a existência de precedentes judiciais, bem como 

aplica a eles, os institutos inerentes da sua teoria. É o que se verá nesse item. 

 

3.5.1 Formação, aplicação e superação dos precedentes judiciais no NCPC 

 

Segundo o art. 521, §1°, do NCPC, a formação do precedente judicial 

observará os arts. 10 e 499, §1°, do Projeto de Lei298. 

A referência do art. 521, §1°, do NCPC aos arts. 10 e 499, §1°, do Projeto de 

Lei, leva à conclusão já assentada nesse trabalho segundo a qual toda decisão judicial 

constitui um precedente judicial. Isso porque de um lado, o art. 10 impõe a observância do 

                                                        
296 STF, Tribunal Pleno, HC n° 70.514, Rel. Min. Sydney Sanches, j. em 23 mar 1994, decisão publicada em 27 
jun 1997. 
297 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.466-469. Nesse sentido: STF, 2ª Turma, REx n° 341.717, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 05 
ago 2003, decisão publicada em 05 mar 2010.   
298 Lenio Luiz Streck entende que um grande avanço do NCPC foi exigir a observância do contraditório e da 
fundamentação na formação de todo e qualquer precedente judicial formado em qualquer grau de jurisdição. 
Além disso, o referido autor reconhece que o NCPC está engajado em exigir que os tribunais mantenham a 
estabilidade de sua jurisprudência. Para Lenio Luiz Streck, não basta garantir a estabilidade da jurisprudência 
(constância da jurisprudência em relação a julgados anteriores), mas também sua coerência (tratamento igual de 
casos iguais) e integridade (construção dos argumentos de forma integrada ao conjunto do direito). (STRECK, 
Lenio Luiz. Por que agora dá para apostar no projeto do novo CPC! Disponível em 
<www.conjur.com.br/2013-ot-21/lenio-streck-agora-apostar-projeto-cpc> Acesso em 09 ago 2014). 
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contraditório na formação do precedente judicial e, de outro lado, o art. 499, §1°299, do NCPC, 

determina que o precedente judicial observe a regra da motivação.  

Proferidos, os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os 

por questão jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de 

computadores (art. 521, §2°, do NCPC). 

É da publicidade que os precedentes judiciais passarão a produzir seus efeitos. 

Os efeitos a serem produzidos pelo precedente judicial, à luz do NCPC, podem ser 

obrigatórios, impeditivos e permissivos de revisão de decisão ou da remessa necessária e 

persuasivos. 

Esses efeitos incidem sobre os fundamentos determinantes (ratio decidendi300, 

como visto no item 2.1.4.1 e 3.2 deste trabalho), adotados pela maioria dos membros do 

colegiado, cujo entendimento tenha ou não sido sumulado (art. 521, §3°, do NCPC). 

Delimitada a ratio decidendi, nos termos do NCPC, resta saber se o referido 

Projeto de Lei também tratou de delimitar os contornos do obiter dictum e do tipo de efeito 

por ele produzido.  

O art. 521, §4°, do NCPC, prevê que “não possuem o efeito previsto nos 

incisos do caput deste artigo os fundamentos: I – prescindíveis para o alcance do resultado 

fixado em seu dispositivo, ainda que presentes no acórdão; II – não adotados ou referendados 

pela maioria dos membros do órgão julgador, ainda que relevantes e contidos no acórdão”. 

Desse dispositivo, é possível extrair que o obiter dictum representa todos os fundamentos que 

não conduziram à prolação da norma jurídica individual e que o obter dictum não gozará de 

eficácia vinculante. A eficácia vinculante é restrita aos precedentes previstos nos incisos do 

caput do art. 521.  

Embora o NCPC não diga expressamente, entende-se, nesse trabalho, que o 

obiter dictum pode gozar de eficácia persuasiva (itens 2.1.5.1 e 3.2)301. 
                                                        
299 Art. 499 - Omissis 
§1° Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: 
I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou 
a questão decidida; 
II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; 
III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 
IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada 
pelo julgador; 
V – se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes 
nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 
VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a 
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 
300 Segundo Hermes Zaneti Jr., a ratio decidendi, nos termos do NCPC, é determinada a partir dos motivos de 
fato e de direito, sendo que a súmula é uma técnica de externalizar esse conteúdo. (ZANETI JR., Hermes. Il 
valore vincolante dei precedenti. Tesi di dottorato. Roma: Universitá degli studi Roma Ter, 2013-2014, p.386). 
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Estando apto a produzir efeitos, o precedente poderá ter seu motivo 

determinante ou motivos determinantes aplicados no caso presente. 

Essa aplicação deve ser feita nos termos do art. 521, §5°, que normatizou a 

técnica de confronto, interpretação e aplicação do precedente judicial, chamada de 

distinguishing (já analisada nos itens 2.3 e 3.4.1 deste trabalho). Aplicada a técnica da 

distinção, o órgão jurisdicional vinculado ao precedente judicial poderá afastá-lo, 

justificadamente. Em outros termos, o precedente poderá não ser seguido, quando o órgão 

jurisdicional distinguir o caso sob julgamento, demonstrando fundamentadamente se tratar de 

situação particularizada por hipótese fática distinta ou questão jurídica não examinada no 

paradigma, a impor solução jurídica diversa. 

O NCPC previu a possibilidade de modificação do precedente judicial e da 

jurisprudência, no art. 521, §§6° a 11°. Trata-se da técnica de superação, chamada no common 

law, de overruling, como visto nos itens 2.4 e 3.4.2. 

A competência para a superação do precedente judicial é do órgão jurisdicional 

prolator do precedente judicial. Será preferencialmente desse órgão, contudo, se se tratar de 

revisão do precedente formado em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas, ou em julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos 

(art. 521, §9°). 

A modificação do precedente judicial e da jurisprudência deve observar 

procedimento específico e estar devidamente fundamentada. 

A lei prevê três procedimentos que podem ser observados na superação de 

precedente judicial (art. 521, §6°). O primeiro deles é o procedimento específico previsto na 

Lei n° 11.417/2006, quando se tratar de modificação de tese jurídica firmada em precedentes 

judiciais e sintetizada em enunciado de súmula vinculante. O segundo procedimento passível 

de utilização é aquele previsto no regimento interno do tribunal que visa aplicar a técnica da 

superação, quando se tratar de entendimento extraído de precedentes judiciais e disposto em 

enunciado de súmula da jurisprudência dominante do tribunal. O terceiro e último 

procedimento passível de utilização se desenvolve incidentalmente (no julgamento de recurso, 

da remessa necessária, da causa de competência originária do tribunal, de assunção de 

competência). 

Independentemente do procedimento a ser utilizado, conforme o caso, a 

superação do entendimento sedimentado em precedente judicial poderá ser precedida de 
                                                                                                                                                                             
301 Nesse sentido: ZANETI JR., Hermes. Il valore vincolante dei precedenti. Tesi di dottorato. Roma: Universitá 
degli studi Roma Ter, 2013-2014, p.387. 
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audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir 

para a rediscussão da tese (art. 521, §8°). 

 Existem variados fundamentos para a superação dos precedentes judiciais, 

conforme analisado no item 2.4 deste trabalho. Pela infinidade de fundamentos existentes, o 

NCPC tratou de prever lista meramente exemplificativa dos argumentos que podem levar à 

modificação de entendimento sedimentado. São eles: a) revogação ou modificação de norma 

em que se fundou a tese e; b) alteração econômica, política ou social referente à matéria 

decidida (art. 521, §§7° e 11°). 

A decisão que supera o precedente judicial ou a jurisprudência produzirá 

efeitos prospectivos ou retrospectivos, a depender do que haja decidido o tribunal responsável 

pela revogação do entendimento anterior (art. 521, §10°). Conforme visto no item 2.4, a 

revogação prospectiva e retrospectiva deve ponderar a segurança jurídica, a proteção da 

confiança e a isonomia. O NCPC previu a chamada modulação dos efeitos da alteração 

baseada no interesse social e na segurança jurídica, mediante decisão devidamente 

fundamentada302, que visa afastar os efeitos deletérios da alteração do entendimento fixado 

em precedentes judiciais303. 

Analisadas a formação, aplicação e superação dos precedentes judiciais à luz 

do NCPC, passa-se ao estudo da classificação dos precedentes judiciais quanto aos efeitos 

produzidos. Ressalta-se que os precedentes judiciais persuasivos são aqueles que não são 

obrigatórios, segundo o NCPC. 

 

3.5.2 Precedentes judiciais obrigatórios, vinculantes e normativos no NCPC 

 

O art. 520, caput, do NCPC, expressamente, impõe aos tribunais a 

uniformização da sua jurisprudência e a manutenção da estabilidade, integralidade e coerência 

de suas decisões, em prol da isonomia e da segurança jurídica do ordenamento jurídico. Para 

cumprir esses deveres impostos (também) legalmente, os parágrafos do referido artigo 

dispõem que a) os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua 

jurisprudência dominante e que; b) é vedado ao tribunal editar enunciado de súmula que não 

se atenha às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. É dizer, o 
                                                        
302 REDONDO, Bruno Garcia. Precedentes: teoria geral e seus reflexos no projeto de Novo Código de Processo 
Civil. In RODRIGUES, Walter dos Santos; SOUZA, Marcia Cristina Xavier de (coord.). O novo código de 
processo civil: garantias fundamentais do processo: um desafio ao novo CPC. Rio de Janeiro: Elsivier, 2012, 
p.334. 
303 DANTAS, Bruno. A jurisprudência dos tribunais e o dever de velar por sua uniformização e estabilidade. 
Revista de Informação Legislativa. Ano 48, n° 190, t. 1, abr-jun. 2011, p.71. 
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NCPC preza pela uniformização da jurisprudência e por sua estabilidade e delineia os 

caminhos para se alcançar esses objetivos304. Isso porque não se pode admitir um mesmo 

tribunal sustentar o mesmo entendimento simultaneamente305.  

O dever imposto aos tribunais não é cumprido integralmente, mediante a 

simples edição de enunciados de súmula, nos termos do art. 520, §§1° e 2°, do NCPC. A 

uniformização, estabilidade, isonomia e segurança jurídica só serão alcançadas, nos termos do 

NCPC, desde que observada a previsão dos incisos, do art. 521, do NCPC. 

Nos termos do NCPC, são normativos: a) os precedentes do STF proferidos em 

controle concentrado de constitucionalidade; b) os precedentes judiciais que conduzem à 

edição de enunciado de súmula vinculante; c) os precedentes proferidos em incidente de 

assunção de competência; d) os precedentes proferidos em resolução de demandas repetitivas 

e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos306; e) os precedentes 

judiciais que conduzem à edição de enunciados de súmulas do STF em matéria constitucional 

e do STJ em matéria infraconstitucional; f) os precedentes do plenário do STF, em controle 

difuso de constitucionalidade e; g) os precedentes da Corte Especial do STJ, em matéria 

infraconstitucional307. 

Verifica-se que a todos os precedentes judiciais classificados como 

obrigatórios no item 3.3.3 do presente trabalho, foi expressamente atribuída eficácia 

normativa pelo NCPC. A inovação trazida pelo NCPC diz respeito ao precedente judicial 

obrigatório formado no âmbito do incidente de resolução de demandas repetitivas, analisado 

no item 3.5.4. 

Resta saber os limites subjetivos dessa eficácia. 

Esses precedentes judiciais obrigatórios gozam de eficácia horizontal, 

vinculando os juízes e tribunais. Os incisos do art. 521 não falam, expressamente, se os 

tribunais dos quais decorrem os precedentes judiciais vinculantes devem observar suas 

próprias decisões. Pelo espírito do NCPC, entende-se que a eficácia, nesse particular, também 
                                                        
304 DANTAS, Bruno. A jurisprudência dos tribunais e o dever de velar por sua uniformização e estabilidade. 
Revista de Informação Legislativa. Ano 48, n° 190, t. 1, abr-jun. 2011, p.70. Segundo Lucas Buril de Macêdo 
Barros entende que os meios dispostos no NCPC para se garantir a uniformização de jurisprudência são 
meramente exemplificativos. (BARROS, Lucas Buril de Macêdo. Os precedentes judiciais no ordenamento 
jurídico brasileiro. Dissertação de Mestrado. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2014, p.417). 
305 BARROS, Lucas Buril de Macêdo. Os precedentes judiciais no ordenamento jurídico brasileiro. Dissertação 
de Mestrado. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2014, p.415. 
306 O art. 522, do NCPC, prevê que se considera julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em: a) 
incidente de resolução de demandas repetitivas e; b) recursos especial e extraordinário repetitivos. 
307 O art. 1000, IV, do NCPC, prevê que “caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
IV – garantir a observância de súmula vinculante e de acórdão ou precedente proferido em julgamento de casos 
repetitivos ou em incidente de assunção de competência”. 
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é horizontal, vinculando o órgão prolator do precedente, que poderá deixar de aplicá-lo, 

preenchido algum dos pressupostos para a superação ou revogação da tese jurídica assentada, 

conforme previsão do art. 521, §6° a 11°, do NCPC. 

 

3.5.3 Precedentes judiciais impeditivos ou obstativo e permissivos no NCPC 

 

Como visto no item 3.3.4 deste trabalho, os precedentes judiciais impeditivos 

são espécies de precedentes judiciais vinculantes. Na verdade, os precedentes judiciais 

impeditivos são os precedentes judiciais vinculantes que possuem a finalidade específica de 

impedir a apreciação de demanda, a revisão de decisões ou a remessa necessária.  

Os precedentes judiciais permissivos também são espécies de precedentes 

judiciais vinculantes, que visam garantir a apreciação de demanda, a revisão de decisão 

judicial ou a remessa necessária. 

O art. 1.053, do NCPC, prevê as hipóteses em que os precedentes judiciais 

vinculantes assumirão a função impeditiva ou permissiva.  

A primeira hipótese é aquela segunda a qual o presidente ou vice-presidente do 

tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na 

origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. A segunda 

hipótese é a do órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, que reexaminará a causa de 

competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, na hipótese de 

o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior. A terceira hipótese é a dos 

processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição que retomarão o curso para 

julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior. Realizado o juízo de retratação, 

nessa hipótese, com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o caso, 

decidirá as demais questões ainda não decididas, cujo enfrentamento se tornou necessário em 

decorrência da alteração. 

Outros dispositivos preveem a função impeditiva ou permissiva dos precedentes 

judiciais vinculantes. São eles: a) o art. 306, II, que prevê que a tutela de evidência será 

concedida, nos casos em que a matéria for unicamente de direito, existindo: i) tese firmada em 

julgamento de recursos repetitivos ou em resolução de demandas repetitivas ou; ii) súmula 

vinculante; b) o art. 333, do NCPC, que dispõe que, nas causas que dispensam a fase 

instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o 

pedido que contrariar: i) súmula do STF ou do STJ; ii) acórdão proferido pelo STF ou pelo 

STJ em julgamento de recursos repetitivos; iii) entendimento firmado em incidente de 
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resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; iv) frontalmente norma 

jurídica extraída de dispositivo expresso de ato normativo; v) enunciado de súmula do TJ 

sobre direito local; c) o art. 1.048, §3°, que dispõe que haverá repercussão geral sempre que o 

recurso: i) impugnar decisão contrária a súmula ou precedente do STF; ii) contrariar tese 

fixada em julgamento de casos repetitivos; iii) questionar decisão que tenha reconhecido a 

inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nos termos do art. 97, da CF/1988; d) o art. 

988, §8°, que prevê que “é incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando 

um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso 

para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva”.  

 

3.5.4 Incidente de resolução de demandas repetitivas 

 

O incidente de resolução de demandas repetitivas, que pode ser suscitado 

perante tribunal de justiça ou tribunal regional federal, em causas pendentes de sua 

competência, tem cabimento quando houver efetiva repetição de processos que contenham 

controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, apta a gerar risco de ofensa à 

isonomia e à segurança jurídica (art. 988, caput, §§1° e 2°). O incidente deverá ser julgado no 

prazo de um ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os casos de réu preso e 

os pedidos de habeas corpus (art. 996). 

O incidente de resolução de demandas repetitivas tem caráter preventivo308. Há 

quem diga, porém, que seria mais adequado que antes da instauração do incidente já houvesse 

algumas sentenças antagônicas a respeito do assunto. É dizer, dever-se-ia estabelecer como 

requisito para a instauração do incidente a existência de prévia controvérsia sobre o 

assunto309. 

O incidente pode ser instaurado, de ofício, a pedido do relator ou do órgão 

colegiado, ou por provocação das partes, do Ministério Público, da Defensoria Pública310, da 

pessoa jurídica de direito público ou da associação civil, cuja finalidade institucional inclua a 
                                                        
308 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; RODRIGUES, Roberto de Aragão Ribeiro. Reflexões sobre o 
incidente de resolução de demandas repetitivas previsto no Projeto de Novo Código de Processo Civil. Revista 
de Processo. Ano 37, vol. 211, set. 2012. 
309 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Anotações sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas previsto 
no Projeto de Novo Código de Processo Civil. Revista de Processo. Ano 36, vol. 193, mar. 2011, p.262. 
310 O MP e a Defensoria Pública devem instaurar o incidente, quando houver relevante interesse social ou 
interesses afetos à hipossuficientes, respectivamente. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. Anotações sobre o 
incidente de resolução de demandas repetitivas previsto no Projeto de Novo Código de Processo Civil. Revista 
de Processo. Ano 36, vol. 193, mar. 2011, p.265-266; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; RODRIGUES, 
Roberto de Aragão Ribeiro. Reflexões sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas previsto no 
Projeto de Novo Código de Processo Civil. Revista de Processo. Ano 37, vol. 211, set. 2012, p.196).  
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defesa do interesse ou direito objeto do incidente (art. 988, §3°). Em outros termos, exige-se 

da associação civil a demonstração de pertinência temática. Se não for o requerente, o 

Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade 

em caso de desistência ou de abandono (art. 988, §6°). A desistência ou o abandono da causa, 

portanto, não impede o exame do mérito do incidente (art. 988, §5°). 

O ofício ou a petição deve ser instruído com os documentos necessários à 

demonstração do preenchimento dos pressupostos necessários à instauração do incidente (art. 

988, §4°). A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de 

qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez presente o 

pressuposto antes considerado inexistente, seja o incidente novamente suscitado (art. 988, 

§7°). 

Instaurado o incidente, os autos serão distribuídos ao órgão colegiado 

competente311, para julgá-lo que, procederá, inicialmente, ao juízo admissibilidade dos 

pressupostos previstos no art. 988 (arts. 990, caput, §1°, I, II e III, §2°, 992).  

Admitido o incidente, suspender-se-á, automaticamente, a prescrição das 

pretensões, nos casos em que se repete a questão de direito (art. 990, §5°) e o relator: a) 

suspenderá os processos pendentes312, individuais ou coletivos, que tramitam no estado ou na 

região, conforme o caso, comunicando-se aos juízes diretores dos fóruns de cada comarca ou 

seção judiciária, por ofício; b) poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita 

processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de quinze dias; c) 

ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse 

                                                        
311 O art. 991 prevê que “o julgamento do incidente caberá ao órgão do tribunal que o regimento interno indicar”. 
§1º. O órgão indicado deve possuir, dentre as suas atribuições, competência para editar enunciados de súmula. 
§2°. Sempre que possível, o órgão competente deverá ser integrado, em sua maioria, por desembargadores que 
componham órgãos colegiados com competência para o julgamento da matéria discutida no incidente. 
§3° A competência será do plenário ou do órgão especial do tribunal quando ocorrer a hipótese do art. 960 no 
julgamento do incidente. 
O art. 960 prevê que “arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder 
público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual 
competir o conhecimento do processo”. 
312 Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo 
suspenso (art. 990, §3°). O interessado pode requerer o prosseguimento do seu processo, demonstrando a 
distinção do seu caso, nos termos do art. 521, §5º; ou, se for a hipótese, a suspensão de seu processo, 
demonstrando que a questão jurídica a ser decidida está abrangida pelo incidente a ser julgado. Em qualquer dos 
casos, o requerimento deve ser dirigido ao juízo onde tramita o processo. A decisão que negar o requerimento é 
impugnável por agravo de instrumento (art. 990, §4°). A suspensão durará até o final do prazo de um ano 
previsto no art. 996, salvo decisão fundamentada pelo relator em sentido contrário (art. 990, §1°). Em outros 
termos, em caso de suspensão indevida, poderá o autor demonstrar que seu caso se encontra no âmbito de 
hipótese jurídica diversa (distinguishing) ou que eventuais alterações no contexto fático ou normativo conduzem 
à superação daquele entendimento (overruling). (MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; RODRIGUES, 
Roberto de Aragão Ribeiro. Reflexões sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas previsto no 
Projeto de Novo Código de Processo Civil. Revista de Processo. Ano 37, vol. 211, set. 2012, p.200-201). 
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na controvérsia, que, no prazo comum de quinze dias, poderão requerer a juntada de 

documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito 

controvertida e; d) intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 

quinze dias.  

Para instruir o incidente, o relator poderá designar data para, em audiência 

pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria (art. 992, 

parágrafo único). Concluídas as diligências, o relator solicitará dia para o julgamento do 

incidente (art. 993). No dia do julgamento, feita a exposição do objeto do incidente pelo 

relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao autor e ao réu do processo originário, 

e ao Ministério Público, pelo prazo de trinta minutos, para sustentar suas razões. 

Considerando o número de inscritos, o órgão julgador poderá aumentar o prazo para 

sustentação oral. Em seguida, os demais interessados poderão manifestar-se no prazo de trinta 

minutos, divididos entre todos, sendo exigida inscrição com dois dias de antecedência. 

Havendo muitos interessados, o prazo poderá ser ampliado, a critério do órgão julgador (art. 

994, §§1° e 2°). 

Julgado o incidente, a decisão313, que abrangerá a análise de todos os 

fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida (art. 994, §3°), dele decorrente 

constitui precedente judicial vinculante. É dizer, a tese jurídica nele consubstanciada será 

aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de 

direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que 

tramitem nos juizados especiais do respectivo estado ou região. A tese jurídica será aplicada, 

também, aos casos futuros que versem sobre idêntica questão de direito e que venham a 

tramitar no território de competência do respectivo tribunal, até que esse mesmo tribunal a 

revise (art. 995, caput, §§ 1° e 2°)314. 

O precedente formado em sede de incidente de resolução de demandas 

repetitivas poderá ser revisado, de ofício, pelo tribunal, ou por provocação dos legitimados à 

instaurá-lo, observando-se, no que couber, o disposto no art. 521, §§6° a 11° (art. 995, §3°). 
                                                        
313 O art. 995, §2°, diz que “se o incidente tiver por objeto questão relativa a prestação de serviço concedido, 
permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão ou à agência reguladora 
competente para fiscalização do efetivo cumprimento da decisão por parte dos entes sujeitos a regulação”. 
314 Nesse sentido: CUNHA, Leonardo Carneiro da. Anotações sobre o incidente de resolução de demandas 
repetitivas previsto no Projeto de Novo Código de Processo Civil. Revista de Processo. Ano 36, vol. 193, mar. 
2011, p.278; REDONDO, Bruno Garcia. Precedentes: teoria geral e seus reflexos no projeto de Novo Código de 
Processo Civil. In RODRIGUES, Walter dos Santos; SOUZA, Marcia Cristina Xavier de (coord.). O novo 
código de processo civil: garantias fundamentais do processo: um desafio ao novo CPC. Rio de Janeiro: Elsivier, 
2012, p.334; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; RODRIGUES, Roberto de Aragão Ribeiro. Reflexões 
sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas previsto no Projeto de Novo Código de Processo Civil. 
Revista de Processo. Ano 37, vol. 211, set. 2012, p.198. 
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Contra a decisão que julgar o incidente caberá recurso especial ou recurso 

extraordinário315, com efeito suspensivo, conforme o caso (art. 994, §4° e 998)316. Julgado o 

recurso especial e o recurso extraordinário, a tese firmada será aplicada a todos os processos 

individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem no 

território nacional (art. 994, §5°). 

Esse novo incidente previsto pelo NCPC, no âmbito do qual se forma 

precedente judicial vinculante317, não passou livre de críticas. 

Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Júnior, por exemplo, manifestou-se para dizer 

que o manejo de incidente de resolução de demandas repetitivas traz “o risco de que o 

entendimento jurisprudencial venha a ser fixado de forma prematura, ensejando novos 

dissensos, num curto lapso temporal, tendo em vista o surgimento de novos argumentos não 

imaginados ou não trazidos à discussão na época do incidente318”. O mesmo autor sugere que 

o incidente não seja instaurado se a questão não estiver madura para julgamento e, uma vez 

instaurado, deve-se garantir o amplo debate319. 

Evaristo Aragão Santos, por sua vez, também critica o incidente de resolução 

de demandas repetitivas, porque, segundo ele, a possibilidade atribuída a uma única pessoa de 

requerer ao STF ou ao STJ (a depender da matéria em jogo) a suspensão dos processos 

individuais sobre a matéria objeto do incidente aborta a diversidade e a possibilidade de se 

ampliar a discussão da causa320. 

No mesmo sentido, Dierle Nunes entende que o incidente de resolução de 

demandas repetitivas leva o Judiciário a decidir questões com parcos argumentos, antes 

mesmo da ocorrência do salutar dissenso argumentativo321. 

                                                        
315 Segundo art. 998, presumir-se-á a repercussão geral da questão constitucional discutida no recurso 
extraordinário interposto em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas. 
316 O art. 997 prevê que “qualquer legitimado mencionado no art. 988, § 3º, inciso II, poderá requerer ao tribunal 
competente para conhecer de recurso extraordinário ou recurso especial a suspensão de todos os processos 
individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já 
instaurado”. Deferia a suspensão, cessaria caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário 
(art. 997, §2°). 
317 ROSSI, Júlio César. O precedente à brasileira: súmula vinculante e o incidente de resolução de demandas 
repetitivas. Revista de Processo. Ano 37, vol. 208, jun 2012, p.231. 
318 ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes vinculantes e irretroatividade do direito no sistema 
processual brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, 
p.130. 
319 ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Precedentes vinculantes e irretroatividade do direito no sistema 
processual brasileiro: Os Precedentes dos Tribunais Superiores e sua Eficácia Temporal. Curitiba: Juruá, 2012, 
p.131. 
320 SANTOS, Evaristo Aragão. Em torno do conceito e da formação do precedente judicial. In WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.176. 
321 NUNES, Dierle. Precedentes, padronização decisória preventiva e coletivização. In WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 267-268.  
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Gregório Assagra de Almeida e Luiz Manoel Gomes Junior dizem que o 

problema em torno do incidente de resolução de demandas repetitivas é não saber se o 

processo escolhido para representar a controvérsia é o melhor322. 

Todas as críticas apresentadas se fundam na possibilidade de formação de 

precedente judicial vinculante, sem que se tenha garantido o amplo debate em torno da 

questão discutida. 

Entende-se, nesse ponto, que a proposta trazida pelo NCPC, ao prever o 

incidente de resolução de demandas repetitivas, é garantir amplo debate anterior à formação 

do precedente judicial, permitindo ampla participação das partes e dos demais interessados, 

inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que poderão apresentar 

novos argumentos e informações. Por outro lado, fixado o precedente judicial, nada impede 

que, fundamentadamente, promova-se a superação do entendimento nele consubstanciado 

para que nova tese passe a vigorar.  

 

 

 

 

                                                        
322 ALMEIDA, Gregório Assagra de; GOMES JUNIOR, Luiz Manoel. Um novo código de processo civil para o 
Brasil: análise teórica e prática da proposta apresentada ao Senado Federal. Rio de Janeiro: GZ Ed., 2010, p.191. 
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4 AS REPERCUSSÕES DA ADOÇÃO DE PRECEDENTE JUDICIAL E DA 

APLICABILIDADE DA TEORIA DO PRECEDENTE JUDICIAL NO BRASIL 

 

No capítulo 3, concluiu-se que o ordenamento jurídico brasileiro adota 

precedentes judiciais, aos quais se atribui, em certos casos, até mesmo eficácia normativa, 

obrigatória ou vinculante. Foi demonstrado também, no capítulo anterior, que a teoria do 

precedente judicial é aplicável no Brasil. Em razão das premissas fixadas no capítulo anterior, 

objetiva-se, nesse capítulo, repensar o conceito de processo jurisdicional, bem como as 

acepções do princípio do contraditório e da regra da motivação, para que se busque a 

adequação desses institutos a essa realidade. Em outros termos, nesse capítulo, busca-se 

demonstrar a nova delimitação de processo jurisdicional, bem como o redimensionamento do 

princípio do contraditório e da regra da motivação, à luz dos precedentes judiciais e da 

aplicabilidade de sua teoria. 

 

4.1 PROCESSO 

 

Esse item se dedica a expor as acepções de processo e sua finalidade, bem 

como a nova dimensão assumida pelo processo jurisdicional, num ordenamento jurídico em 

que se adotam precedentes judiciais.  

 

4.1.1 Conceito 

 

O processo pode ser visto sob várias perspectivas. 

Sob a perspectiva institucional, processo “é um sistema de técnicas instaladas 

no plano do direito, coordenadas por uma ciência específica e destinadas a pacificar pessoas 

ou grupos de pessoas envolvidos em conflitos jurídicos1”. Nessa acepção, processo designa o 

ramo do direito que é o direito processual. 

Sob a perspectiva teleológica, o processo “designa a realidade fenomenológica 

da experiência dos juízes e das partes em relação a cada um dos incontáveis conflitos entre 

pessoas ou grupos, concretamente trazidos ao Estado-juiz em busca de tutela jurisdicional2”. 

                                                        
1 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Malheiros, 2001, v. 2., 
p.23.  
2 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Malheiros, 2001, v. 2., 
p.24.  
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Sob a perspectiva da dogmática jurídica, processo é um método de trabalho 

referente ao exercício da jurisdição pelo juiz e dos poderes pelos demais sujeitos envolvidos 

no processo3.  

A partir dessas perspectivas, podem-se construir vários conceitos de processo. 

É o que se demonstrará adiante. 

É possível dizer que o processo pode ser compreendido: a) como ato jurídico 

complexo (procedimento); b) como relação jurídica e; c) como método de criação de normas 

jurídicas (por meio do exercício do Poder Estatal)4. 

Como ato jurídico complexo, processo é sinônimo de procedimento. Processo, 

na primeira compreensão, é espécie de ato jurídico complexo5, porque formado por uma série 

de atos juridicamente ordenados6, que culmina num ato final, qual seja, a decisão 

jurisdicional7. 

Na segunda acepção, processo pode ser encarado como efeito jurídico; deve ser 

encarado pela perspectiva do plano da eficácia dos fatos jurídicos. Nesse sentido, o processo é 

o conjunto de relações jurídicas processuais (autor-juiz, autor-réu, réu-juiz, juiz-órgão do 

Ministério Público). Por isso que se diz que processo é relação jurídica complexa8. Em outros 

termos, no processo, o Estado e as partes (e todos os demais sujeitos processuais) se 

encontram interligados por liames jurídicos, estabelecendo entre si, relações jurídicas, que os 

colocam como titulares de situações jurídicas, que lhes permitem exercer poderes, direitos, 

                                                        
3 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Malheiros, 2001, v. 2., 
p.24.  
4 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, 
p.22. 
5 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, 
p.22. 
6 PASSOS, J. J. Calmon de. Direito, poder, justiça e processo: Julgando os que nos julgam. Rio de Janeiro: 
Forense, 2003, p.79. 
7 “[...] o processo é um complexo de atos. Não se trata, porém, naturalmente, de uma série de atos dissociados e 
independentes, senão de uma sucessão de atos vinculados pelo objetivo comum de atuação da vontade da lei 
procedendo ordenadamente para a consecução desse objetivo; [...]”. (CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de 
direito processual civil. Campinas: Bookseller, 1998, p.72). “[...] processo é uma série de atos interligados e 
coordenados ao objetivo de produzir a tutela jurisdicional justa, a serem realizados no exercício de poderes ou 
faculdades ou em cumprimento a deveres ou ônus. Os atos interligados, em seu conjunto, são o procedimento”. 
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Malheiros, 2001, v. 2., 
p.25). 
8 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, 
p.23. “[...] o juiz e as partes nunca estão sós no processo; o processo não é um monólogo: é um diálogo, uma 
conversação, uma troca de propostas, de respostas, de réplicas; um intercâmbio de ações e reações, de estímulos 
e impulsos contrários, de ataques e contra-ataques. (OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. Do formalismo no 
processo civil: Proposta de um formalismo-valorativo. 4. ed. rev., atual e aum. São Paulo: Saraiva, 2010, p.159). 
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faculdades, deveres, obrigações, sujeições, ônus e assumir posições ativas e passivas ao longo 

da marcha processual9. 

Na terceira acepção, processo expressa o poder de criação de normas (poder 

normativo). Nesse particular, fala-se em processo legislativo (produção de normas gerais e 

abstratas pelo Poder Legislativo), processo administrativo (produção de normas gerais e 

individualizadas pela Administração) e processo jurisdicional (produção de normas pela 

jurisdição)10. 

É da terceira acepção, que decorre a finalidade do processo jurisdicional – 

espécie de processo que interessa para os fins delimitados nesse trabalho.  

 

4.1.2 Finalidade do processo jurisdicional 

 

A finalidade primária do processo jurisdicional é a resolução de contendas, isto 

é, o processo deve ser visto como instrumento de pacificação social, através do qual se busca 

evitar ou eliminar conflitos entre os sujeitos sociais11. Em outros termos, o processo 

jurisdicional “é vocacionado a desembocar em pronunciamento e/ou providência concreta, 

que opera seus efeitos na esfera dos indivíduos, que têm de ser, inexoravelmente, vistos como 

participantes das decisões do órgão jurisdicional que possam afetá-los12”. É dizer, o processo 

deve ser visto como forma de tutelar direitos. Ou, em outras palavras, a função do processo (e 

                                                        
9 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 
Geral do Processo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p.302-303. Para Giuseppe Chiovenda, o processo pode 
ser entendido como relação jurídica. Durante o estado de pendência, as partes assumem diversos deveres e 
direitos e nessa fase, paira a pendência de aspirações e expectativas que dura enquanto uma parte, a serviço de 
suas próprias aspirações, pode pretender um pronunciamento da autoridade judiciária. (CHIOVENDA, 
Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Campinas: Bookseller, 1998, p.77-78). Segundo Rogério Ives 
Braghittoni, a relação jurídica processual só pode ser chamada como tal, se for assegurado o exercício do 
contraditório. (BRAGHITTONI, Rogério Ives. O princípio do contraditório no processo: doutrina e prática. Rio 
de Janeira: Forense Universitária, 2002, p.39). 
10 PASSOS, J. J. Calmon de. Direito, poder, justiça e processo: Julgando os que nos julgam. Rio de Janeiro: 
Forense, 2003, p.76-79; BRAGA, Paula Sarno Braga. Aplicação do devido processo legal nas relações privadas. 
Salvador: Jus Podivm, 2008, p.38; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. rev., ampl. e 
atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.22. 
11 CINTRA, Antonio Carlos de Araujo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 
Geral do Processo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p.47; ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes 
judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012, p.218. Nas palavras de José Rogério Cruz 
e Tucci, a finalidade precípua do processo jurisdicional é a solução de um conflito, na medida em que “toda 
decisão judicial encerra uma operação complexa de raciocínio, não podendo ser considerada como um fim 
último, mas, sim, como um destacado elemento no processo contínuo de resolver pendências no foro do direito”. 
(TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004, p.25).  
12 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. A influência do contraditório na convicção do juiz: fundamentação de 
sentença e de acórdão. Revista de Processo. Ano 34, n° 168, fev 2009, p.54. 
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do juiz) é a resolução de conflitos, isto é, pôr fim à controvérsia13 que é posta à apreciação 

jurisdicional. 

Para solucionar o conflito posto à apreciação jurisdicional, o magistrado, 

constrói, através do processo jurisdicional, uma norma jurídica individual (item 2.1.1). Por 

isso que se diz que o processo jurisdicional serve à construção de norma jurídica apta a 

regular determinado caso concreto deduzido em juízo, solucionando-o.  

O processo jurisdicional instaurado para resolver um conflito específico 

também pode servir na construção de solução de conflitos futuros, ainda não deduzidos em 

juízo. Isso porque, a despeito de servir à resolução do conflito específico, a partir de uma 

norma jurídica individual, construída em seu bojo, o processo jurisdicional serve também à 

construção, pelo magistrado, de uma norma jurídica geral, que, embora construída, tendo 

como limites o caso concreto e a lei em sentido amplo, serve de modelo no julgamento de 

casos futuros semelhantes ao anteriormente decidido (item 2.1.2).  

Assim, a conclusão a que se pode chegar é que o processo jurisdicional é 

também meio através do qual se constrói o precedente judicial, entendido como toda decisão 

proferida à luz do caso concreto, cujo núcleo essencial (norma jurídica geral) serve como 

modelo de solução no julgamento de casos futuros semelhantes ao decidido anteriormente 

(item 2.1.2).  

 

4.1.3 Processo jurisdicional e precedente judicial 

 

A partir do momento em que se conclui que o processo jurisdicional é meio de 

produção de precedente judicial, o referido instituto deixa de ser visto, apenas, como meio de 

produção de norma jurídica individual, apta a solucionar litígio específico, para ser 

redimensionado e ser visto também, como meio de produção de norma jurídica geral, apta à 

solução de inúmeros conflitos futuros, semelhantes àquele já decidido. 

O redimensionamento do processo jurisdicional traz algumas consequências.  

A primeira é que a lógica judiciária volta-se, não apenas ao tipo dedutivo (da 

lei, extrai-se a solução do caso concreto), mas também ao tipo indutivo (as peculiaridades do 

                                                        
13 TARUFFO, Michele. O precedente. Trad. Rafael Augusto Zanatta. Disponível em 
<http://cadernodeestudosjuridicos.blogspot.com.br/2010/11/o-precedente.html> Acesso em 03 maio 2014, p.1. 
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caso concreto também devem limitar a atuação do juiz na construção da norma jurídica 

geral)14. 

A segunda diz respeito à tentativa de conciliação, no seio do processo 

jurisdicional, do interesse privado, que visa à justa solução do litígio, e do interesse público, 

que visa à criação, no processo, de uma orientação a ser seguida em casos similares. Essa 

conciliação é alcançada mediante a implementação do contraditório (que será visto no item 

4.2) e da motivação (que será vista no item 4.3) e redimensionamento do interesse processual 

(que será visto no capítulo 5). Adotando-se precedentes judiciais, o processo deixa de ser 

interessante apenas para as partes, para ser interessante também para um número 

indeterminado de sujeitos, já que se torna meio de se lançar paradigmas de conduta, 

determinantes do desenvolvimento das relações jurídicas15.  

A terceira impõe a ampliação do compromisso assumido pela tutela 

jurisdicional a ser concedida no processo, na medida em que a atividade jurisdicional culmina 

na formação de paradigma para o julgamento de casos futuros. O processo jurisdicional 

assume, aqui, um papel prospectivo que força o julgador a refletir quanto às consequências do 

estabelecimento de uma nova orientação para os futuros casos16. 

A quarta é que, como meio de produção de precedente judicial, o processo 

jurisdicional passa a servir ao enfrentamento de litígios em alta escala (demandas de massa17), 

                                                        
14 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.76. 
15 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.232. 
16 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.240-241. 
17 O CPC atual foi pensado e estruturado para a tutela dos interesses individuais, de caráter patrimonial e 
individualista, em disputas interindividuais. Com o avanço do urbanismo, da industrialização e da 
democratização, surgem novas relações jurídicas, que se massificaram, impondo ao Estado a instituição de 
instrumentos hábeis a atender a nova demanda. Assim, transmigrou-se o individual ao coletivo, porque já não 
havia mais espaço para a satisfação da tutela jurisdicional em apenas um caso concreto. Nesse passo, houve um 
incremento da tutela coletiva, capaz de enfrentar essa massa litigiosa decorrente do Estado Democrático de 
Direito. O Direito voltou-se aos interesses difusos e coletivos, na medida em que ampliou as hipóteses de 
legitimidade extraordinária para a propositura de ações, criou instrumentos como a ação popular, a ação civil 
pública, as ações coletivas para a defesa de direitos individuais homogêneos, o mandado de segurança coletivo, a 
ação de improbidade administrativa e buscou a ampliação dos efeitos da coisa julgada. O CDC previu as ações 
coletivas e classificou e definiu os direitos coletivos (difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos). 
Vários projetos de Código de Processos Coletivos ganharam espaço, a exemplo do Código de Processo Coletivo 
Modelo para Países de Direito Escrito, Anteprojeto Modelo de Processos Coletivos para Ibero-América, 
Anteprojeto do Instituo Brasileiro de Direito Processual e Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos 
Coletivos. O NCPC prevê o incidente de resolução de demandas repetitivas no âmbito do qual será formada uma 
decisão que deverá ser utilizada como modelo no julgamento das demandas de massa relativas à mesma questão 
de direito. (ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. 
Curitiba: Juruá, 2012, p.234-239). Dierle Nunes também entende que o papel do processo transcende a busca de 
resolução de questões privatísticas para viabilizar, mediante a processualização constitucionalmente idônea, um 
dimensionamento da litigância individual, coletiva e repetitiva. (NUNES, Dierle. Precedentes, padronização 
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assegurando a igualdade de tratamento dos casos e a entrega tempestiva da tutela 

jurisdicional, na medida em que se abreviam procedimentos18, mediante a aplicação de 

orientações já estabelecidas19. 

Conclui-se que o processo jurisdicional assume nova finalidade: produção de 

precedente judicial. Esse redimensionamento do processo jurisdicional produz consequências 

que atingem a forma como a norma jurídica geral é produzida, o contraditório, a motivação e 

o interesse processual, a qualificação da decisão jurisdicional, bem como a forma de 

solucionar demandas repetitivas, igualitariamente e em tempo razoável. 

 

4.2 PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO 

 

O princípio do contraditório também deve ser revisitado, quando se adotam 

precedentes judiciais. Antes de tratar de seu redimensionamento, porém, vale expor sua 

previsão legal, seus fundamentos principiológicos, seu conteúdo, assim como os destinatários 

desse instituto. 

 

4.2.1 Previsão constitucional e fundamentos 

 

O art. 5°, LV, da CF/1988, contém enunciado normativo do qual decorre o 

princípio do contraditório20, nos seguintes termos, “aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, 

com os meios a ela inerentes”. 

O contraditório deve ser garantido em todo e qualquer tipo de processo 

(conhecimento, cautelar, execução), sendo indiferente tratar-se de processo desenvolvido em 

                                                                                                                                                                             
decisória preventiva e coletivização. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.253). 
18 A exemplo do procedimento previsto no art. 285, do CPC, visto no item 3.3.5. 
19 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.240. 
20 O contraditório é chamado de princípio da audiência bilateral, porque ambas as partes devem ser ouvidas. É 
definido com a expressão paridade de armas que significa simetria e simultaneidade de oportunidades no 
processo. Simetria, porque essas oportunidades devem ter a mesma dimensão e a mesma intensidade e 
simultaneidade, porque essas oportunidades não podem ser oferecidas em momentos processuais distintos. 
(BRAGHITTONI, Rogério Ives. O princípio do contraditório no processo: doutrina e prática. Rio de Janeira: 
Forense Universitária, 2002, p.9-10).  
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jurisdição contenciosa ou voluntária21. A inobservância desse princípio pode ensejar a 

arguição e decretação de nulidade22.  

Antes da previsão do art. 5°, LV, da CF/1988, dizia-se que o contraditório 

decorreria do princípio da igualdade. É dizer, a expressão “todos são iguais perante a lei” se 

desdobrava em “todos são iguais perante o juiz”. Dessa igualdade perante o juiz, surgiria o 

princípio do contraditório, expresso na noção de oportunidades iguais23. 

Acontece que o princípio da igualdade não se confunde com o princípio do 

contraditório, embora seja possível dizer que este último garante o primeiro, na medida em 

que se conferem oportunidades iguais e efetivas às partes para que elas se manifestem ao 

longo da marcha processual24. 

Hoje, além de existir previsão expressa na Constituição, pode-se dizer que o 

princípio do contraditório decorre dos princípios do devido processo legal25 e do 

democrático26. Por decorrer do devido processo legal, o contraditório impõe a movimentação 

coerente da relação jurídica processual; sendo o modo pelo qual a relação jurídica processual 

                                                        
21 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 8. ed. rev., ampl. e atual. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.178; LUMMERTZ, Henry Gonçalves. O princípio do contraditório no 
processo civil e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. In OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de (org.). 
Processo e Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.53. Rogério Ives Braghittoni e Gabriel de J. Tedesco 
Wedy também reconhecem que no procedimento de jurisdição voluntária, deve ser assegurado o contraditório. 
(BRAGHITTONI, Rogério Ives. O princípio do contraditório no processo: doutrina e prática. Rio de Janeira: 
Forense Universitária, 2002, p.15; WEDY, Gabriel de J. Tedesco. O princípio do contraditório como garantia 
constitucional. Revista de Processo. Ano 54, n° 350, dez 2006, p.24).  
22 BRAGHITTONI, Rogério Ives. O princípio do contraditório no processo: doutrina e prática. Rio de Janeira: 
Forense Universitária, 2002, p.45. Segundo Nelson Nery Junior, e Gabriel de J. Tedesco Wedy, não ofendem o 
contraditório: a) o indeferimento de diligência probatória tida por desnecessária; b) o julgamento antecipado da 
lide (art. 330, do CPC); c) o deferimento de medida liminar sem a oitiva da parte contrária; d) a expedição de 
mandado monitório impondo ao réu o pagamento de quantia ou a entrega de coisa certa ou incerta (art. 1.102 e 
ss., do CPC). (NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 8. ed. rev., ampl. e 
atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.172-185; WEDY, Gabriel de J. Tedesco. O princípio do 
contraditório como garantia constitucional. Revista de Processo. Ano 54, n° 350, dez 2006, p.27). Em respeito 
ao contraditório, a prova emprestada só deve ser admitida, desde que assegurado o contraditório. (WEDY, 
Gabriel de J. Tedesco. O princípio do contraditório como garantia constitucional. Revista de Processo. Ano 54, 
n° 350, dez 2006, p.31). 
23 BRAGHITTONI, Rogério Ives. O princípio do contraditório no processo: doutrina e prática. Rio de Janeira: 
Forense Universitária, 2002, p.78-79. 
24 BRAGHITTONI, Rogério Ives. O princípio do contraditório no processo: doutrina e prática. Rio de Janeira: 
Forense Universitária, 2002, p.92. 
25 ROCHA, José de Albuquerque. Teoria Geral do Processo. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p.52; 
BRAGHITTONI, Rogério Ives. O princípio do contraditório no processo: doutrina e prática. Rio de Janeira: 
Forense Universitária, 2002, p.24; PINTO, Junior Alexandre Moreira. A causa petendi e o contraditório. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.56. 
26 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 8. ed. rev., ampl. e atual. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.170; PINTO, Junior Alexandre Moreira. A causa petendi e o contraditório. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.56; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. 
rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.56-57; BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de 
Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, 
p.132.  
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se desenvolve e as partes utilizam para a formação do convencimento do juiz27. Se 

democracia é participação, no processo, a participação ocorre com a efetivação do 

contraditório28. 

Vistos a previsão constitucional e os fundamentos do contraditório, passa-se à 

análise de seu conteúdo. 

 

4.2.2 Conteúdo 

 

Segundo uma parte da doutrina, o princípio do contraditório pode ser dividido 

em duas garantias: participação (que engloba comunicação, ciência e audiência) e 

possibilidade de influência na decisão29.  

A garantia da participação é a dimensão formal do contraditório; é a garantia 

de ser comunicado, de ser ouvido, de participar ou poder falar no processo30. Essa é a visão 

tradicional (clássica) e individualista de contraditório31, que é identificada pelo binômio 

informação-reação32.  

                                                        
27 PINTO, Junior Alexandre Moreira. A causa petendi e o contraditório. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, 
p.56. 
28 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 
2013, p.56-57. 
29 PINTO, Junior Alexandre Moreira. A causa petendi e o contraditório. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, 
p.57-59; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus 
Podivm, 2013, p.57. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira também entende que o contraditório pode ser dividido 
em duas garantias. Acontece que a essas garantias são dados nomes distintos, pelo referido autor. A primeira 
delas é a garantia da igualdade entre as partes que impõe a participação das partes da maneira mais paritária 
possível, “que permita a intervenção dos interessados mediante equitativa distribuição dos respectivos poderes, 
faculdades e ônus, com efetiva correspondência e equivalência entre as posições contrapostas”. A segunda 
garantia é a satisfação do interesse público na descoberta da verdade e realização da justiça, mediante a 
influência das partes na contenção da atividade do juiz. (OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. Do formalismo 
no processo civil: Proposta de um formalismo-valorativo. 4. ed. rev., atual e aum. São Paulo: Saraiva, 2010, 
p.158-159). 
30 “O contraditório consiste na ciência, por ambas as partes, do que se faz ou se pretende fazer no processo, e na 
possibilidade de contrariar”. (GRINOVER, Ada Pellegrini. Os princípios constitucionais e o Código de Processo 
Civil. São Paulo: José Bushatsky, 1975, p.93). “Por contraditório deve entender-se, de um lado, a necessidade de 
dar conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo às partes, e, de outro, a possibilidade de 
as partes reagirem aos atos que lhe sejam desfavoráveis”. (NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil 
na Constituição Federal. 8. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.172). Antonio do 
Passo Cabral diz que o contraditório é “definido como o direito de desempenhar um papel ativo no processo”, 
abarcando “o conhecimento dos atos processuais praticados ou pendentes de realização, como também a 
possibilidade de pronunciamento a respeito”. (CABRAL, Antônio do Passo. O contraditório como dever e a boa-
fé processual objetiva. Revista de Processo. Ano 30, n° 126, 2005, p.61); WEDY, Gabriel de J. Tedesco. O 
princípio do contraditório como garantia constitucional. Revista de Processo. Ano 54, n° 350, dez 2006, p.16; 
CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 
Geral do Processo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p.62-63; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito 
Processual Civil. 15. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.57.  
31 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Os elementos objetivos da demanda à luz do contraditório. In TUCCI, 
José Rogério Cruz e Tucci; BEDAQUE, José Roberto dos Santos (coord.). Causa de pedir e pedido no processo 
civil: questões polêmicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.20; CABRAL, Antônio do Passo. O 
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Na dimensão formal, a efetividade das oportunidades para participar do 

processo depende do conhecimento que a parte tenha do ato a ser atacado. Nesse particular, a 

informação às partes da prática de qualquer ato processual é obrigatória e é implantada 

através da citação e da intimação. Uma vez cientes, as partes têm a liberdade de participar, 

podendo apresentar contestação ou interpor recurso, por exemplo. Se, cientes, não 

participarem, não há falar em violação do contraditório, já que a participação no processo é 

mera faculdade e não dever das partes33. 

Cândido Rangel Dinamarco amplia a dimensão formal do contraditório. Para 

ele, o contraditório se apresenta também na dinâmica pedir-alegar-provar. Ao longo da 

marcha processual, as partes podem formular pedidos, fundados em alegações. Essas 

alegações devem ser provadas34.  

Os atos de direção e probatórios praticados pelo juiz atuam no sentido de criar 

as condições concretas para o exercício do contraditório, já que, como se sabe, não basta a 

                                                                                                                                                                             
contraditório como dever e a boa-fé processual objetiva. Revista de Processo. Ano 30, n° 126, 2005, p.61; 
DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, 
p.57. 
32 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2000, 
p.127; DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 
2009, p.223; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. A influência do contraditório na convicção do juiz: 
fundamentação de sentença e de acórdão. Revista de Processo. Ano 34, n° 168, fev 2009, p.54. Nesse sentido: 
Cassio Scarpinella Bueno diz que, tradicionalmente (visão clássica), o contraditório é composto de um binômio: 
ciência e resistência ou informação e reação. (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito 
Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p.131). 
33 A informação é sempre necessária, mas a reação é possível. Isto é, o réu pode não oferecer contestação e ele 
será considerado revel, se isso acontecer. Há casos, porém, que é necessário o exercício efetivo do contraditório. 
Quando a citação é feita por edital e o réu é considerado revel, a lei manda que o juiz dê curador ao demandado 
(art. 9°, II, do CPC), que deverá oferecer defesa obrigatoriamente. (DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Fundamentos do processo civil moderno. São Paulo: Malheiros, 2000, p.127-128; WEDY, Gabriel de J. 
Tedesco. O princípio do contraditório como garantia constitucional. Revista de Processo. Ano 54, n° 350, dez 
2006, p.29). “Veja-se que a informação é obrigatória, quer dizer, tem sempre de estar presente. Já a reação, ao 
contrário do que ocorre no processo penal, é simplesmente ‘possível’; quer dizer, é facultada à parte, e não 
exigida dela”. (BRAGHITTONI, Rogério Ives. O princípio do contraditório no processo: doutrina e prática. Rio 
de Janeira: Forense Universitária, 2002, p.18). “É suficiente que seja dada oportunidade aos litigantes para se 
fazerem ouvir no processo, por intermédio do contraditório recíproco, da paridade de tratamento e da liberdade 
de discussão da causa. Tratando-se de direitos disponíveis, o réu, por exemplo, pode deixar de apresentar 
contestação – revelia – sem que isto configure ofensa ao princípio do contraditório”. (NERY JUNIOR, Nelson. 
Princípios do processo civil na Constituição Federal. 8. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004, p.173-174); DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p.222-223. Rosemiro Pereira Leal diz que o contraditório tem seus fundamentos na liberdade 
jurídica. Caso não exercido, converte-se em ônus processual. (LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Geral do 
Processo: primeiros estudos. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.97).  
34 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. São Paulo: Malheiros, 2000, 
p.126; DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 
2009, p.222-223. “O contraditório, como tradicionalmente se tem entendido, liga-se à possibilidade de 
participação das partes, alegando e provando o direito que afirmam ter (em sentido lato)”. (WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim. A influência do contraditório na convicção do juiz: fundamentação de sentença e de acórdão. 
Revista de Processo. Ano 34, n° 168, fev 2009, p.54). 
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mera possibilidade ou eventualidade da reação pelas partes35, mas sim a garantia do exercício 

real e efetivo do contraditório36. Essa é a visão contemporânea de contraditório. Aqui, o juiz 

participa ativamente no desenvolvimento da relação processual e na construção do conjunto 

probatório, funcionando como fator de equilíbrio ao longo da marcha processual. É dizer, o 

juiz deve garantir, no processo, a igualdade entre as partes, a fim de que elas possam ter 

chances equivalentes de afirmar suas razões e demonstrar os fatos necessários ao 

reconhecimento do direito deduzido37. 

Nesse âmbito ganha importância a garantia da possibilidade de influência na 

decisão, que é a dimensão substancial do contraditório; é preciso que a parte participe do 

processo em condições de poder influenciar a decisão do magistrado38 e é essa atuação capaz 

de influenciar o convencimento do magistrado que legitima o exercício da jurisdição39. O 

contraditório deve ser visto, assim, como “o direito de influir, de influenciar na formação da 

convicção do magistrado ao longo de todo o processo. Não se deve entendê-lo somente do 

ponto de vista negativo, passivo, defensivo40”. 

Diante das dimensões formal e substancial, é possível dizer que do 

contraditório decorre um feixe de direitos: a) direito a uma cientificação regular, isto é, direito 

a uma citação adequada para tomar ciência do ajuizamento da ação e a intimação de cada 

evento processual posterior, de modo a permitir o exercício efetivo da defesa no curso do 

                                                        
35 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito 
processual civil. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p.131. 
36 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 8. ed. rev., ampl. e atual. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.174. 
37 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Os elementos objetivos da demanda à luz do contraditório. In TUCCI, 
José Rogério Cruz e Tucci; BEDAQUE, José Roberto dos Santos (coord.). Causa de pedir e pedido no processo 
civil: questões polêmicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.22. 
38 OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro. Garantia do contraditório. In TUCCI, José Rogério Cruz e (coord.). 
Garantias constitucionais do processo civil: homenagem aos 10 anos da Constituição Federal de 1988. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p.144; BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Os elementos objetivos da 
demanda à luz do contraditório. In TUCCI, José Rogério Cruz e Tucci; BEDAQUE, José Roberto dos Santos 
(coord.). Causa de pedir e pedido no processo civil: questões polêmicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 
p.20; LUMMERTZ, Henry Gonçalves. O princípio do contraditório no processo civil e a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal. In OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de (org.). Processo e Constituição. Rio de 
Janeiro: Forense, 2004, p.62; CABRAL, Antônio do Passo. O contraditório como dever e a boa-fé processual 
objetiva. Revista de Processo. Ano 30, n° 126, 2005, p.60; MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral do 
Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p.452; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual 
Civil. 15. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.57. 
39 OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro. Garantia do contraditório. In TUCCI, José Rogério Cruz e (coord.). 
Garantias constitucionais do processo civil: homenagem aos 10 anos da Constituição Federal de 1988. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p.144; BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Os elementos objetivos da 
demanda à luz do contraditório. In TUCCI, José Rogério Cruz e Tucci; BEDAQUE, José Roberto dos Santos 
(coord.). Causa de pedir e pedido no processo civil: questões polêmicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 
p.20; CABRAL, Antônio do Passo. O contraditório como dever e a boa-fé processual objetiva. Revista de 
Processo. Ano 30, n° 126, 2005, p.60. 
40 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito 
processual civil. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p.131.  
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procedimento (direito de informação e de manifestação); b) direito à prova; c) direito de 

assistir pessoalmente a produção da prova (assistir audiências e participar de julgamentos) e 

de contrapor às alegações de fato ou às atividades probatórias da parte contrária ou oficiosas 

do juiz; d) direito de ser ouvido e julgado por juiz imparcial; e) direito a uma decisão 

fundamentada da qual seja possível perceber que os argumentos das partes foram 

considerados quando do julgamento41.  

Em resumo, a partir do que foi exposto, o contraditório pode ser vislumbrado 

em duas dimensões, para os fins delimitados nesse trabalho: a) formal, que engloba a garantia 

de ciência dos atos processuais e de participação das partes no processo e; b) substancial, que 

diz respeito à participação das partes em condições de influenciar o convencimento do 

magistrado. 

 

4.2.3 Destinatários 

 

O contraditório deve ser garantido às partes litigantes, isto é, a todos aqueles 

que tiverem alguma pretensão de direito material a ser deduzida no processo. Assim, ao autor, 

ao réu, ao litisdenunciado, ao opoente, ao chamado ao processo, ao assistente litisconsorcial, 

ao assistente simples, ao Ministério Público (seja parte ou fiscal da lei), deve ser garantido o 

contraditório. Nesse sentido, àqueles que não têm pretensão a ser discutida no processo, não 

se garante o contraditório42.  

O contraditório serve para legitimar a atuação do magistrado. É dizer, “a 

manifestação do Estado – de todo ele, não só do Estado-juiz – será tanto mais legítima quanto 

maior for a possibilidade de os destinatários de seus atos, de suas decisões, que têm caráter 

imperativo e vinculante, poderem se manifestar para influenciar a autoridade competente 

antes de ela decidir43”44. O contraditório também deve ser garantido a todo aquele que puder 

ser atingido pela norma jurídica individual produzida no processo jurisdicional. 

                                                        
41 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p.455-456; 
THEODORO JÚNIOR, Humberto; NUNES, Dierle José Coelho. Uma dimensão que urge reconhecer ao 
contraditório no direito brasileiro: sua aplicação como garantia da influência, de não surpresa e de 
aproveitamento da atividade processual. Revista de Processo. Ano 34, n° 168, fev 2009, p.126-135. 
42 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 8. ed. rev., ampl. e atual. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.171; WEDY, Gabriel de J. Tedesco. O princípio do contraditório como 
garantia constitucional. Revista de Processo. Ano 54, n° 350, dez 2006, p.19-20. 
43 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito 
processual civil. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p.132. Nas palavras de Rogério Ives Braghittoni, “é 
legítimo o processo em que as partes tiveram ampla e eficaz oportunidade de atuação, como é legítima a decisão 
daí decorrente, porque essa atuação dialética permitirá ao juiz chegar o mais próximo possível da verdade”. 
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Conclui-se, assim, que, deve-se garantir a participação do processo, em 

contraditório, daquele que deduz alguma pretensão em juízo e/ou daquele que pode ser 

atingido pela norma jurídica individual extraída da decisão jurisdicional proferida em seu 

âmbito. 

 

4.2.4 Contraditório e precedente judicial 

 

O princípio do contraditório, seja na acepção formal, seja na acepção 

substancial, sempre foi pensado para a definição da norma individualizada. O contraditório 

visa garantir a ciência dos atos processuais e a participação efetiva (com possibilidade de 

influenciar no convencimento do magistrado) daqueles sujeitos diretamente envolvidos no 

processo na construção da solução final (da norma jurídica individual) de uma situação 

concreta45.  

Acontece que, num ordenamento jurídico em que se adotam precedentes 

judiciais, de um ato decisório que resolve um conflito específico também é possível 

identificar uma norma jurídica geral (ratio decidendi ou motivo determinante), que é a tese 

jurídica desenvolvida pelo órgão jurisdicional na fundamentação da decisão, que justifica a 

solução final dada ao caso concreto. Essa norma jurídica é geral, porque se desprende do caso 

específico para o qual foi desenvolvida e pode ser aplicada em outras situações futuras, cujas 

circunstâncias de fato sejam semelhantes às que delinearam a situação no âmbito da qual se 

formou o precedente judicial46. 

Quando se percebe que, mesmo em processos específicos, é possível construir 

uma norma geral, aplicável a situações futuras, conclui-se também pela necessidade de 

                                                                                                                                                                             
(BRAGHITTONI, Rogério Ives. O princípio do contraditório no processo: doutrina e prática. Rio de Janeira: 
Forense Universitária, 2002, p.16-17). 
44 A inobservância do contraditório traz algumas consequências. Exemplos dessas consequências se verificam no 
regramento da produção de efeitos de sentença dada no bojo de processo em que participem litisconsortes. Se o 
litisconsórcio for necessário-unitário, por exemplo, a sentença é ineficaz para os litisconsortes necessários que 
não participaram do processo. Caso o litisconsórcio seja facultativo-unitário, aplica-se a ficção da representação 
daqueles ausentes por aqueles que estão em juízo, já que nem todos precisam figurar como réus ou autores para 
que possuam legitimidade de agir. Nessa hipótese, como a ausência de um litisconsorte é admissível e a sentença 
deve ser igual para todos os litisconsortes, há de se estender a eficácia da sentença perante os litisconsortes 
ausentes. Se o litisconsórcio for necessário-simples, em que a obrigatoriedade é de que todos os litisconsortes 
integrem o feito, a sentença é inválida e ineficaz para o litisconsorte preterido. (GUERRA FILHO, Willis 
Santiago. Eficácia ultra-subjetiva, litisconsórcio necessário e princípio do contraditório. Revista de Processo. 
Ano 21, n° 84, out-dez 1996, p.267; GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos 
fundamentais. 3. ed. São Paulo: Celso Bastos, 2003, p.129-131). 
45 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. 
rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.448. 
46 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. 
rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.448. 
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redimensionamento do princípio do contraditório, já que deixaria de ser visto, apenas, como o 

direito de tomar ciência de atos processuais e de participar efetivamente na construção da 

norma jurídica individual, para ser visto também como o direito de participar efetivamente na 

construção da norma jurídica geral (ratio decidendi ou motivo determinante), que é a tese 

jurídica estabelecida na fundamentação do julgado47. 

A adoção de precedentes judiciais impõe, assim, que os potenciais afetados 

pela norma jurídica geral, construída no âmbito de um processo específico, possam participar 

de sua construção48. Desse modo, deve-se garantir que esses sujeitos, potencialmente, 

afetados pela norma jurídica geral, participem do processo, com condições de influenciar no 

convencimento do magistrado (e de construir a norma jurídica geral) para que, a partir de uma 

interação com o juiz, forneçam os elementos necessários à construção de uma tese 

qualificada, completa e justa49. 

Admitir que todo e qualquer sujeito potencialmente afetado pela norma jurídica 

geral possa participar em contraditório da formação da norma jurídica geral inviabilizaria o 

regular trâmite processual, imporia óbice à razoável duração do processo e comprometeria a 

efetividade da tutela jurisdicional. A despeito de se garantir o contraditório redimensionado na 

formação do precedente judicial, estar-se-ia criando outro problema. 

Para compatibilizar o exercício efetivo do contraditório e a efetividade e a 

tempestividade na entrega da prestação jurisdicional, devem-se estabelecer critérios para a 

seleção do(s) sujeito(s) que poderá(ão) participar em contraditório da formação do precedente 

judicial, no intuito de se limitar quantitativa e qualitativamente as possibilidades de 

participação.  

É possível listar dois critérios para a seleção desse(s) sujeito(s).  

O primeiro critério diz respeito à representatividade coletiva de que dispõe(m) 

o(s) sujeito(s) que virá(ão) a exercer o contraditório. Se a ideia é permitir a participação da 

coletividade na formação de norma jurídica geral, que poderá atingi-la no futuro, a escolha de 
                                                        
47 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. 
rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.448-449. 
48 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.233. Dierle Nunes entende possível “a participação das partes e interessados, numa renovada concepção 
de um contraditório como garantia de influência, que induziria a comparticipação de todos os potencialmente 
atingidos, dentro de um processo coletivo”. (NUNES, Dierle. Precedentes, padronização decisória preventiva e 
coletivização. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 273).  
49 Sandro Marcelo Kozikoski defende que o processo que envolve demandas repetitivas, cujo regramento 
privilegia os precedentes judiciais, deve ser pautado na colaboração efetiva. (KOZIKOSKI, Sandro Marcelo. 
Garantismo, contraditório fluido, recursos repetitivos e incidentes de coletivização. In RODRIGUES, Walter dos 
Santos; SOUZA, Marcia Cristina Xavier de (coord.). O novo código de processo civil: garantias fundamentais do 
processo: um desafio ao novo CPC. Rio de Janeiro: Elsivier, 2012, p.311). 
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sujeito(s) capaz(es) de representá-la em juízo, a exemplo de um sindicato, uma associação, 

um partido político (enfim, legitimados coletivos extraordinários) atende à tal finalidade. Isso 

porque o legitimado coletivo extraordinário pode atuar em nome próprio, na defesa de 

interesses de terceiros. 

O segundo critério se relaciona com a contribuição que esse(s) sujeito(s) 

poderá(ão) agregar na construção da norma jurídica geral. Esse(s) sujeito(s) deve(m) ser 

apto(s) a contribuir efetivamente na formação do precedente judicial, colacionando aos autos 

informações necessárias e pertinentes para que a tutela jurisdicional seja prestada de forma 

completa. 

Observando-se o primeiro critério, tem-se que um legitimado coletivo 

extraordinário, que demonstre interesse jurídico (na acepção ampliada defendida nesse 

trabalho, item 5.1.2), poderá intervir num processo como assistente simples, almejando 

defender direitos de uma coletividade potencialmente submetida à norma jurídica geral que 

vier a ser formada no processo do qual não participou ou interpor recurso (desde que 

configurado o interesse recursal redimensionado, item 5.2.2), visando participar da formação 

da norma jurídica geral. 

Na linha do segundo critério, qualquer pessoa natural ou jurídica, na figura de 

amicus curiae, que demonstrando interesse institucional, disponha de conhecimentos técnico-

jurídicos, poderá atuar em contraditório na formação do precedente judicial. É o que será 

enfrentando no item 5.3.2. 

 

4.3 REGRA DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JURISDICIONAIS 

 

A regra da motivação das decisões jurisdicionais também merece reanálise, à 

luz da adoção dos precedentes judiciais e da aplicação de sua teoria. 

 

4.3.1 Panorama normativo 

 

O art. 93, IX, da CF/1988, dispõe que toda decisão deve ser fundamentada, sob 

pena de nulidade. Trata-se de previsão constitucional da qual se pode extrair a regra da 

motivação das decisões jurisdicionais50. 

                                                        
50 Cassio Scarpinella Bueno entende que a motivação é princípio. (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso 
Sistematizado de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: 
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No âmbito infraconstitucional, o CPC também exige a motivação das decisões 

em alguns de seus dispositivos. O art. 131, do CPC, por exemplo, diz que “o juiz apreciará 

livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não 

alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o 

convencimento”. O art. 165, do CPC, por sua vez, determina que todas as decisões 

jurisdicionais sejam fundamentadas. O art. 381, III, do CPC, de seu turno, dispõe que a 

sentença conterá “a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão”. O 

art. 458, II, do CPC, na mesma linha, exige como requisito essencial da sentença “os 

fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito”. As questões de fato e 

de direito, a que se refere o referido dispositivo legal, são as matérias controvertidas nos autos 

que deverão ser objeto de apreciação pelo juiz, à luz do material fático e probatório, sobre o 

qual o juiz fará incidir o direito51, resolvendo-as52. 

Exposto o panorama normativo do qual se pode extrair a regra da motivação, 

passa-se à delimitação de seu conceito e funções. 

 

4.3.2 Conceito e funções 

 

Nas palavras de Chaim Perelman, “motivar é justificar a decisão tomada, 

fornecendo uma argumentação convincente, indicando a legitimidade das escolhas feitas pelo 

juiz53”54. É “uma forma de o magistrado ‘prestar contas do exercício de sua função 

jurisdicional’ ao jurisdicionado, aos demais juízes, a todos os participantes do processo e, 

mais amplamente – e como consequência inafastável –, a toda a sociedade55”56. 

                                                                                                                                                                             
Saraiva, 2014, p.150). Motivação e fundamentação podem ser usadas são sinônimos. (TUCCI, José Rogério 
Cruz e. A motivação da sentença no processo civil. São Paulo: Saraiva, 1987, p.11). 
51 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito 
processual civil. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p.152.  
52 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O que deve e o que não deve figurar na sentença. Temas de direito 
processual civil. São Paulo: Saraiva, 2004, 8ª série, p.118. 
53 PERELMAN, Chaim. Lógica jurídica. Trad. por Vergínia K. Pupi. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004, 
p.222. 
54 Assim: TUCCI, José Rogério Cruz e. A motivação da sentença no processo civil. São Paulo: Saraiva, 1987, 
p.134; BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito 
processual civil. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p.150; MARINONI, Luiz Guilherme; 
ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p.405 e 482. 
55 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito 
processual civil. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p.150-151.  
56 Segundo Rosmar Antonni Rodrigues Cavalcanti de Alencar “a segurança jurídica entendida como 
fundamentação adequada da decisão judicial é viável porque apta a dirimir os conflitos sociais, a resolver os 
problemas. Não a realiza simplesmente pondo fim aos processos, mecanicamente, por meio de soluções 
standardizadas. Esse modo de pensar atesta a continuação mascarada da vigência dos métodos e pensamentos 
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Da definição de motivação acima apresentada, pode ser extraída sua dupla 

função: endoprocessual e exoprocessual ou extraprocessual, cuja finalidade é garantir a 

legitimidade da decisão57. 

A função endoprocessual pode ser encarada em mais de um aspecto. O 

primeiro deles é convencer as partes de que o juiz apreciou a causa adequadamente58. Desse 

primeiro aspecto decorre a possibilidade de o sucumbente elaborar conscientemente as razões 

de seu recurso, individualizando o objeto da impugnação, já que a motivação lhe terá 

permitido a visualização mais precisa das causas que levaram o juiz a decidir daquela forma. 

O segundo aspecto da função endoprocessual diz respeito à possibilidade de os juízes da 

instância superior poderem mais bem analisar as decisões de magistrados de primeiro grau 

que lhes são submetidas através da via recursal, apresentando, na revisão da decisão de 

primeiro grau, os motivos para a manutenção ou revogação da decisão recorrida59. 

                                                                                                                                                                             
que deságuam na hermenêutica ingênua”. (ALENCAR, Rosmar Antonni Rodrigues Cavalcanti de. Segurança 
jurídica e fundamentação judicial. Revista de Processo. Ano 32, n° 149, jul 2007, p.66). 
57 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p.290. José Rogério Cruz e Tucci enxerga três escopos assumidos pela motivação. O primeiro, de ordem 
subjetiva, visa demonstrar ao próprio órgão jurisdicional, de forma imediata, as razões que legitimam a decisão, 
bem como mostrar à parte sucumbente que o resultado do litígio não é fruto de sorte ou capricho, mas da atuação 
da lei. O segundo, de ordem técnica, objetiva garantir ao sucumbente a interposição de recurso. O terceiro, de 
ordem pública, visa tornar efetivas, à toda sociedade, as normas que garantem o direito de defesa e a 
imparcialidade e independência do juiz. (TUCCI, José Rogério Cruz e. A motivação da sentença no processo 
civil. São Paulo: Saraiva, 1987, p.21-23). Na Inglaterra, o dever de fundamentar decorre: a) da garantia contra a 
arbitrariedade (“a disciplina exigida na produção de raízes inteligíveis para as decisões pode aprimorar a 
qualidade do processo de produção da decisão, porque o juiz é obrigado a explicar sua escolha entre as posições 
sustentadas pelas partes”); b) da possibilidade de explicar ao sucumbente porque ele perdeu a demanda; c) da 
garantia do teste da decisão em sede de apelação; d) da possibilidade de se extrair orientação jurídica das 
decisões dos Tribunais Superiores, porque essas decisões são precedentes para as decisões futuras e revela 
tendências em vários campos do direito. (ANDREWS, Neil. Decisões judiciais e o dever de fundamentar: A 
experiência inglesa. Revista de Processo. Ano 36, n° 192, fev 2011, p.108).  
58 Rogério Ives Braghittoni diz que a motivação é o termômetro do grau de respeito ao princípio do contraditório, 
porque é com base nas justificativas que o julgador fornece para a sua decisão que se pode avaliar qual foi a sua 
real consideração, dentro da convicção que formou. (BRAGHITTONI, Rogério Ives. O princípio do 
contraditório no processo: doutrina e prática. Rio de Janeira: Forense Universitária, 2002, p.49). Em sentido 
similar, José Henrique Lara Fernandes entende que a falta de motivação representa violação do contraditório, na 
medida em que se presume que o juiz não terá considerado detidamente os argumentos das partes. 
(FERNANDES, José Henrique Lara. O devido processo legal e a fundamentação das decisões judiciais na 
Constituição de 1988. In GRECO, Leonardo; MIRANDA NETTO, Fernando Gama de. Direito Processual e 
Direitos Fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p.65). 
59 TARUFFO, Michele. La motivazione della sentenza civile. Padova: Cedam, 1975, p.374-375. Para José Carlos 
Barbosa Moreira, a motivação, no aspecto técnico (endoprocessual), tem o propósito de facilitar à parte a tarefa 
de impugnar a decisão e ao juízo revisor a de investigar a ocorrência de erros ou vícios que porventura a tornem 
injusta ou ilegal. (MOREIRA, José Carlos Barbosa. A motivação das decisões judiciais como garantia inerente 
ao Estado de Direito. Temas de direito processual civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988, 2ª série, p.89). NOJIRI, 
Sergio. O dever de fundamentar as decisões judiciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p.30-31. Pela 
função endoprocessual, realiza-se o controle de legalidade da decisão, pelo órgão revisor, cujo defeito pode 
decorrer do contraste existente entre a decisão e a norma, como também do erro de interpretação cometido pelo 
juiz ao extrair da norma o critério jurídico de solução da controvérsia. (PERO, Maria Thereza Gonçalves. A 
motivação da sentença civil. São Paulo: Saraiva, 2001, p.70). Para José Henrique Lara Fernandes, 
fundamentação é a conclusão de um debate de ideias que se trava no curso do processo que se dirige às partes e 
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Michele Taruffo entende que a função endoprocessual é identificada a partir de 

tripla função. Por um lado, a motivação serve para persuadir as partes, em especial, a parte 

perdedora, da justiça da decisão proferida e de que o juiz valorou os fundamentos das 

exigências e exceções contrapostas, no intuito de convencê-las a não impugnar a decisão. Por 

outro lado, a motivação garante que as partes valorem a pertinência da impugnação, já que 

quando a decisão está motivada, é mais fácil identificar os seus vícios, que podem constituir 

motivos de impugnação. Por fim, a motivação deve servir à individualização da decisão do 

caso concreto60. 

Além da tripla visão, a função endoprocessual, no entendimento do referido 

autor, é considerada um instrumento destinado a permitir o controle de legalidade pela corte, 

já que o juiz é obrigado a demonstrar, com a motivação, o dado objetivo sobre o qual o 

controle de legalidade será exercido61. 

A função exoprocessual ou extraoprocessual, por outro lado, decorre da 

atribuição de uma função política à motivação que visa o controle pela sociedade da 

imparcialidade do juiz e da justiça das decisões jurisdicionais62.  

A função exoprocessual ou extraprocessual visa garantir a participação 

democrática dos cidadãos “na medida em que se possibilita o conhecimento dos motivos, fins 

e consequências do ato jurisdicional praticado63”, funcionando como uma forma de pressão 

para que os órgãos da magistratura atuem de forma independente e responsável, em 

                                                                                                                                                                             
aos juízes que devem tomar ciência da demanda em grau de recurso. (FERNANDES, José Henrique Lara. O 
devido processo legal e a fundamentação das decisões judiciais na Constituição de 1988. In GRECO, Leonardo; 
MIRANDA NETTO, Fernando Gama de. Direito Processual e Direitos Fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2005, p.61). Em outros termos, o juiz precisa expor os fundamentos de sua decisão, para que se permita ao 
vencido, por exemplo, entender os motivos de seu insucesso e, se for o caso, interpor recurso, demonstrando os 
equívocos da decisão. Nessa mesma linha, a fundamentação permite ao tribunal entender os motivos que levaram 
o juiz a decidir. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento. 6. ed. 
rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.406; MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes 
Obrigatórios. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.290). Nas palavras de Teresa Arruda 
Alvim Wambier, o juiz deve, “no momento de decidir, [...] demonstrar que as alegações das partes, somadas às 
provas produzidas, efetivamente interferiram no seu convencimento”. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. A 
influência do contraditório na convicção do juiz: fundamentação de sentença e de acórdão. Revista de Processo. 
Ano 34, n° 168, fev 2009, p.55); ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela 
jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012, p.211 e 319. Na função endoprocessual, “a fundamentação permite que as 
partes, conhecendo as razões que formaram o convencimento do magistrado, possam saber se foi feita uma 
análise apurada da causa”, no intuito “de controlar a decisão por meio dos recursos cabíveis, bem como para que 
os juízes de hierarquia superior tenham subsídios para reformar ou manter essa decisão”. (DIDIER JR., Fredie; 
BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. 
Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.320). 
60 TARUFFO, Michele. La motivazione della sentenza civile. Padova: Cedam, 1975, p.374-380.  
61 TARUFFO, Michele. La motivazione della sentenza civile. Padova: Cedam, 1975, p.384-385.  
62 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 
Geral do Processo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p.74. 
63 NOJIRI, Sergio. O dever de fundamentar as decisões judiciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p.65. 
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conformidade com os princípios de um Estado Democrático de Direito64. Em outros termos, 

na função exoprocessual ou extraprocessual, “a fundamentação viabiliza o controle da decisão 

do magistrado pela via difusa da democracia participativa, exercida pelo povo em cujo nome a 

sentença é pronunciada65”66. A ideia da função exoprocessual ou extraprocessual é permitir 

que o povo acompanhe as decisões do Poder Judiciário e constate a idoneidade de sua 

atuação67. 

Analisadas as funções assumidas pela motivação, passa-se ao estudo do seu 

conteúdo, isto é, passa-se à verificação do que deve constar na decisão jurisdicional para que 

ela seja considerada devidamente fundamentada68. 

 

4.3.3 Conteúdo 

 

O conteúdo da motivação deve ser integrado “pelos juízos lógico-jurídicos 

elaborados pelo julgador diante dos elementos de fato e de direito constantes do processo69”. 

Em outros termos, a motivação deve expor os fatos relevantes para a solução do litígio e as 

razões jurídicas do julgamento70. 

Nem todos os elementos de fato e de direito devem ser objeto de motivação. 

Cada um desses elementos ofertados pelas partes representa um ponto. Cada ponto que venha 

                                                        
64 NOJIRI, Sergio. O dever de fundamentar as decisões judiciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p.72. 
65 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. 
rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.320. 
66 Em sentido similar: O controle extraprocessual é aquele realizado pelos jurisdicionados em geral, que tem o 
condão de fortalecer a confiança na tutela jurisdicional. (MOREIRA, José Carlos Barbosa. A motivação das 
decisões judiciais como garantia inerente ao Estado de Direito. Temas de direito processual civil. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 1988, 2ª série, p.90). Para José Henrique Lara Fernandes, fundamentação é a conclusão de um 
debate de ideias que se trava no curso do processo que se dirige à comunidade jurídica e ao público em geral, 
assumindo o provimento jurisdicional um papel pedagógico para a estabilidade das relações sociais. 
(FERNANDES, José Henrique Lara. O devido processo legal e a fundamentação das decisões judiciais na 
Constituição de 1988. In GRECO, Leonardo; MIRANDA NETTO, Fernando Gama de. Direito Processual e 
Direitos Fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p.61-62). A função extraprocessual da motivação é 
permitir um controle difuso e generalizado do modo como o juiz administra a justiça. (TARUFFO, Michele. La 
motivazione della sentenza civile. Padova: Cedam, 1975, p.406-407); ROSITO, Francisco. Teoria dos 
precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012, p.211 e 319. 
67 PERO, Maria Thereza Gonçalves. A motivação da sentença civil. São Paulo: Saraiva, 2001, p.63. 
68 Rosmar Antonni Rodrigues Cavalcanti de Alencar entende que a decisão judicial suficientemente 
fundamentada é aquela que aprecia as peculiaridades do litígio. Trata de visão limitada da motivação. 
(ALENCAR, Rosmar Antonni Rodrigues Cavalcanti de. Revista de Processo. Ano 32, n° 149, jul 2007, p.64). 
69 PERO, Maria Thereza Gonçalves. A motivação da sentença civil. São Paulo: Saraiva, 2001, p.78. 
70 TUCCI, José Rogério Cruz e. A motivação da sentença no processo civil. São Paulo: Saraiva, 1987, p.15. 
Segundo Beclaute de Oliveira Silva, “todas as questões em sentido amplo, de fato e de direito, que antecedem à 
decisão, inclusive os denominados pontos prejudiciais e as questões preliminares” devem constar na 
fundamentação da decisão. (SILVA, Beclaute Oliveira. A garantia fundamental à motivação da decisão judicial. 
Salvador: Jus Podivm, 2007, p.157). 
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a ser tornar controvertido transforma-se numa questão71, que deve ser decidida pelo juiz. Nem 

todo e qualquer ponto do processo é relevante para a decisão; somente os pontos que serviram 

de antecedente lógico-jurídico para formar a cadeia do raciocínio do juiz em direção à decisão 

final são considerados pontos importantes e devem fazer parte da fundamentação. É dizer, 

dentre os pontos suscitados pelas partes, o magistrado deverá escolher os pontos relevantes 

que são essenciais ao desfecho do conflito (solução da questão). Desse modo, a decisão será 

considerada integralmente motivada, se fizer “menção aos critérios jurídicos ou 

hermenêuticos, cognoscitivos ou valuativos empregados pelo julgador ao eleger cada ponto 

como prejudicial72”. 

Por isso que se diz que o juiz “não está adstrito a responder, um a um, os 

argumentos das partes; tem o dever, contudo, de examinar as questões (=pontos 

controvertidos), todas elas, que possam servir de fundamento essencial à acolhida, total ou 

parcial, ou à rejeição, no todo ou em parte, do pedido formulado pelo demandante73”. Isto é, o 

                                                        
71 Beclaute Oliveira Silva diz que a palavra questão, no sentido amplo, significa controvérsia. Ao ser utilizada no 
art. 458, II, do CPC, porém, pode se referir a ponto prejudicial, questão prejudicial, causa prejudicial e questões 
preliminares. O ponto prejudicial é uma significação construída pelo juiz a partir do suporte físico que lhe é 
ofertado nos autos do processo. Cabe ao magistrado reconhecer o antecedente lógico ao julgamento que foi 
objeto de controvérsia. Esse reconhecimento implica análise e decisão. Por exemplo: no caso de confissão, 
verifica-se se ela ocorreu e se era hipótese de sua ocorrência. A questão, por sua vez, é um ponto, que no 
processo, tornou-se controvertido. Após a solução mediante ato decisório, a questão prejudicial converte-se em 
ponto prejudicial. O referido autor opta por chamar esse fenômeno de questão prejudicial, para evitar 
ambiguidades, já que o antecedente lógico também é chamado de questão. A causa prejudicial é uma questão 
prejudicial que é objeto de uma ação incidental ou até mesmo autônoma. As questões preliminares são aquelas 
que devem ser analisadas antes do mérito (pressupostos processuais e condições da ação). (SILVA, Beclaute 
Oliveira. A garantia fundamental à motivação da decisão judicial. Salvador: Jus Podivm, 2007, p.150-152). 
72 PERO, Maria Thereza Gonçalves. A motivação da sentença civil. São Paulo: Saraiva, 2001, p.78. 
73 CARNEIRO, Athos Gusmão. Sentença mal fundamentada e sentença não fundamentada. Revista de Processo. 
Ano 21, n° 81, jan-mar 1996, p.223. A motivação deve abranger toda a prova. Essa regra comporta atenuações. 
Se por exemplo, determinado fato já está provado por outro meio de prova, dispensa-se a fundamentação de 
outra prova eventualmente produzida. A motivação deve evitar referências genéricas e não justificadas, a 
exemplo: “a prova produzida pelo autor não convence” ou “as alegações do réu não ficaram comprovadas”. O 
juiz deve expor os motivos pelos quais a prova não comprovou o fato deduzido pelo autor ou as alegações do réu 
não ficaram comprovadas. Também não devem constar na motivação, digressões que não interessam ao 
julgamento. É desaconselhável que a sentença contenha excesso de adjetivos. (MOREIRA, José Carlos Barbosa. 
O que deve e o que não deve figurar na sentença. Temas de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2004, 8ª 
série, p.120-122). Na sentença, o juiz deve a) demonstrar o valor dado a cada prova; b) explicar as razões pelas 
quais a prova não foi admitida; c) dizer as razões pelas quais a prova demonstra, ou não, uma afirmação de fato. 
Não pode o juiz julgar com base num fato que conhece, mas que não está provado nos autos. (MARINONI, Luiz 
Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007, p.405). José Rogério Cruz e Tucci diz que a motivação deve englobar: a) o exame da 
regularidade do processo (apontando e justificando a configuração de erros de procedimento); b) a análise do 
mérito (expressando-se todos os atos, fatos e comportamentos, cuja apreciação é necessária para a solução da 
causa; c) a valoração das provas e; d) o enquadramento legal dos fatos. (TUCCI, José Rogério Cruz e. A 
motivação da sentença no processo civil. São Paulo: Saraiva, 1987, p.16). Daniel Mitidiero diz que “a passagem 
do Estado Legislativo para o Estado Constitucional impõe fundamentação analítica para aplicação de princípios 
e regras, mediante postulados normativos e para concretização de termos indeterminados, com eventual 
construção de consequências jurídicas a serem imputadas aos destinatários das normas”. Na aplicação dos 
princípios, deve-se, primeiro, identificar quais são as suas finalidades e qual é a colisão existente e, segundo, 
deve-se identificar e justificar qual é o postulado mais adequado para a solução da referida colisão, bem como 
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julgador não precisa analisar todas as causas de pedir (se acolheu uma delas para julgar 

procedente o pedido) ou todas as razões de defesa (se acolheu uma delas para julgar 

improcedente o pedido ou extinguir o processo sem exame de mérito)74. Há que se ressaltar, 

nesse particular, que para que a decisão jurisdicional seja considerada motivada, o magistrado 

também deve explicar porque determinado fundamento das partes não permitiu a sua vitória. 

Por exemplo: se o autor deduziu mais de um fundamento para o acolhimento de determinando 

pedido e o juiz o julgou procedente com base em apenas um desses fundamentos, mas o réu 

apresentou fundamento para o não acolhimento desse pedido, a fundamentação só estará 

completa, se o juiz explicar porque o fundamento do réu não serve para o indeferimento do 

pedido formulado pelo autor. 

A motivação deve ser escrita (art. 164, do CPC) no vernáculo (art. 156, do 

CPC). 

Além de escrita no vernáculo, a motivação deve ser expressa, clara, lógica (ou 

consistente) e completa. Será expressa, quando o juiz revelar como interpretou e aplicou a lei 

ao caso concreto75. Será clara, quando for inteligível de plano, estando a salvo de qualquer 

entendimento ambíguo ou equívoco76. Será lógica, quando o julgador realizar análise 

congruente das alegações das partes e dos elementos probatórios, ou seja, quando uma 

significação produzida for logicamente compatível com as demais a partir da leitura do 

                                                                                                                                                                             
demonstrar como esse postulado levou à solução do problema posto em juízo. As regras jurídicas podem ser 
superadas por meio de postulados normativos. Deve-se justificar, nesse particular, qual o postulado normativo 
que autoriza a não aplicação da regra naquele caso concreto e quais as razões que sustentam a solução adotada 
para disciplinar o caso concreto. Na aplicação de conceitos jurídicos indeterminados, por sua vez, deve-se 
precisar o termo indeterminando que constitui pressuposto de incidência da consequência determinada no 
ordenamento. Na aplicação das cláusulas gerais, o pressuposto de incidência e a consequência são 
indeterminados. Nesse caso, quando da elaboração da motivação, deve-se precisar o termo indeterminado que 
constitui o pressuposto de incidência da norma e as consequências jurídicas da incidência dessa norma. 
(MITIDIERO, Daniel. Fundamentação e precedente – dois discursos a partir da decisão judicial. In MARINONI, 
Luiz Guilherme (org.). 2. ed. A força dos precedentes. Salvador: Jus Podivm, 2012, p.130-131). Para Michele 
Taruffo, o conteúdo mínimo da motivação deve ser composto por: a) enunciação das eleições realizadas por um 
juiz em função da identificação das normas aplicáveis, verificação dos fatos, qualificação jurídica e 
consequências jurídicas dela decorrentes; b) contexto de vínculos de implicação e de coerência entre os referidos 
enunciados; c) qualificação dos enunciados particulares sobre a base dos critérios que sirvam para valorizar se as 
eleições do juiz são racionalmente corretas. (TARUFFO, Michele. La motivazione della sentenza civile. Padova: 
Cedam, 1975, p.466-467). 
74 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. A influência do contraditório na convicção do juiz: fundamentação de 
sentença e de acórdão. Revista de Processo. Ano 34, n° 168, fev 2009, p.60. 
75 TUCCI, José Rogério Cruz e. A motivação da sentença no processo civil. São Paulo: Saraiva, 1987, p.18-21. 
76 TUCCI, José Rogério Cruz e. A motivação da sentença no processo civil. São Paulo: Saraiva, 1987, p.18-21; 
SILVA, Beclaute Oliveira. A garantia fundamental à motivação da decisão judicial. Salvador: Jus Podivm, 
2007, p.170. 
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próprio texto (consistência intratexto)77. Será completa, se não contiver lacunas ou 

omissões78. 

Considerando o conceito de completude, pode-se dizer que a decisão será 

omissa a) se inexistir texto do qual possa ser atribuído significado que seja capaz de compor a 

fundamentação da decisão79; b) se não expuser as suas razões, no que concerne às questões 

em sentido amplo, de fato ou de direito, relevantes (antecedentes do julgamento que se 

encerra na parte dispositiva)80; b) se deixar de mencionar algum ponto prejudicial, que 

condicione o julgador à decisão final81; c) se não disser por que considerou determinando 

ponto ou questão impertinente82; d) se se deparar com questões ligadas por nexo de 

prejudicialidade ou preliminaridade, não se pronunciando sobre uma dessas questões83. 

Nas palavras de Sergio Nojiri, a decisão não fundamentada é válida até que 

seja decretada nula. Em outras palavras, a decisão não motivada é anulável; até que se escoe o 

prazo para o recurso cabível ou para a propositura de ação rescisória, no âmbito da qual se 

questione a sua validade, a decisão é válida e eficaz. Segundo o autor, o estado de validade da 

decisão não fundamentada tem o condão de preservar a segurança jurídica, na medida em que 

as decisões, ainda que não fundamentadas, devem servir para pôr fim aos litígios, satisfazendo 

aos parâmetros de estabilidade das relações interpessoais84. 

Indaga-se se a regra da motivação deve ser considerada observada, caso se 

utilize a motivação per relationem. 

A motivação per relationem “ocorre toda vez que o juiz, diante de um ponto 

decidido, ao invés de elaborar uma explanação autônoma, prefere referir-se a outros 

termos85”. 

                                                        
77 TUCCI, José Rogério Cruz e. A motivação da sentença no processo civil. São Paulo: Saraiva, 1987, p.18-21; 
SILVA, Beclaute Oliveira. A garantia fundamental à motivação da decisão judicial. Salvador: Jus Podivm, 
2007, p.171. 
78 SILVA, Beclaute Oliveira. A garantia fundamental à motivação da decisão judicial. Salvador: Jus Podivm, 
2007, p.172. 
79 SILVA, Beclaute Oliveira. A garantia fundamental à motivação da decisão judicial. Salvador: Jus Podivm, 
2007, p.173. 
80 SILVA, Beclaute Oliveira. A garantia fundamental à motivação da decisão judicial. Salvador: Jus Podivm, 
2007, p.172-173. 
81 PERO, Maria Thereza Gonçalves. A motivação da sentença civil. São Paulo: Saraiva, 2001, p.85-87. 
82 PERO, Maria Thereza Gonçalves. A motivação da sentença civil. São Paulo: Saraiva, 2001, p.85-87. 
83 PERO, Maria Thereza Gonçalves. A motivação da sentença civil. São Paulo: Saraiva, 2001, p.85-87. 
84 NOJIRI, Sergio. O dever de fundamentar as decisões judiciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p.108-
109. 
85 PERO, Maria Thereza Gonçalves. A motivação da sentença civil. São Paulo: Saraiva, 2001, p.116. A 
motivação per relationem ocorre “quando o julgador, em vez de construir as razões que o levaram a decidir 
acerca de uma questão em sentido amplo, prefere se reportar a suporte físico expressional anteriormente 
produzido”. (SILVA, Beclaute Oliveira. A garantia fundamental à motivação da decisão judicial. Salvador: Jus 
Podivm, 2007, p.175). Tem-se motivação per relationem quando o juiz não elabora para um ponto decisório uma 



194 

 

Há três situações em que se pode configurar a motivação per relationem: a) 

decisão de órgão revisor de segundo grau que adota os fundamentos da sentença de órgão de 

primeiro grau, ao primeiro hierarquicamente vinculado; b) decisão que adota como 

fundamentos os motivos apresentados por juízo diverso no julgamento de outra causa e; c) 

decisão que adota como suas as razões produzidas por qualquer das partes no processo ou 

qualquer sujeito processual, a exemplo do Ministério Público86.  

Segundo José Carlos Barbosa Moreira, a motivação per relationem deve ser 

admitida, excepcionalmente, quando haja nos autos peça bem elaborada, que abranja todos os 

pontos relevantes87. O referido autor dá a entender que a terceira hipótese de motivação per 

relationem deve ser admitida.  

Para outros doutrinadores, a motivação per relationem, em qualquer uma das 

suas hipóteses configuradoras, pode acarretar vício por inobservância do art. 93, IX, da 

CF/1988, bem como decretação de nulidade da decisão jurisdicional88. Adere-se a esse 

entendimento. 

Nesse sentido, a motivação per relationem é inadmissível quando consiste em 

mero reenvio à decisão jurisdicional de primeiro grau89 (dizendo-se que ela se mantém por 

seus próprios fundamentos), à decisão jurisdicional proferida em outro caso ou aos 

argumentos de outros sujeitos processuais. Isso porque, as partes precisam saber os motivos 

                                                                                                                                                                             
justificativa, mas sim aproveita a justificativa contida noutra decisão. (TARUFFO, Michele. La motivazione 
della sentenza civile. Padova: Cedam, 1975, p.422).   
86 PERO, Maria Thereza Gonçalves. A motivação da sentença civil. São Paulo: Saraiva, 2001, p.116. Michele 
Taruffo entende que só existem duas hipóteses de motivação per relationem: a) quando o julgador se vale de 
motivação contida na decisão recorrida de primeira instância; b) quando o julgador se vale de motivação contida 
em qualquer decisão. (TARUFFO, Michele. La motivazione della sentenza civile. Padova: Cedam, 1975, p.374-
422). 
87 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O que deve e o que não deve figurar na sentença. Temas de direito 
processual civil. São Paulo: Saraiva, 2004, 8ª série, p.121. No julgamento dos Recursos Extraordinários n° 
172.292/SP (STF, 1ª Turma. RE n° 172.292, Rel. Min. Moreira Alves, j. em 05 jun 2001, decisão publicada em 
10 ago 2001) e n° 179.557/SP (STF, 1ª Turma, RE n° 179.557, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. em 31 out 1997, 
decisão publicada em 13 fev 1998), o STF decidiu que a motivação per relationem não fere, a princípio, a regra 
da motivação prevista no art. 93, IX, da CF/1988. 
88 José Rogério Cruz e Tucci entende que é nula a decisão que se cinge à adotar a motivação per relationem. 
(TUCCI, José Rogério Cruz e. A motivação da sentença no processo civil. São Paulo: Saraiva, 1987, p.142); 
PERO, Maria Thereza Gonçalves. A motivação da sentença civil. São Paulo: Saraiva, 2001, p.117-119; SILVA, 
Beclaute Oliveira. A garantia fundamental à motivação da decisão judicial. Salvador: Jus Podivm, 2007, p.177-
181.  
89 No julgamento dos Recursos Especiais n° 8.416/SP (STJ, 3ª Turma, REsp n° 8.416, Rel. Min. Eduardo 
Ribeiro, j. em 20 ago 1991, decisão publicada em 09 set 1991) e n° 493.625/PA (STJ, 4ª Turma, REsp n° 
493.625, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 26 jun 2003, decisão publicada em 29 set 2003), o STJ 
decidiu que só se admite a motivação per relationem (quando o tribunal adota como seus os fundamentos da 
decisão de primeiro grau), se a parte aduzir no recurso as razões já rechaçadas pela sentença. Se o recurso 
trouxer novas razões, esse tipo de fundamentação não é admitida. 
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que levaram à manutenção da decisão e verificar se as razões de seu recurso foram 

apreciadas90.  

Ademais, é preciso investigar se os argumentos da decisão jurisdicional 

referida e os argumentos utilizados por determinado sujeito processual se aplicam ao caso em 

julgamento. Por isso que, para essa doutrina, só se admite a motivação per relationem, nesses 

casos, quando, ao tornar seus os motivos de outro juiz (seja o de primeiro grau que proferiu a 

decisão recorrida, seja de outro julgador) ou de qualquer outro sujeito processual, o julgador 

deixar claras as razões do reenvio91. A referência à decisão jurisdicional de outro órgão exige 

ainda o preenchimento de dois requisitos para ser admitida, a saber: a) a decisão referida deve 

estar identificada, permitindo-se que os interessados promovam o confronto necessário e; b) a 

decisão referida deve ter sido proferida em caso semelhante92. 

Visto o conteúdo da motivação, é momento de se passar para a análise do 

redimensionamento dessa regra, à luz da adoção de precedentes judiciais e aplicação de sua 

teoria. 

 

4.3.4 Motivação e precedente judicial 

   

Num ordenamento em que se adotam precedentes judiciais, a decisão 

jurisdicional “abre espaço para que a partir dela a doutrina realize um duplo discurso: um 

                                                        
90 PERO, Maria Thereza Gonçalves. A motivação da sentença civil. São Paulo: Saraiva, 2001, p.117-119. 
91 PERO, Maria Thereza Gonçalves. A motivação da sentença civil. São Paulo: Saraiva, 2001, p.118-119. Em 
sentido similar, Beclaute Oliveira Silva entende que quando o julgador utiliza razão externada por outro órgão 
jurisdicional, desde que não viole a fundamentação, não há que se falar em nulidade da decisão. No que se refere 
a motivação per relationem que se vale de fundamentos utilizados pelas partes, o mesmo autor entende que essa 
prática não deve ser admitida, porque a parte prejudicada não tem condições de saber porque foi incapaz de 
influenciar no julgamento. A motivação per relationem que utiliza as razões do Ministério Público deve ser 
admitida, conforme se extrai do entendimento do STF, no julgamento do Habeas Corpus n° 70.607/SC (STF, 1ª 
Turma, HC n° 70.607/SC, Rel. Min. Moreira Alves, j. em 09 nov 1993, decisão publicada em 04 mar 1994), 
salvo se houver exposição de fatos novos (STF, 1ª Turma, HC n° 83883/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 
30 mar 2004, decisão publicada em 14 maio 2004). O referido autor ainda menciona que a decisão em juízo de 
retratação pode se valer da motivação per relationem, se não houver fundamentos novos a serem apreciados e 
que a decisão proferida no âmbito do art. 285-A, do CPC, pode utilizar a motivação per relationem, desde que 
demonstre que a) a matéria de fato é incontroversa; b) a matéria controvertida é unicamente de direito; c) os 
casos julgados e em julgamento são idênticos. (SILVA, Beclaute Oliveira. A garantia fundamental à motivação 
da decisão judicial. Salvador: Jus Podivm, 2007, p.177-181). Segundo Michele Taruffo, a motivação per 
relationem, em que o julgador se vale dos argumentos da decisão de primeira instância, é admitida, quando o 
julgador demonstra que valorou criticamente a suficiência e a fundamentação dos argumentos que adota, 
oferecendo sua confirmação, mediante os motivos de impugnação deduzidos contra a decisão de primeiro grau. 
Para o mesmo autor, admite-se a utilização de fundamentos de qualquer decisão em duas hipóteses: a) quando 
esses fundamentos são utilizados apenas para reforçar a aceitabilidade de sua decisão; b) quando esses 
fundamentos são utilizados para fundar as premissas das quais se partem os critérios sobre os quais o julgador 
funda a sua decisão. (TARUFFO, Michele. La motivazione della sentenza civile. Padova: Cedam, 1975, p.424-
428).  
92 PERO, Maria Thereza Gonçalves. A motivação da sentença civil. São Paulo: Saraiva, 2001, p.119. 
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discurso voltado para o caso concreto e um discurso para a ordem jurídica93”. O primeiro 

representa a fundamentação, prevista no art. 93, IX, da CF/1988, e em dispositivos 

infraconstitucionais (como visto no item 4.3.1). O segundo é o precedente judicial94. 

No primeiro discurso (fundamentação), a decisão jurisdicional se volta para as 

partes envolvidas no processo, para o órgão jurisdicional que prolatou a decisão, para o órgão 

jurisdicional revisor da decisão e a para a sociedade (item 4.3.2). 

No segundo discurso (precedente judicial, que está contido na fundamentação), 

a decisão jurisdicional deve ser entendida como um fato institucional, construída numa 

linguagem específica, visando à obtenção da unidade do direito, direcionando-se à sociedade 

em geral e produzindo eficácia erga omnes95. 

Na acepção estrita, o precedente judicial pode ser confundido com ratio 

decidendi (item 2.1.2.2). A ratio não é a mesma coisa que fundamentação de uma decisão, 

mas é elemento dela extraído. A ratio, enquanto tese jurídica que conduziu à norma jurídica 

individual, tem caráter geral, isto é, tem potencialidade de ser aplicada no julgamento de casos 

futuros, semelhantes ao anteriormente decidido. Assim, considerando que a ratio é extraída da 

fundamentação da decisão jurisdicional e que a ratio pode servir de orientação em 

julgamentos futuros, é que tem lugar a revisitação da regra da motivação das decisões 

jurisdicionais96.   

Em primeiro lugar, o redimensionamento da referida regra incide nas funções 

(endoprocessual e exoprocessual ou extraprocessual) assumidas pela motivação.  

Num ordenamento em que se adotam precedentes judiciais, a função 

endoprocessual da motivação se alarga para que seja garantida a idoneidade constitucional do 

precedente judicial formado num processo específico97. Quando se atribui importância aos 

precedentes judiciais, a motivação não serve apenas para tornar a decisão aceitável pelas 

partes e pelas instâncias superiores; a motivação tem que demonstrar que determinada decisão 

                                                        
93 MITIDIERO, Daniel. Fundamentação e precedente – dois discursos a partir da decisão judicial. In 
MARINONI, Luiz Guilherme (org.). 2. ed. A força dos precedentes. Salvador: Jus Podivm, 2012, p.125.  
94 MITIDIERO, Daniel. Fundamentação e precedente – dois discursos a partir da decisão judicial. In 
MARINONI, Luiz Guilherme (org.). 2. ed. A força dos precedentes. Salvador: Jus Podivm, 2012, p.125.  
95 MITIDIERO, Daniel. Fundamentação e precedente – dois discursos a partir da decisão judicial. In 
MARINONI, Luiz Guilherme (org.). 2. ed. A força dos precedentes. Salvador: Jus Podivm, 2012, p.132.  
96 Geroges Abboud, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira entendem que a motivação deve ser 
redimensionada, à luz de um ordenamento que adota precedentes judiciais. (ABBOUD, Georges. Precedente 
judicial versus jurisprudência dotada de efeito vinculante. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito 
jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.500; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; 
OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 
2., p.447). 
97 PERO, Maria Thereza Gonçalves. A motivação da sentença civil. São Paulo: Saraiva, 2001, p.71. 
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pode servir de precedente para a solução posterior de casos da mesma espécie98, isto é, que 

determinada decisão pode servir de modelo de solução no julgamento de casos semelhantes 

no futuro. Em outros termos, ao realizar o controle de legalidade da decisão jurisdicional, as 

partes e o tribunal devem estar atentos à constituição completa e justa do precedente judicial. 

A fundamentação exerce um papel importante na teoria do precedente judicial, porque é ela 

que exerce vinculação99. Por isso, a motivação deve ter uma vocação de generalidade, isto é, 

deve estabelecer uma orientação universalizável, já que poderá ser aplicada no julgamento de 

casos semelhantes no futuro100. 

O redimensionamento da regra da motivação determina também que se 

valorize a função exoprocessual ou extraprocessual da fundamentação, já que ela não serve 

apenas à justificação, para as partes envolvidas, da solução alcançada naquele processo 

específico. Ao se adotar precedentes judiciais, a fundamentação passa a ser o elemento da 

decisão de onde se extrai a tese que pode servir como modelo de conduta para os indivíduos 

que não participam ou participaram do processo específico, que poderá ser invocada para 

justificar e legitimar sua conduta presente101.  

Nessa linha, é preciso que se redimensione a função exoprocessual ou 

extraprocessual da motivação, para que se salvaguarde a segurança jurídica, na acepção 

cognoscibilidade. Nessa acepção de segurança jurídica, impõe-se que a decisão judicial esteja 

devidamente fundamentada para que a sociedade conheça as razões de decidir e esteja ciente 

da extensão/alcance dessas razões de decidir, utilizadas pelo órgão julgador, e possa pautar 

sua conduta naquilo que foi decidido, com a confiança de que está amparada em determinado 

precedente judicial.  

Em segundo lugar, o redimensionamento incide sobre o conteúdo da decisão 

jurisdicional. 

                                                        
98 PERELMAN, Chaim. Lógica jurídica. Trad. por Vergínia K. Pupi. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004, 
p.223. 
99 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.317. 
100 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.326-327. 
101 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. 
rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.448. Wilson Alves de Souza reconhece que a valorização 
da função extraprocessual da motivação é necessária “para o fim da análise dos precedentes judiciais e 
consequente expedição de súmulas da jurisprudência predominante nos tribunais”. (SOUZA, Wilson Alves. 
Sentença civil imotivada. Salvador: Jus Podivm, 2008, p.196). 
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A teoria dos precedentes judiciais não permite que uma decisão possa ser 

considerada fundamentada com a mera citação de ementas ou trechos de decisões102. Não 

basta citar enunciados de súmulas para se considerar motivada uma decisão103.  

O redimensionamento da regra da motivação impõe que a decisão judicial 

aponte as questões de fato consideradas essenciais ao deslinde da causa e delineie, de forma 

explícita, a tese jurídica adotada para a sua análise e para se chegar à conclusão exposta no 

dispositivo104.  

É preciso também que, ao aplicar ou deixar de aplicar um precedente judicial, o 

órgão jurisdicional exponha, na fundamentação, a avaliação sobre a pertinência de sua 

aplicação, ou não, ao caso concreto, contrapondo as circunstâncias de fato envolvidas e 

verifique se a tese adotada é adequada, ou não, para o caso em julgamento105. É dizer, a 

fundamentação é o ambiente em que se deve realizar o distinguishing (item 2.3). 

Além disso, é na fundamentação que se realiza a superação do precedente 

judicial (item 2.4), por meio de argumentação mais rigorosa e precisa do que aquela utilizada 

na hipótese de aplicação do precedente106. 

A aplicação de enunciado de súmulas, por sua vez, não dispensa a adequada 

fundamentação. Ao se invocá-lo para decidir o caso concreto, o juiz é obrigado a fundamentar 

tal aplicação107.  

                                                        
102 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. 
rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 2., p.447-448. 
103 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.393-394; ABBOUD, Georges. Precedente judicial versus 
jurisprudência dotada de efeito vinculante. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito 
jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.503. 
104 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O que deve e o que não deve figurar na sentença. Temas de direito 
processual civil. São Paulo: Saraiva, 2004, 8ª série, p.122; REDONDO, Bruno Garcia. Precedentes: teoria geral 
e seus reflexos no projeto de Novo Código de Processo Civil. In RODRIGUES, Walter dos Santos; SOUZA, 
Marcia Cristina Xavier de (coord.). O novo código de processo civil: garantias fundamentais do processo: um 
desafio ao novo CPC. Rio de Janeiro: Elsivier, 2012, p.329; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; 
OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 
2., p.447-448. 
105 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O que deve e o que não deve figurar na sentença. Temas de direito 
processual civil. São Paulo: Saraiva, 2004, 8ª série, p.122; REDONDO, Bruno Garcia. Precedentes: teoria geral 
e seus reflexos no projeto de Novo Código de Processo Civil. In RODRIGUES, Walter dos Santos; SOUZA, 
Marcia Cristina Xavier de (coord.). O novo código de processo civil: garantias fundamentais do processo: um 
desafio ao novo CPC. Rio de Janeiro: Elsivier, 2012, p.329; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; 
OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 
2., p.447-448. 
106 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: Racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p.324; REDONDO, Bruno Garcia. Precedentes: teoria geral e seus reflexos no projeto de Novo Código de 
Processo Civil. In RODRIGUES, Walter dos Santos; SOUZA, Marcia Cristina Xavier de (coord.). O novo 
código de processo civil: garantias fundamentais do processo: um desafio ao novo CPC. Rio de Janeiro: Elsivier, 
2012, p.329. 
107 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.393-394. Georges Abboud também reconhece que “a existência de 
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Primeiro buscará alcançar o real sentido do enunciado (sua extensão e 

compreensão); segundo, demonstrará que o objeto da decisão enquadra-se no enunciado de 

súmula invocado; por fim, cuidará de subsumir o enunciado aos fatos da causa, dirimindo a 

lide. Análogo dever existe para o juiz, quando, invocando enunciado de súmula por qualquer 

das partes, entender que ele não se aplica ao caso concreto, pelas singularidades deste em face 

do conteúdo daquele enunciado. É dizer, parecendo ao juiz que determinado enunciado de 

súmula não rege ou não abrange o objeto litigioso do processo, poderá fundamentadamente, 

deixar de aplicá-lo, valendo-se, pois, de processo semelhante ao que utilizaria para afastar a 

incidência de uma norma invocada nos autos108. 

Conclui-se, assim, que, diante da adoção de precedentes judiciais, a 

fundamentação deve ser redimensionada para que nela seja construída a ratio de forma 

adequada e completa, reconhecendo-se que esse é o ambiente em que serão realizados o 

distinguishing e o overruling, aplicando-se ou afastando-se precedentes judiciais, conforme o 

caso.  

 

 

  

                                                                                                                                                                             
súmula vinculante, ou decisão judicial dotada de efeito vinculante, não exime o magistrado ou tribunal de 
fundamentar sua decisão ao se valer daquelas”. (ABBOUD, Georges. Precedente judicial versus jurisprudência 
dotada de efeito vinculante. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012, p.503). 
108 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.393-394. 
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5 INTERESSE PROCESSUAL 

  

Este capítulo dedica-se a demonstrar, por meio do redimensionamento do 

interesse processual, como o contraditório pode ser garantido, num ordenamento que 

reconhece força normativa a precedentes judiciais. 

 

5.1 INTERESSE JURÍDICO PARA A ASSISTÊNCIA SIMPLES 

 

Com a adoção de precedentes judiciais, o interesse jurídico que autoriza a 

intervenção na assistência simples deve ser redimensionado e esse redimensionamento traz 

algumas consequências para a referida intervenção de terceiro. Antes de tratar desse 

redimensionamento e das respectivas consequências, é preciso traçar os contornos da 

assistência simples.  

 

5.1.1 Assistência simples 

 

Nesse item, serão analisados o conceito de assistência simples, o interesse 

jurídico que autoriza a intervenção do assistente simples, o procedimento para o ingresso de 

terceiro por meio dessa modalidade de intervenção, os poderes e deveres assumidos pelo 

terceiro interveniente, bem como os efeitos decorrentes da intervenção. 

 

5.1.1.1 Considerações iniciais 

 

A assistência simples é modalidade de intervenção, pela qual um terceiro 

ingressa num processo para auxiliar uma das partes em litígio1. 

Esse processo em que se visa intervir é alheio, isto é, tem como objeto relação 

jurídica travada entre o assistido e o seu adversário, que não possui qualquer vínculo com o 

assistente simples2. É dizer, a relação jurídica discutida no bojo do processo em que terceiro 

intervém não lhe diz respeito3. 

                                                        
1 FUX, Luiz. Intervenção de terceiros (Aspectos do instituto). São Paulo: Saraiva, 1990, p.9; MARINONI, Luiz 
Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008, v. 2., p.178; CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 
2010, p.189-190; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: 
Jus Podivm, 2013, p.388-389. 
2 BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p.135; 
USTÁRROZ, Daniel. A intervenção de terceiros no processo civil brasileiro. Porto Alegre: Livraria do 
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Trata-se de modalidade espontânea ou voluntária de intervenção de terceiro4, 

mas também pode ser provocada, na forma do art. 59, §2°, da Lei n° 8.245/1991, por 

exemplo, que exige que se dê ciência da ação de despejo, independentemente da causa de 

pedir, a eventuais sublocatários para que eles ingressem no feito na qualidade de assistentes5. 

A assistência simples pode se dar em qualquer dos polos da relação processual 

(ativo ou passivo)6. 

Essa modalidade de intervenção pode se instaurar a qualquer tempo e em 

qualquer grau de jurisdição (até o trânsito em julgado)7. É o que se extrai do art. 50, parágrafo 

único, do CPC. Exige-se, apenas, que a demanda esteja pendente, ou seja, que esteja em 

andamento, vedando-se a assistência em processo já findo8.  

                                                                                                                                                                             
Advogado, 2004, p.37; MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento. 7. 
ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, v. 2., p.178; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito 
Processual Civil. 15. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.388-389. 
3 BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p.137-
152; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 
2013, p.389. 
4 FUX, Luiz. Intervenção de terceiros (Aspectos do instituto). São Paulo: Saraiva, 1990, p.9; CRUZ, José 
Raimundo Gomes da. Pluralidade de partes e intervenção de terceiros. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, 
p.172; GRECO FILHO, Vicente. Da intervenção de terceiro. 3. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1991, p.73; 
BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p.140; 
DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros, 2009, v. 2., p.395; CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 
2010, p.189; ALVIM, Eduardo Arruda. Breves considerações sobre a assistência e o recurso de terceiro 
prejudicado. In DIDIER JR., Fredie; CERQUEIRA, Luís Otávio Siqueira de; CALMON FILHO, Petrônio; 
TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). O terceiro no processo civil 
brasileiro e assuntos correlatos: Estudos em homenagem ao professor Athos Gusmão Carneiro. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010, p.182; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: 
Teoria Geral do Direito Processual Civil e processo de conhecimento. 52. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, 
p.157. 
5 BUENO, Cassio Scarpinella Bueno. Intervenção de terceiros: questões polêmicas. 2. ed. rev., atual e ampl. São 
Paulo: CPC, 2002, p.9-10; BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São 
Paulo: Saraiva, 2003, p.140. 
6 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento. 7. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, v. 2., p.178. 
7 BARROS, Hélio José Cavalcanti. Intervenção de terceiros no processo civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris 
Ltda., 1993, p.15; BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2003, p.137-138; MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento. 
7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, v. 2., p.179; DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Instituições de Direito Processual Civil. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2009, v. 2., p.398; 
CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.193; THEODORO 
JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Direito Processual Civil e processo de 
conhecimento. 52. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p.159; CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito 
processual civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.208; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 
15. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.388-389. 
8 BARROS, Hélio José Cavalcanti. Intervenção de terceiros no processo civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris 
Ltda., 1993, p.7-8; BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2003, p.135. 
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Para Thereza Alvim e Athos Gusmão Carneiro, a assistência simples só é 

admissível depois de citado o réu9, enquanto que, para Cândido Rangel Dinamarco, o 

assistente simples pode ingressar no feito, antes da citação do demandado10. Adere-se a esse 

último posicionamento. Primeiro, porque não há prejuízo em se admitir a intervenção do 

assistente antes da citação. Havendo pedido de intervenção, o juiz deverá intimar o réu, para 

que possa se manifestar. Segundo, porque impedir o ingresso de assistente simples antes da 

citação do réu pode prejudicá-lo, já que nada impede que potencial assistente, ao tomar 

ciência da existência do processo, requeira sua intervenção, podendo, até mesmo, apresentar 

contestação, caso isso não seja feito pelo réu, passando, desde o início, a atuar como seu 

gestor de negócios – a atuação do assistente simples como gestor de negócios será analisada 

adiante no item 5.1.1.4.  

Segundo o art. 50, parágrafo único, do CPC, “a assistência tem lugar em 

qualquer dos tipos de procedimento”. Assim, a assistência simples é cabível nos ritos 

ordinário, sumário (conforme previsão expressa do art. 280, do CPC) e especial, seja quando 

se pede tutela jurisdicional de conhecimento ou cautelar11. Não se admite assistência simples, 

porém, por expressa previsão legal (art. 10, da Lei n° 9.099/95), no procedimento dos 

Juizados Especiais.  

Existe controvérsia sobre a admissibilidade de assistência simples nos 

processos em que se pede tutela jurisdicional executiva. Há quem diga que não cabe 

assistência simples no processo executivo, porque no processo executivo, já existe decisão 

transitada em julgado, de maneira que o assistente já não poderia atuar com vistas a alcançar 

uma sentença favorável ao assistido12. Outra parcela da doutrina admite a intervenção de 

assistente no processo executivo13. Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula 

                                                        
9 ALVIM, Thereza. O direito processual de estar em juízo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p.206; 
CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.194.  
10 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros, 2009, v. 2., p.398. Tanto que se o demandado citado, for revel, o assistente poderá ser seu gestor de 
negócios. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros, 2009, v. 2., p.398).  
11 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros, 2009, v. 2., p.397; CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 
2010, p.193. 
12 ALVIM, Thereza. O direito processual de estar em juízo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p.209-201; 
CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.193; THEODORO 
JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Direito Processual Civil e processo de 
conhecimento. 52. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p.159; CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito 
processual civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.208. 
13 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros, 2009, v. 2., p.397; DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; 
OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. 5. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus 
Podivm, v. 5., 2013, p.224. 
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Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira apresentam hipóteses de intervenção no 

procedimento executivo. Dizem eles que terceiro, atingido pela eficácia reflexa da sentença, 

poderá assistir executado na alegação de invalidade do título, em razão de falta de citação (art. 

475-L, I, do CPC)14. Concorda-se com esses autores, porque a finalidade da atuação do 

assistente simples é a obtenção de um provimento jurisdicional favorável ao assistido e no 

procedimento executivo, questões relativas à validade do procedimento, por exemplo, são 

resolvidas, e o assistente poderá atuar no sentido de obter decisão favorável em torno delas.  

O assistente simples recebe o processo no estado em que se encontra, estando 

vedada a rediscussão de matérias ou questões já abrangidas pela preclusão, o retorno a fases 

do processo ou a repetição de ato válido15. Se, por exemplo, o tempo de requerer a prova já se 

findou, o assistente não poderá mais requerê-las, mas poderá participar da sua produção16. 

O terceiro interveniente em assistência simples não propõe demanda nova; 

apenas adere à pretensão do assistido, auxiliando-o, de maneira que o seu ingresso no 

processo não implica ampliação objetiva da demanda17. 

Parcela da doutrina entende que o assistente simples, mesmo após admitido, 

não perde a condição de terceiro em face das partes do litígio a ser decidido18, sob o 

                                                        
14 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria 
de. Curso de Direito Processual Civil. 5. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, v. 5., 2013, p.224. 
15 BARROS, Hélio José Cavalcanti. Intervenção de terceiros no processo civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris 
Ltda., 1993, p.15; ALVIM, Thereza. O direito processual de estar em juízo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1996, p.212; BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2003, p.146; DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros, 2009, v. 2., p.397; CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 19. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p.195; ALVIM, Eduardo Arruda. Breves considerações sobre a assistência e o recurso de terceiro 
prejudicado. In DIDIER JR., Fredie; CERQUEIRA, Luís Otávio Siqueira de; CALMON FILHO, Petrônio; 
TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). O terceiro no processo civil 
brasileiro e assuntos correlatos: Estudos em homenagem ao professor Athos Gusmão Carneiro. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010, p.184; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: 
Teoria Geral do Direito Processual Civil e processo de conhecimento. 52. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, 
p.159; CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.208; 
DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, 
p.388-389. 
16 CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.195. 
17 GRECO FILHO, Vicente. Da intervenção de terceiro. 3. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1991, p.54; BUENO, 
Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p.135; 
USTÁRROZ, Daniel. A intervenção de terceiros no processo civil brasileiro. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2004, p.37; GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 21. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p.143; DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Malheiros, 2009, v. 2., p.396; CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 19. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2010, p.189. 
18 ALVIM, Thereza. O direito processual de estar em juízo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p.217; 
CURI, Izabela Rücker. Considerações sobre assistência e a provocação para intervir no feito. In DIDIER JR., 
Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos e atuais sobre os terceiros no processo 
civil e assuntos afins. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.482; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso 
de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Direito Processual Civil e processo de conhecimento. 52. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2011, p.157. Hélio José Cavalcanti Barros diz apenas que assistente simples não é parte e sim 
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argumento de que a) não é titular da relação jurídica de direito material posta em juízo19; b) 

nada pede e nada contra ele é pedido20; c) não se encontra sob a autoridade da coisa julgada21. 

Para essa parcela da doutrina, que considera que o assistente simples é terceiro, 

a assistência simples não amplia subjetivamente a demanda22.  

Outra parcela da doutrina defende que o assistente simples, embora auxiliar, é 

parte, não do litígio, mas sim, do processo23, tendo em vista que, ao ingressar em juízo, passa 

a atuar com parcialidade, em contraditório, na defesa do assistido24. O assistente simples atua 

como legitimado extraordinário, tendo em vista que defende, em nome próprio, direito alheio. 

Adere-se a esse posicionamento, porque o que guia a classificação de um sujeito como parte é 

a sua atuação com parcialidade. O assistente simples ingressa no feito para ajudar a uma das 

partes litigantes, almejando a sua vitória. Logo, o assistente atua parcialmente em juízo, 

sendo, portanto, parte do processo. 

A admissão do assistente simples não altera o juízo competente para processar 

e julgar a causa na qual o terceiro interveio. Isso decorre do conteúdo do princípio da 

perpetuatio jurisdictionis (art. 87, do CPC) e da previsão do art. 50, parágrafo único, do CPC, 

que prevê que o assistente recebe o processo no estado em que se encontra. Se o terceiro 

admitido como assistente, no juízo estadual, for a União, Território, autarquia federal ou 

empresa pública federal, contudo, haverá modificação do juízo competente, que passará a ser 

                                                                                                                                                                             
auxiliar da parte. (BARROS, Hélio José Cavalcanti. Intervenção de terceiros no processo civil. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris Ltda., 1993, p.12). Ubiratan de Couto Maurício diz que o assistente simples é terceiro juridicamente 
interessado porque embora a relação jurídica discutida em juízo não lhe diga respeito, ele não é indiferente a ela, 
porque a decisão proferida a respeito dela, poderá atingir sua esfera jurídica. (MAURÍCIO, Ubiratan Couto. 
Assistência simples no direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, p.66). 
19 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento. 7. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, v. 2., p.178.  
20 BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p.12; 
CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.189 e 196; ALVIM, 
Eduardo Arruda. Breves considerações sobre a assistência e o recurso de terceiro prejudicado. In DIDIER JR., 
Fredie; CERQUEIRA, Luís Otávio Siqueira de; CALMON FILHO, Petrônio; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo; 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). O terceiro no processo civil brasileiro e assuntos correlatos: 
Estudos em homenagem ao professor Athos Gusmão Carneiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.182. 
21 CRUZ, José Raimundo Gomes da. Pluralidade de partes e intervenção de terceiros. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1991, p.169. 
22 BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p.135. 
23 GRECO FILHO, Vicente. Da intervenção de terceiro. 3. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1991, p.36; DIDIER 
JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.393. 
Segundo Cândido Rangel Dinamarco, o assistente simples é parte porque tem faculdades, ônus, poderes e 
deveres. Como o litígio e o direito defendido não são seus, o assistente não goza de poderes de disposição sobre 
o processo ou sobre a relação jurídica substancial controvertida, nem está autorizado a contrariar as estratégias 
de defesa do assistido, sendo, portanto, parte auxiliar. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito 
Processual Civil. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2009, v. 2., p.396). 
24 FUX, Luiz. Intervenção de terceiros (Aspectos do instituto). São Paulo: Saraiva, 1990, p.9; BUENO, Cassio 
Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p.135; CARNEIRO, Athos 
Gusmão. Intervenção de terceiros. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.189-190. 
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o da Justiça Federal. Os pedidos de intervenção formulados por sociedade de economia mista 

ou concessionárias e permissionárias de serviço público federais não deslocam a causa para a 

Justiça Federal. O mero requerimento de intervenção formulado pela União, Território, 

autarquia federal ou empresa pública federal, por sua vez, tem a propriedade de deslocar a 

competência do feito para a Justiça Federal. Havendo desistência ou cessação da intervenção, 

os autos devem ser devolvidos ao juízo de origem25. 

 

5.1.1.2 Interesse jurídico 

 

O art. 50, caput, do CPC, prevê que o interesse jurídico é pressuposto da 

intervenção. Isso quer dizer que a intervenção não é autorizada quando o interesse é 

meramente econômico, moral, político ou afetivo (considerados interesses de fato)26. 

Existem duas acepções de interesse jurídico, tradicionalmente, reconhecidas 

em doutrina. 

Na primeira acepção, o interesse jurídico decorre da possibilidade da decisão 

jurisdicional a ser prolatada no processo que se deseja intervir indicar interpretação a ser dada 

                                                        
25 MAURÍCIO, Ubiratan Couto. Assistência simples no direito processual civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, p.103-109; ARAÚJO FILHO, Luiz Paulo da Silva. Assistência e intervenção da União. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006, p.207. Luiz Paulo da Silva Araújo Filho entende que a União, assim como qualquer 
outro assistente, não pode desistir da assistência, sob o fundamento de que admitir a desistência é o mesmo que 
se admitir que ele não seja atingido pela justiça da decisão. (ARAÚJO FILHO, Luiz Paulo da Silva. Assistência e 
intervenção da União. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p.213). 
26 CRUZ, José Raimundo Gomes da. Pluralidade de partes e intervenção de terceiros. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1991, p.167; GRECO FILHO, Vicente. Da intervenção de terceiro. 3. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 
1991, p.74; BARROS, Hélio José Cavalcanti. Intervenção de terceiros no processo civil. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris Ltda., 1993, p.8; BUENO, Cassio Scarpinella Bueno. Intervenção de terceiros: questões polêmicas. 2. ed. 
rev., atual e ampl. São Paulo: CPC, 2002, p.7; BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil 
brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p.138; CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 19. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p.190; ALVIM, Eduardo Arruda. Breves considerações sobre a assistência e o recurso de 
terceiro prejudicado. In DIDIER JR., Fredie; CERQUEIRA, Luís Otávio Siqueira de; CALMON FILHO, 
Petrônio; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). O terceiro no processo 
civil brasileiro e assuntos correlatos: Estudos em homenagem ao professor Athos Gusmão Carneiro. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010, p.182; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: 
Teoria Geral do Direito Processual Civil e processo de conhecimento. 52. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, 
p.158; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 
2013, p.389. Não é jurídico, por exemplo, o interesse de filho que deseja a vitória do pai em determinada 
demanda, para que possa sustentar a família com a indenização pleiteada. (BARROS, Hélio José Cavalcanti. 
Intervenção de terceiros no processo civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris Ltda., 1993, p.8-9). É meramente 
econômico o interesse de credor A em que seja julgada improcedente a ação de cobrança ou indenização 
promovida por outro credor B, em face do devedor comum. Se o credor B e o devedor comum estão em conluio 
para prejudicar demais credores, configura-se o interesse jurídico. (ALVIM, Eduardo Arruda. Breves 
considerações sobre a assistência e o recurso de terceiro prejudicado. In DIDIER JR., Fredie; CERQUEIRA, 
Luís Otávio Siqueira de; CALMON FILHO, Petrônio; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo; WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim (coord.). O terceiro no processo civil brasileiro e assuntos correlatos: Estudos em homenagem ao 
professor Athos Gusmão Carneiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.184; CARNEIRO, Athos Gusmão. 
Intervenção de terceiros. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.191-192). 
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a fatos e a direito colocados em litígio que dizem respeito ao assistente simples, de forma 

indireta27, que gere risco de o assistente simples ser acionado pelo assistido28. Nessa situação, 

o assistente simples intervirá no intuito de participar da discussão desses fatos e desse direito 

que lhe dizem respeito indiretamente, torcendo pela vitória do assistido.  

É o caso da intervenção do tabelião em processo em que se discute a validade 

da escritura pública por ele lavrada. É possível que no processo se postule a anulação da 

escritura, em virtude de atuação dolosa do tabelião. A sentença a ser proferida nesse processo 

não lhe afetará diretamente, mas o reconhecimento do dolo implica interpretação que lhe é 

desfavorável. O réu vencido na ação de anulação de escritura poderá propor ação 

indenizatória contra o tabelião e, nessa nova ação, o outrora assistente simples será atingido 

pela justiça da decisão (analisada adiante no item 5.1.1.5), não podendo rediscutir a existência 

de dolo29. 

Na segunda acepção, o interesse jurídico do assistente se expressa na 

circunstância de manter ele com o assistido, relação jurídica conexa àquela que está sendo 

discutida em juízo, que poderá ser afetada a depender do julgamento da causa30. É dizer, a 

qualidade de jurídico do interesse que legitima a assistência simples decorre da potencialidade 

de a sentença, a ser proferida no processo em que houve a intervenção, repercutir positiva ou 

negativamente na esfera jurídica do terceiro interveniente. Esta sentença deve ser capaz, em 

tese, de afetar esta outra relação não posta em juízo, modificando ou extinguindo direitos que 

dela resultam31. 

O sublocatário, por exemplo, que possui relação jurídica com o sublocador 

(locatário), sem estabelecer qualquer relação jurídica com o locador, pode ingressar como 

assistente simples em ação despejo movida pelo locador contra o locatário, porque poderá ser 

                                                        
27 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento. 7. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, v. 2., p.178-179; CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 19. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.220. 
28 CURI, Izabela Rücker. Considerações sobre assistência e a provocação para intervir no feito. In DIDIER JR., 
Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos e atuais sobre os terceiros no processo 
civil e assuntos afins. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.483. 
29 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento. 7. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, v. 2., p.178-179; CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 19. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.191 e 220. 
30 FUX, Luiz. Intervenção de terceiros (Aspectos do instituto). São Paulo: Saraiva, 1990, p.10; BARROS, Hélio 
José Cavalcanti. Intervenção de terceiros no processo civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris Ltda., 1993, p.8-10; 
ALBERTON, Genacéia da Silva. Assistência litisconsorcial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p.102; 
ALVIM, Thereza. O direito processual de estar em juízo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p.207; 
BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p.135; 
DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, 
p.389. 
31 GRECO FILHO, Vicente. Da intervenção de terceiro. 3. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1991, p.74; BARROS, 
Hélio José Cavalcanti. Intervenção de terceiros no processo civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris Ltda., 1993, p.9. 
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atingido reflexamente pelos efeitos da sentença. Se procedente a ação de despejo e operada a 

resolução do pacto de locação entre locador e locatário, a sentença importa também na 

extinção da sublocação. Ao sublocatário, assiste, pois, a faculdade de intervir no processo 

assistindo o locatário réu, já que a própria vigência do contrato de sublocação poderá ser 

afetada pelo teor da sentença32. 

Ubiratan de Couto Maurício defende que a circunstância do terceiro que 

pretende intervir como assistente ser titular de relação jurídica estabelecida com a parte a qual 

deseja assistir não quer dizer, por si só, que o interesse jurídico esteja preenchido. Segundo o 

autor, o interesse jurídico decorre dos efeitos reflexos emergentes da sentença que, 

faticamente, poderão repercutir na esfera jurídica do terceiro, independentemente da 

existência de relação jurídica entre ele e a parte que pretende assistir33. 

Nas duas acepções, o ponto comum é que o interesse jurídico autorizador da 

intervenção se configura quando o assistente simples puder ter esfera jurídica atingida pela 

                                                        
32 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento. 7. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, v. 2., p.179; CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 19. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2010, p.190; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. rev., ampl. e 
atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.389. A segunda acepção de interesse jurídico se revela em outras hipóteses: 
a) sócios, cujos bens podem ser executados por dívida da sociedade; b) aquele que não fora denunciado da lide, 
embora pudesse sê-lo, contra a sentença que condena o possível denunciante nas hipóteses do art. 70, II e III, do 
CPC; c) o nomeante expulso do processo, quando a sentença condenar o nomeado, como forma de evitar uma 
futura ação regressiva. (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. rev., ampl. e atual. 
Salvador: Jus Podivm, 2013, p.389). Outro exemplo é o do proprietário de moradia urbana que ingressa em 
processo em que o dono do terreno vizinho pleiteia judicialmente autorização da Prefeitura para construir alto 
edifício. O proprietário da moradia urbana ingressa em juízo como assistente simples do Município. 
(CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.191). Outro exemplo 
é o do fiador que atua como assistente do réu-afiançado com vistas a que seja proferida sentença que negue a 
existência da obrigação principal (que é pressuposto necessário de sua obrigação acessória). (DINAMARCO, 
Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2009, v. 2., 
p.395). Citam-se ainda as hipóteses de a usufrutuária de determinado imóvel poder intervir como assistente 
simples dos filhos donatários, em ação de revogação de doação contra eles movida pelo ex-marido doador, 
fundada em ingratidão (arts. 555 e ss., do CC) e do segurador que tem interesse jurídico para intervir como 
assistente em demanda movida contra segurado. (ALVIM, Eduardo Arruda. Breves considerações sobre a 
assistência e o recurso de terceiro prejudicado. In DIDIER JR., Fredie; CERQUEIRA, Luís Otávio Siqueira de; 
CALMON FILHO, Petrônio; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). O 
terceiro no processo civil brasileiro e assuntos correlatos: Estudos em homenagem ao professor Athos Gusmão 
Carneiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.183). 
33 MAURÍCIO, Ubiratan Couto. Assistência simples no direito processual civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, p.60. Ubiratan Couto Maurício lista as categorias de situações, em que o interesse jurídico 
poderá ser caracterizado: a) terceiro titular de relação jurídica de direito material estabelecida com a parte que 
pretende assistir, cuja subsistência depende da sentença que julgar a demanda entre o assistido e seu adversário; 
b) sentença a ser proferida em processo instaurado entre assistido e seu adversário que pode resultar obrigação 
do terceiro indenizar uma das partes; c) matéria, que ao ser decidida, representa um dano para o assistente 
simples, do qual resulte obrigação legal de indenizá-lo por parte daquele que no processo foi ou poderia ter sido 
assistido. (MAURÍCIO, Ubiratan Couto. Assistência simples no direito processual civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, p.67-72). 
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decisão jurisdicional que venha a ser proferida em processo em que litigam o assistido e o seu 

adversário34. 

 

5.1.1.3 Procedimento  

 

A petição em que se requer a intervenção deve expor os motivos pelos quais se 

deseja intervir e os fatos e as razões de direito pelas quais se considera preenchido o interesse 

jurídico do assistente, devendo estar também devidamente instruída com os documentos 

comprobatórios do quanto alegado35.  

A dedução de requerimento de intervenção de assistente simples não tem o 

condão de suspender o processo (art. 51, I, do CPC)36. 

Admitido o requerimento, deve ser aberta vista para que as partes formulem 

eventuais impugnações, num prazo de 5 dias. Se apresentadas as impugnações, instaurar-se-á 

o incidente de assistência, devendo ser as peças autuadas em apenso juntamente com o 

requerimento de intervenção que deverá ser desentranhado dos autos principais. O incidente 

será instruído, se for necessário, autorizando o juiz a produção de provas e assinando as partes 

o prazo que julgar conveniente para indicá-las e produzi-las. Encerrada a instrução, o juiz terá 

5 dias para julgar37. Isso é o que se extrai do art. 50, I, II e III, do CPC. 

O art. 51, caput, do CPC, diz que, não havendo impugnação ao requerimento 

de assistência, o juiz deverá deferi-lo, dando a entender, à primeira vista, que não sendo o 

pedido de assistência refutado pelas partes, o juiz não terá outra escolha, salvo acolhê-lo. Esse 

não é o melhor entendimento, tendo em vista que a assistência só será admitida se 

comprovado o interesse jurídico. Assim, o juiz poderá indeferir o pedido de assistência ainda 

                                                        
34 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros, 2009, v. 2., p.395; ALVIM, Eduardo Arruda. Breves considerações sobre a assistência e o recurso de 
terceiro prejudicado. In DIDIER JR., Fredie; CERQUEIRA, Luís Otávio Siqueira de; CALMON FILHO, 
Petrônio; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). O terceiro no processo 
civil brasileiro e assuntos correlatos: Estudos em homenagem ao professor Athos Gusmão Carneiro. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010, p.183. 
35 BARROS, Hélio José Cavalcanti. Intervenção de terceiros no processo civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris 
Ltda., 1993, p.14; SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. 25. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2009, p.54; CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 19. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p.196. 
36 BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p.141-
143; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Direito Processual 
Civil e processo de conhecimento. 52. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p.159. 
37 BARROS, Hélio José Cavalcanti. Intervenção de terceiros no processo civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris 
Ltda., 1993, p.15-16; BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2003, p.141-143; CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 
2010, p.196; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Direito 
Processual Civil e processo de conhecimento. 52. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p.160. 
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que não haja impugnação das partes, desde que não se convença da demonstração do interesse 

jurídico autorizador da intervenção38.  

Com ou sem impugnação, o juiz deverá examinar o pedido e, a) deferi-lo, caso 

entenda pelo preenchimento de todos os pressupostos, inclusive os específicos, a exemplo do 

interesse jurídico ou; b) indeferi-lo, caso não se convença do preenchimento dos pressupostos 

para a intervenção do assistente simples. 

A decisão que rejeita o pedido de intervenção do assistente simples não encerra 

o processo. Trata-se de decisão interlocutória que resolve um incidente (art. 162, §2°, do 

CPC)39, impugnável via agravo de instrumento (arts. 522 a 529, do CPC)40, a ser interposto 

pelo sujeito que pretende intervir no feito. Afasta-se a pertinência de agravo retido, porque 

não há interesse em se reter o recurso para que ele seja apreciado em conjunto com a 

apelação, já que o julgamento do agravo pode ser tardio para uma eficaz atuação do assistente 

em prol do assistido. Se o pedido de assistência só for apreciado em sentença, o recurso 

cabível contra o seu indeferimento é a apelação41. 

Indeferido o pedido de intervenção, poderá o assistente reformulá-lo, com base 

em novos fundamentos não analisados anteriormente e sanadas as eventuais irregularidades 

apontadas como razão do indeferimento42.  

Deferido o pedido de intervenção, o recurso de agravo poderá ser interposto 

por qualquer das partes, ainda que não tenha sido apresentada por ela a impugnação de que 

trata o art. 51, caput, do CPC43.  

                                                        
38 BARROS, Hélio José Cavalcanti. Intervenção de terceiros no processo civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris 
Ltda., 1993, p.15; CURI, Izabela Rücker. Considerações sobre assistência e a provocação para intervir no feito. 
In DIDIER JR., Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos e atuais sobre os 
terceiros no processo civil e assuntos afins. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.484; DINAMARCO, 
Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2009, v. 2., 
p.399. 
39 BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p.141-
143-144. 
40 GRECO FILHO, Vicente. Da intervenção de terceiro. 3. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1991, p.77; BARROS, 
Hélio José Cavalcanti. Intervenção de terceiros no processo civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris Ltda., 1993, p.16; 
BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p.141-
143-144; CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.197; 
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Direito Processual Civil 
e processo de conhecimento. 52. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p.159. 
41 BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p.141-
143-144. 
42 BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p.141-
148. 
43 BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p.141-
145; CURI, Izabela Rücker. Considerações sobre assistência e a provocação para intervir no feito. In DIDIER 
JR., Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos e atuais sobre os terceiros no 
processo civil e assuntos afins. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.482; ALVIM, Eduardo Arruda. Breves 
considerações sobre a assistência e o recurso de terceiro prejudicado. In DIDIER JR., Fredie; CERQUEIRA, 
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5.1.1.4 Poderes e deveres do assistente simples 

 

O art. 52, do CPC, diz que o assistente exercerá os mesmos poderes e sujeitar-

se-á aos mesmos ônus processuais do assistido. O referido dispositivo quer significar que o 

assistente simples poderá utilizar todos os meios processuais postos à disposição do assistido 

(requerer provas, diligências e perícias, apresentar razões de mérito, participar de audiências, 

etc.44) e, assumir todos os deveres a ele impostos (pagamento das custas na proporção da 

atividade que tiver exercido, por exemplo, art. 32, do CPC)45. 

A atuação do assistente simples, contudo, não é livre46. O assistente simples 

age sempre de acordo com a vontade do assistido e nunca contra ela. É dizer, só pode praticar 

atos que estejam em conformidade com a pretensão ou a defesa do assistido, não pode praticar 

nenhum ato que o assistido não praticaria e não pode opor-se a nenhum ato do assistido, ainda 

que os seus efeitos possam lhe prejudicar. Conclui-se, assim, que o assistente apenas 

complementa a atividade desempenhada pelo assistido47. Isso porque o terceiro intervém para 

ser auxiliar, isto é, sujeito parcial, que, em razão de o objeto litigioso não lhe dizer respeito 

                                                                                                                                                                             
Luís Otávio Siqueira de; CALMON FILHO, Petrônio; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo; WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim (coord.). O terceiro no processo civil brasileiro e assuntos correlatos: Estudos em homenagem ao 
professor Athos Gusmão Carneiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.184. 
44 FUX, Luiz. Intervenção de terceiros (Aspectos do instituto). São Paulo: Saraiva, 1990, p.11; SANTOS, 
Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. 25. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009, p.55; 
DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros, 2009, v. 2., p.400; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria 
Geral do Direito Processual Civil e processo de conhecimento. 52. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p.160; 
DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, 
p.391. 
45 FUX, Luiz. Intervenção de terceiros (Aspectos do instituto). São Paulo: Saraiva, 1990, p.11; BUENO, Cassio 
Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p.141-155; THEODORO 
JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Direito Processual Civil e processo de 
conhecimento. 52. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p.160; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual 
Civil. 15. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.391. 
46 ALVIM, Thereza. O direito processual de estar em juízo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p.218. 
47 BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p.137-
149; CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.204. Por 
exemplo, o assistente poderá apresentar rol de testemunha, mas não se o assistido requereu julgamento 
antecipado da lide; o assistente poderá requerer perícia, mas não se o assistido expressamente afirmou 
desnecessária a prova pericial; o assistente poderá recorrer, mesmo que o assistido não o faça, mas não se este 
expressamente renunciou ao direito de recorrer (arts. 502 e 503, do CPC) ou desistiu do recurso. 
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros, 2009, v. 2., p.400; CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 
2010, p.204). 
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diretamente, fica submetido à vontade do assistido48, não podendo tomar posição contrária 

àquela adotada por ele49. 

O assistente simples atua como verdadeiro legitimado extraordinário (em nome 

próprio, auxiliando na defesa de direito alheio). Trata-se de legitimação extraordinária 

subordinada, porque a presença do titular (assistido) da relação jurídica controvertida é 

essencial para a regularidade do contraditório50.  

Decorrência lógica da posição subordinada e acessória do assistente está 

prevista no art. 53, do CPC, que diz que a assistência não pode impedir que a parte principal 

(assistido) reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o 

qual se funda a ação. Em ocorrendo alguma dessas hipóteses, o assistente fica sujeito aos atos 

de disposição do assistido, titular da relação jurídica discutida em juízo51. 

Fredie Didier Jr. diz que essas duas regras (a primeira, que autoriza o assistente 

simples a suprir a omissão do assistido, evitando os efeitos da revelia; a segunda, que 

subordina o assistente simples à vontade do assistido), aparentemente contraditórias, precisam 

ser conciliadas52. 

A conciliação dessas regras parte da premissa de que o assistente simples fica 

subordinado aos negócios processuais realizados pelo assistido. É o que se extrai do art. 73, 

do CPC. A revelia, contudo, não é um negócio processual, mas sim um ato-fato processual, 

em cujo suporte fático é irrelevante a presença ou não da vontade de ser revel53. Nas palavras 

de Fredie Didier Jr. “na revelia, não há manifestação de vontade do revel. Quando não houver 
                                                        
48 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 
2013, p.389. 
49 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento. 7. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, v. 2., p.179. Os atos praticados em contrariedade à vontade do assistido são 
ineficazes para ele. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Malheiros, 2009, v. 2., p.400). Segundo Ubiratan Couto Maurício, o assistido só pode praticar atos 
que sejam benéficos ao assistido; os atos prejudiciais eventualmente praticados são inválidos. (MAURÍCIO, 
Ubiratan Couto. Assistência simples no direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, p.114). 
50 DIDIER JR., Fredie. Poderes do assistente simples no novo Código de Processo Civil: notas aos arts. 121 e 
122 do projeto, na versão da Câmara dos Deputados. Texto inédito, p.3. 
51 FUX, Luiz. Intervenção de terceiros (Aspectos do instituto). São Paulo: Saraiva, 1990, p.12; GRECO FILHO, 
Vicente. Da intervenção de terceiro. 3. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1991, p.75; MARINONI, Luiz Guilherme; 
ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2008, v. 2., p.179-180; DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Malheiros, 2009, v. 2., p.400; GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 
21. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.143; CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 19. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p.205-206; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria 
Geral do Direito Processual Civil e processo de conhecimento. 52. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p.160; 
DIDIER JR., Fredie. Poderes do assistente simples no novo Código de Processo Civil: notas aos arts. 121 e 122 
do projeto, na versão da Câmara dos Deputados. Texto inédito, p.3. 
52 DIDIER JR., Fredie. Poderes do assistente simples no novo Código de Processo Civil: notas aos arts. 121 e 
122 do projeto, na versão da Câmara dos Deputados. Texto inédito, p.3. 
53 DIDIER JR., Fredie. Poderes do assistente simples no novo Código de Processo Civil: notas aos arts. 121 e 
122 do projeto, na versão da Câmara dos Deputados. Texto inédito, p.3. 
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manifestação de vontade do assistido, que praticou ato-fato processual, a atuação do assistente 

será eficaz, salvo expressa manifestação contrária do assistido – caso em que estaremos diante 

de um negócio processual dispositivo expresso54”. Por isso que não se pode dizer que há 

contradição em se permitir a atuação do assistente como substituto processual e subordinar a 

atuação do assistente à vontade do assistido55. 

Fredie Didier Jr. conclui que “se há negócio jurídico dispositivo realizado pelo 

assistido, o assistente a ele se subordina; essa subordinação não se dá, porém, em relação aos 

atos-fatos processuais praticados pelo assistido, justamente porque neles não há vontade [...] 

que possa ser contrastada pela atuação do assistente56”. 

Assim, se o assistido for revel, o assistente simples será considerado seu gestor 

de negócios (ou melhor, substituto processual)57, podendo apresentar, em seu benefício (do 

assistido), contestação, afastando-se os efeitos da revelia58. Para afastar os efeitos materiais da 

revelia (presunção de veracidade da matéria fática), contudo, é preciso que a contestação seja 

oferecida pelo assistente no mesmo prazo assinalado ao assistido59. Os efeitos processuais da 

revelia (não intimação do revel dos atos processuais) subsistirão, ainda que a contestação seja 

apresentada, tempestivamente, pelo assistente60.  

                                                        
54 DIDIER JR., Fredie. Poderes do assistente simples no novo Código de Processo Civil: notas aos arts. 121 e 
122 do projeto, na versão da Câmara dos Deputados. Texto inédito, p.3. 
55 DIDIER JR., Fredie. Poderes do assistente simples no novo Código de Processo Civil: notas aos arts. 121 e 
122 do projeto, na versão da Câmara dos Deputados. Texto inédito, p.3. 
56 DIDIER JR., Fredie. Poderes do assistente simples no novo Código de Processo Civil: notas aos arts. 121 e 
122 do projeto, na versão da Câmara dos Deputados. Texto inédito, p.3. 
57 FUX, Luiz. Intervenção de terceiros (Aspectos do instituto). São Paulo: Saraiva, 1990, p.12; BUENO, Cassio 
Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p.137-152; MARINONI, 
Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2008, v. 2., p.180; GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 21. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p.143; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral 
do Direito Processual Civil e processo de conhecimento. 52. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p.160; 
CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.209; DIDIER 
JR., Fredie. Poderes do assistente simples no novo Código de Processo Civil: notas aos arts. 121 e 122 do 
projeto, na versão da Câmara dos Deputados. Texto inédito, p.3. 
58 FUX, Luiz. Intervenção de terceiros (Aspectos do instituto). São Paulo: Saraiva, 1990, p.12; DIDIER JR., 
Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.391. 
59 MAURÍCIO, Ubiratan Couto. Assistência simples no direito processual civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, p.110; BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2003, p.137-152-154; ALVIM, Eduardo Arruda. Breves considerações sobre a assistência e o recurso de 
terceiro prejudicado. In DIDIER JR., Fredie; CERQUEIRA, Luís Otávio Siqueira de; CALMON FILHO, 
Petrônio; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). O terceiro no processo 
civil brasileiro e assuntos correlatos: Estudos em homenagem ao professor Athos Gusmão Carneiro. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010, p.187. 
60 BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p.137-
152-154. 
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O art. 52, parágrafo único, do CPC, não se aplica apenas aos casos de revelia, 

mas sim a todos os demais casos de condutas omissivas não negociais do assistido61, devendo 

os atos benéficos praticados pelo assistente como gestor de negócios ser acolhidos, no intuito 

de que o assistido seja auxiliado62. 

Nesse sentido, se o assistido perder o prazo do recurso (ato-fato processual, em 

que a vontade é irrelevante para a configuração da hipótese normativa), interposto o recurso 

pelo assistente, afastada estará a preclusão. Se o assistido, expressamente, tiver manifestado 

vontade de não recorrer, renunciado ao recurso ou desistido do recurso já interposto, o recurso 

do assistente não poderá ser conhecido, porque a atuação do assistente simples fica vinculada 

à manifestação de vontade do assistido (art. 53, do CPC)63. As omissões negociais, a exemplo 

da renúncia tácita, consentimento tácito e aceitação tácita da decisão, representam 

manifestação de vontade do assistido e nesses casos, o assistente simples não poderá supri-

las64. 

A gestão de negócios (substituição processual) se refere apenas à prática de 

atos processuais; o assistente não poderá praticar atos que digam respeito ao direito material, a 

exemplo do reconhecimento da procedência do pedido, da transação, da renúncia ao direito 

em que se funda a ação ou de qualquer outro ato para o qual a lei exija poderes específicos65. 

                                                        
61 FUX, Luiz. Intervenção de terceiros (Aspectos do instituto). São Paulo: Saraiva, 1990, p.12; DIDIER JR., 
Fredie. Poderes do assistente simples no novo Código de Processo Civil: notas aos arts. 121 e 122 do projeto, na 
versão da Câmara dos Deputados. Texto inédito, p.3.  
62 MAURÍCIO, Ubiratan Couto. Assistência simples no direito processual civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, p.112; FUX, Luiz. Intervenção de terceiros (Aspectos do instituto). São Paulo: Saraiva, 1990, 
p.12; DIDIER JR., Fredie. Poderes do assistente simples no novo Código de Processo Civil: notas aos arts. 121 e 
122 do projeto, na versão da Câmara dos Deputados. Texto inédito, p.4. 
63 MAURÍCIO, Ubiratan Couto. Assistência simples no direito processual civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, p.119; FUX, Luiz. Intervenção de terceiros (Aspectos do instituto). São Paulo: Saraiva, 1990, 
p.12; DIDIER JR., Fredie. Poderes do assistente simples no novo Código de Processo Civil: notas aos arts. 121 e 
122 do projeto, na versão da Câmara dos Deputados. Texto inédito, p.4. Em sentido diverso Humberto Theodoro 
Júnior que diz que o assistente simples só pode recorrer se o assistido também o fizer. Para ele, da inércia da 
parte principal decorre a sua aquiescência à sentença, não podendo o assistente forçar o prosseguimento do feito, 
em contrariedade à posição do assistido que se conformou com a decisão. Não se adere a esse entendimento, 
porque a não interposição de recurso não se confunde com a aceitação da decisão. Aquela pode ser ato-fato 
processual, enquanto que essa é negócio jurídico unilateral em que há manifestação de vontade, subordinando a 
atuação do assistente simples. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria 
Geral do Direito Processual Civil e processo de conhecimento. 52. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p.160-
161). 
64 DIDIER JR., Fredie. Poderes do assistente simples no novo Código de Processo Civil: notas aos arts. 121 e 
122 do projeto, na versão da Câmara dos Deputados. Texto inédito, p.5. 
65 MAURÍCIO, Ubiratan Couto. Assistência simples no direito processual civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, p.112; FUX, Luiz. Intervenção de terceiros (Aspectos do instituto). São Paulo: Saraiva, 1990, 
p.12; BARROS, Hélio José Cavalcanti. Intervenção de terceiros no processo civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris 
Ltda., 1993, p.8-14; CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, 
p.205; CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.210; 
DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, 
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A qualquer tempo, o assistido poderá comparecer ao processo, o que faz cessar 

a gestão processual de negócios66. Enquanto estiver na posição de gestor processual de 

negócios, o assistente é responsável perante o assistido pela condução do processo. Havendo 

erro na condução do processo, por dolo ou culpa do assistente, o assistido poderá propor ação 

de indenização contra ele67. 

 

5.1.1.5 Efeitos da intervenção para o assistente simples 

 

O assistente simples não pode ser atingido pela coisa julgada68, porque a 

relação jurídica material discutida em juízo não lhe diz respeito69. Sofrerá, contudo, os efeitos 

reflexos da sentença, chamado de efeito de intervenção70. Em outros termos, a coisa julgada 

atinge as partes principais do processo, enquanto que a eficácia da intervenção atinge o 

assistente simples71. 

O efeito da intervenção gera para o assistente simples a impossibilidade de 

discutir, em outro processo, os motivos e as questões de fato que serviram de fundamento à 

sentença no processo em que interveio, salvo na ocorrência de duas hipóteses previstas no art. 

55, do CPC, analisadas adiante. O referido dispositivo legal fala em justiça da decisão, que 

deve ser entendida como a imutabilidade dos fundamentos jurídicos ou fáticos sobre os quais 

o magistrado se baseia para prolatar a sentença da ação em que houve a intervenção72. O 

                                                                                                                                                                             
p.391. Segundo Luiz Fux, a transação benéfica ao assistido é admissível. (FUX, Luiz. Intervenção de terceiros 
(Aspectos do instituto). São Paulo: Saraiva, 1990, p.12). 
66 MAURÍCIO, Ubiratan Couto. Assistência simples no direito processual civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, p.112-113; GRECO FILHO, Vicente. Da intervenção de terceiro. 3. ed. atual. São Paulo: 
Saraiva, 1991, p.76; GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 
2009, p.143-144. 
67 MAURÍCIO, Ubiratan Couto. Assistência simples no direito processual civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, p.112-113; CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 
2010, p.205. 
68 BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p.138; 
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento. 7. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, v. 2., p.178. 
69 BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p.159. 
70 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento. 7. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, v. 2., p.178; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito 
Processual Civil: Teoria Geral do Direito Processual Civil e processo de conhecimento. 52. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2011, p.161. 
71 BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p.167. 
72 ALVIM, Thereza. O direito processual de estar em juízo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p.214; 
BUENO, Cassio Scarpinella Bueno. Intervenção de terceiros: questões polêmicas. 2. ed. rev., atual e ampl. São 
Paulo: CPC, 2002, p.33; BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2003, p.160-166; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral 
do Direito Processual Civil e processo de conhecimento. 52. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p.161. 
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efeito da intervenção incide, assim, sobre a motivação da decisão73, ao contrário da coisa 

julgada que incide sobre o seu dispositivo74. 

Segundo o art. 55, I e II, do CPC, o assistente simples poderá discutir a justiça 

da decisão em duas hipóteses, se: a) fora impedido de produzir provas suscetíveis de influir na 

sentença (ou porque ingressou tardiamente no processo ou porque o assistido o impediu, por 

suas declarações ou atos); b) desconhecia a existência de alegações ou de provas de que o 

assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Essas duas questões de defesa do assistente simples 

(chamadas de exceptio male gesti processus ou exceção de má-gestão processual) podem ser 

alegadas pelo assistente simples para desconstituir a eficácia da intervenção75.  

A eficácia da intervenção só pode atingir o assistente simples que teve a 

oportunidade de participar adequadamente do processo76.  

 

5.1.2 Interesse jurídico redimensionado e suas consequências para a assistência simples 

 

Como visto, na acepção tradicional, o interesse jurídico consiste na 

possibilidade de o assistente simples ter sua esfera jurídica atingida pela decisão que vier a ser 

proferida em processo instaurado entre o assistido e seu adversário.  

Adiante, será analisado que quando se adotam precedentes judiciais, o interesse 

jurídico também é revelado através do prejuízo que terceiros (integrantes de uma 

coletividade) podem sofrer a partir do julgamento de processo individual. 

Essa ampliação da acepção de interesse jurídico traz consequências para a 

assistência simples que também serão dimensionadas nesse item. 

 

5.1.2.1 Ampliação do interesse jurídico                                                       

                                                        
73 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento. 7. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, v. 2., p.180. 
74 BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p.168. 
75 FUX, Luiz. Intervenção de terceiros (Aspectos do instituto). São Paulo: Saraiva, 1990, p.12-13; GRECO 
FILHO, Vicente. Da intervenção de terceiro. 3. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1991, p.57; BARROS, Hélio José 
Cavalcanti. Intervenção de terceiros no processo civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris Ltda., 1993, p.16-17; 
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento. 7. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, v. 2., p.178; GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 
21. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.144; CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 19. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p.220-221; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria 
Geral do Direito Processual Civil e processo de conhecimento. 52. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p.161; 
CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.210; DIDIER 
JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.392-
393.    
76 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento. 7. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, v. 2., p.180. 
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Alguns autores já se debruçaram sobre a necessidade de ampliação do interesse 

jurídico para fim de intervenção assistencial, conforme se verá nesse item. 

 

5.1.2.1.1 Proposta de Robson Renault Godinho 

 

Robson Renault Godinho propôs que o interesse institucional pode ser 

expressão do interesse jurídico, apto a autorizar o ingresso do Ministério Público como 

assistente simples em processo individual instaurado contra um de seus membros, sempre em 

razão de sua atuação funcional77. 

O interesse institucional, segundo o mencionado autor, é aquele que transcende 

a esfera jurídica da pessoa física do membro do Ministério Público e diz respeito a toda a 

Instituição. O interesse institucional recomenda o ingresso do Ministério Público, para, 

auxiliando a parte, evitar prejuízo institucional78. 

Em razão dessa ideia de transcendência, Robson Renault Godinho vislumbra 

que nas hipóteses que envolvam prerrogativas institucionais, direitos e garantias de membros 

do Ministério Público pode haver prejuízo atual ou potencial configurador de interesse 

jurídico, decorrente de decisão jurisdicional que venha a ser proferida no processo instaurado 

contra o membro do Ministério Público. Assim, nesses casos, o Ministério Público deverá 

intervir para auxiliar o seu membro na busca de decisão favorável a ele que, como 

consequência, será favorável à própria Instituição79. 

                                                        
77 GODINHO, Robson Renault. Ministério Público e assistência: o interesse institucional como expressão do 
interesse jurídico. In DIDIER JR., Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos e 
atuais sobre os terceiros no processo civil e assuntos afins. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.831.  
78 GODINHO, Robson Renault. Ministério Público e assistência: o interesse institucional como expressão do 
interesse jurídico. In DIDIER JR., Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos e 
atuais sobre os terceiros no processo civil e assuntos afins. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.831. 
79 GODINHO, Robson Renault. Ministério Público e assistência: o interesse institucional como expressão do 
interesse jurídico. In DIDIER JR., Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos e 
atuais sobre os terceiros no processo civil e assuntos afins. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.831-832. 
O referido autor exemplifica: imagine que um prefeito ajuíze uma ação contra um membro do Ministério Público 
alegando que as audiências públicas promovidas e os relatórios e recomendações elaborados por ele tenham lhe 
causado danos morais e políticos junto à população e pedindo que o membro do Ministério Público se abstenha 
de emitir qualquer relatório e recomendação e de promover audiências públicas que se refiram à administração 
municipal, sob pena de pagamento de multa diária. Nesse caso, está preenchido o interesse institucional, 
expressão do interesse jurídico, autorizador da intervenção do Ministério Público como assistente simples, eis 
que é legítima a atribuição do Ministério Público em promover audiências públicas e emitir relatórios e 
recomendações. Também se caracteriza o interesse institucional do Ministério Público para ingressar como 
assistente simples em ação de responsabilidade civil proposta contra um de seus membros. A demonstração do 
interesse institucional é mais difícil, nesse particular, porque na ação de responsabilidade civil, descreve-se um 
comportamento ilícito individualizado do membro do Ministério Público, imputando-se-lhe um agir doloso ou 
fraudulento (art. 85, do CPC), sem haver exame direto de questões institucionais. O interesse institucional, 
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Nesses casos de intervenção do Ministério Público como assistente simples, 

não há conexão entre a relação jurídica estabelecida entre a Instituição e o membro do 

Ministério Público que figura no processo individual instaurado, mas haverá sempre relação 

funcional entre referidos sujeitos80. 

Segundo o entendimento do referido autor, o interesse jurídico deve ser 

redimensionado, para que reste preenchido, toda vez que a decisão jurisdicional que vier a ser 

proferida em processo individual instaurado entre membro do Ministério Público e seu 

adversário puder trazer prejuízos à Instituição. A configuração do interesse jurídico, nesses 

termos, admite a intervenção do Ministério Público como assistente simples. 

 

5.1.2.1.2 Proposta de Sérgio Cruz Arenhart 

 

Sérgio Cruz Arenhart, por sua vez, também propõe o redimensionamento do 

interesse jurídico. Para ele, este instituto deve ser considerado preenchido quando a esfera 

jurídica de qualquer terceiro, que não participe como parte principal do processo individual, 

puder ser atingida ou prejudicada pela decisão jurisdicional nele proferida, 

independentemente desses terceiros manterem com o assistido relação jurídica conexa ou 

subordinada81.  

                                                                                                                                                                             
contudo, deve ser vislumbrado na possibilidade de condenação de um membro do Ministério Público por ato 
cometido no exercício regular de suas funções, o que acaba criando uma situação desfavorável que transcende a 
esfera individual, atingindo todos os membros da própria Instituição. Se o membro do Ministério Público atuou 
abusivamente, o Ministério Público não intervirá como assistente simples, já que a justa condenação do membro 
não trará nenhum reflexo desfavorável à Instituição. Nessa hipótese, o próprio Ministério Público terá interesse 
em apurar o caso e tomar as medidas administrativas cabíveis, já que o uso anormal do cargo é que traz 
consequências negativas para a Instituição. Daí se vê que a configuração do interesse institucional não é 
automática e será analisada caso a caso. Assim, se o Ministério Público entender que a atuação de seu membro 
foi regular, poderá intervir no processo para auxiliá-lo; caso vislumbre existência de dolo ou fraude nessa 
atuação, não intervirá. Se a irregularidade da atuação do Ministério Público só for visualizada ao longo do 
processo, quando o Ministério Público já tiver intervindo, desistirá da assistência, em qualquer momento 
processual. (GODINHO, Robson Renault. Ministério Público e assistência: o interesse institucional como 
expressão do interesse jurídico. In DIDIER JR., Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos 
polêmicos e atuais sobre os terceiros no processo civil e assuntos afins. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, 
p.834-849). Cassio Scarpinella Bueno entende que nessa hipótese, em que o Ministério Público reconhece desvio 
na atuação de seu membro, deve-se admitir a sua intervenção, como amigo da corte, para apoiar a sua 
responsabilização judicial, sem prejuízo da regular apuração e apenação administrativa. (BUENO, Cassio 
Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p.579). 
80 GODINHO, Robson Renault. Ministério Público e assistência: o interesse institucional como expressão do 
interesse jurídico. In DIDIER JR., Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos e 
atuais sobre os terceiros no processo civil e assuntos afins. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.840. 
81 ARENHART, Sérgio Cruz. O recurso de terceiro prejudicado e as decisões vinculantes. In NERY JR., Nelson; 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p.431-432; ARENHART, Sérgio Cruz. O interesse de intervenção e as novas reformas do processo civil. 
In DUARTE, Bento Herculano; DUARTE, Ronnie Preuss (coord.). Processo civil: aspectos relevantes. São 
Paulo: Método, 2007, v. 2., p.500.  
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O referido autor defende que qualquer terceiro poderá atuar como assistente 

simples, desde que demonstre o atingimento ou o prejuízo que sua esfera jurídica poderá 

sofrer com a prolação de decisão jurisdicional no processo individual no qual deseja intervir82.  

Nesse ponto, Sérgio Cruz Arenhart sustenta que admitir a intervenção de 

qualquer terceiro em processo alheio pode tornar inviável a solução da lide. Por outro lado, 

reconhece que a não admissão desta intervenção pode acarretar a violação do contraditório, já 

que terceiros poderão sofrer os efeitos de uma decisão jurisdicional, de cuja formação não 

participaram. Para ele, compatibilizando-se a abertura exagerada do processo e a violação ao 

contraditório, deve-se privilegiar o contraditório83.  

Em resumo, pode-se dizer que para Sérgio Cruz Arenhart, o interesse jurídico 

autorizador da assistência simples decorre do prejuízo que qualquer terceiro pode sofrer 

decorrente de decisões jurisdicionais proferidas no âmbito de processos individuais. 

Demonstrado o interesse jurídico, nesses termos, qualquer terceiro poderá intervir como 

assistente simples. 

 

5.1.2.1.3 Proposta de Fredie Didier Jr. 

 

Fredie Didier Jr. também é adepto do redimensionamento do interesse jurídico 

que autoriza a intervenção do assistente simples. Para ele, alargando-se a acepção de interesse 

jurídico, este não estará caracterizado apenas na hipótese em que o terceiro é titular de relação 

jurídica individual conexa com a relação jurídica individual discutida em juízo84.  

Considerar-se-á caracterizado o interesse jurídico, segundo o referido autor, 

quando o assistente simples defender uma relação jurídica de direito coletivo (de titularidade 

de uma coletividade) que é conexa à relação jurídica discutida em juízo85, demonstrando que a 

                                                        
82 ARENHART, Sérgio Cruz. O recurso de terceiro prejudicado e as decisões vinculantes. In NERY JR., Nelson; 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p.436; ARENHART, Sérgio Cruz. O interesse de intervenção e as novas reformas do processo civil. In 
DUARTE, Bento Herculano; DUARTE, Ronnie Preuss (coord.). Processo civil: aspectos relevantes. São Paulo: 
Método, 2007, v. 2., p.500. 
83 ARENHART, Sérgio Cruz. O recurso de terceiro prejudicado e as decisões vinculantes. In NERY JR., Nelson; 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p.436-437; ARENHART, Sérgio Cruz. O interesse de intervenção e as novas reformas do processo civil. 
In DUARTE, Bento Herculano; DUARTE, Ronnie Preuss (coord.). Processo civil: aspectos relevantes. São 
Paulo: Método, 2007, v. 2., p.502-503.  
84 DIDIER JR., Fredie. Revisão do conceito de interesse jurídico que autoriza a assistência simples: intervenção 
para colaborar com a criação de precedente judicial. Análise de recente decisão do STF. Revista de Processo. 
Ano 33, n° 158, abr. 2008, p.279-281; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. rev., 
ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.396. 
85 DIDIER JR., Fredie. Revisão do conceito de interesse jurídico que autoriza a assistência simples: intervenção 
para colaborar com a criação de precedente judicial. Análise de recente decisão do STF. Revista de Processo. 
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decisão proferida naquele processo individual, em que se visa intervir, atingirá a esfera 

jurídica dessa coletividade. 

Fredie Didier Jr. entende que, nessa hipótese, a figura processual que goza de 

interesse jurídico é o assistente simples, considerado como um legitimado extraordinário 

coletivo86 (ente que tenha legitimação para a ação coletiva referente aos direitos coletivos 

relacionados ao objeto litigioso do processo individual no qual se intervém)87.  

Segundo o referido autor, admitir-se a intervenção de indivíduos titulares de 

direito individual causaria grande tumulto processual. A atuação do legitimado coletivo como 

assistente simples resolve o conflito entre o direito ao contraditório dos terceiros interessados 

na fixação do precedente e o direito à duração razoável do processo88. 

 

5.1.2.1.4 Proposta desse trabalho 

 

A partir dos entendimentos doutrinários acima expostos, traça-se o primeiro 

aspecto do redimensionamento do interesse jurídico defendido nesse trabalho, composto de 

três premissas. 

Primeiro, o interesse jurídico deve ser considerado preenchido quando decorrer 

do prejuízo que a decisão jurisdicional proferida em processo individual puder ocasionar a 

esfera jurídica de terceiros. Segundo, esses terceiros podem ser integrantes de uma 

coletividade que deve ser representada por um legitimado extraordinário coletivo que poderá 

intervir como assistente simples, desde que demonstrado o interesse jurídico. Terceiro, o 
                                                                                                                                                                             
Ano 33, n° 158, abr. 2008, p.280; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. rev., ampl. e 
atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.396. 
86 Os legitimados extraordinários coletivos podem ser as pessoas jurídicas de direito privado, a exemplo dos 
sindicatos, associações e partidos políticos e os órgãos do poder público, a exemplo do Ministério Público. 
(DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. 
Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 4., p.209-210). 
87 DIDIER JR., Fredie. Revisão do conceito de interesse jurídico que autoriza a assistência simples: intervenção 
para colaborar com a criação de precedente judicial. Análise de recente decisão do STF. Revista de Processo. 
Ano 33, n° 158, abr. 2008, p.280; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. rev., ampl. e 
atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.396. 
88 DIDIER JR., Fredie. Revisão do conceito de interesse jurídico que autoriza a assistência simples: intervenção 
para colaborar com a criação de precedente judicial. Análise de recente decisão do STF. Revista de Processo. 
Ano 33, n° 158, abr. 2008, p.280-281; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. rev., 
ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.396. Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr. defendem que o 
particular não pode intervir como assistente simples nas causas coletivas, porque essa intervenção traria 
problemas de ordem prática. Além disso, a intervenção de particular como assistente simples nas causas 
coletivas não se justifica pela falta de interesse jurídico, eis que o particular jamais pode ser prejudicado pela 
decisão proferida no processo coletivo, tendo em vista que a coisa julgada coletiva só é transportada para a esfera 
do particular, se for para o beneficiar. Admite-se, porém, a intervenção do indivíduo como assistente 
litisconsorcial nas causas que versem sobre direitos individuais homogêneos. (DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., 
Hermes. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 4., p.261 e 
265). 
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legitimado extraordinário coletivo (assistente) não precisa demonstrar a conexão entre a 

relação estabelecida entre ele e o assistido, apesar de que, em algumas situações, essa conexão 

pode decorrer de vínculo institucional ou de vínculo estabelecido entre membros de uma 

categoria ou classe. Para a intervenção, basta que o legitimado extraordinário coletivo 

demonstre que visa proteger terceiros integrantes de uma coletividade, cujos membros 

estabeleçam algum tipo de vínculo ou não. 

Resta saber se em todo e qualquer processo individual o legitimado 

extraordinário coletivo poderá intervir. 

O ordenamento jurídico brasileiro confere força obrigatória a alguns 

precedentes judiciais, conforme visto no capítulo 3.  

Os precedentes judiciais obrigatórios, vinculantes ou normativos tendem a 

ampliar os efeitos de uma decisão judicial, porque os julgadores são obrigados a aplicá-los no 

julgamento dos casos semelhantes ao caso paradigma já decidido, fazendo repercutir suas 

consequências sobre a esfera jurídica de terceiros, que não intervieram no processo em que se 

formou a ratio decidendi89. 

Essa potencialidade de atingir terceiros que não participaram da formação do 

precedente judicial acaba tolhendo o seu direito de apresentar as próprias razões em eventual 

demanda futura de que venha a participar, ou seja, acaba por impor óbice ao exercício efetivo 

do contraditório na formação da norma jurídica geral, já que referidos jurisdicionados se veem 

impossibilitados de poder influir na solução do litígio e de apresentar adequadamente suas 

teses em juízo90. 

Diante dessa realidade é que Sérgio Cruz Arenhart defende que é preciso 

repensar o conceito de interesse jurídico exigido para a intervenção e a participação de 

terceiros em processo individual, em primeiro grau ou em grau recursal, “até mesmo para 

                                                        
89 ARENHART, Sérgio Cruz. O recurso de terceiro prejudicado e as decisões vinculantes. In NERY JR., Nelson; 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p.424; ARENHART, Sérgio Cruz. O interesse de intervenção e as novas reformas do processo civil. In 
DUARTE, Bento Herculano; DUARTE, Ronnie Preuss (coord.). Processo civil: aspectos relevantes. São Paulo: 
Método, 2007, v. 2., p.490. 
90 ARENHART, Sérgio Cruz. O recurso de terceiro prejudicado e as decisões vinculantes. In NERY JR., Nelson; 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p.424-425; ARENHART, Sérgio Cruz. O interesse de intervenção e as novas reformas do processo civil. 
In DUARTE, Bento Herculano; DUARTE, Ronnie Preuss (coord.). Processo civil: aspectos relevantes. São 
Paulo: Método, 2007, v. 2., p.490. 
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permitir que esses terceiros não sejam apanhados por decisões judiciais sem que tenham tido 

antes a oportunidade de apresentar seus argumentos à apreciação do Poder Judiciário91”. 

O referido autor defende o redimensionamento do interesse jurídico para 

permitir a participação de terceiros em processos individuais dos quais decorram decisões que 

produzem efeitos vinculantes, capazes de atingi-los direta ou indiretamente. Sérgio Cruz 

Arenhart não desconhece que esses terceiros possam, em processo futuro, rediscutir os 

fundamentos dessa decisão de efeitos vinculantes. O problema, segundo ele, é que será muito 

difícil afastar a incidência da ratio já criada no julgamento do processo paradigma92. 

Dessa maneira, estabelece-se o segundo aspecto do redimensionamento do 

interesse jurídico delimitado nesse trabalho: há que se garantir a ampliação do debate em 

momento anterior à formação do precedente judicial vinculante ou obrigatório, já que poderá 

atingir toda uma coletividade que não participou da sua constituição. 

A ampliação da acepção do interesse jurídico já foi admitida em precedente do 

STF. 

O STF admitiu a intervenção de um sindicato (Sindicato da Indústria de Fumo 

do Estado de São Paulo – SINDIFUMO) na qualidade de assistente simples, em processo93 

que envolve uma indústria de cigarros, em que se discute a constitucionalidade do Decreto-

Lei n° 1.593/1977. 

Adotando-se uma das acepções tradicionais de interesse jurídico, como o 

sindicato não mantém com o assistido (indústria de fumo) relação jurídica conexa com a que 

se discute em juízo, seria inviável a assistência simples94. 

A Suprema Corte, contudo, admitiu, no caso em análise, a intervenção do 

sindicato como assistente simples, considerando-se que o interesse jurídico estaria 

configurado pela constatação de que o julgamento do STF poderia definir a orientação da 

jurisprudência acerca do tema (constitucionalidade de meios de coerção indireta para 
                                                        
91 ARENHART, Sérgio Cruz. O recurso de terceiro prejudicado e as decisões vinculantes. In NERY JR., Nelson; 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p.425. 
92 ARENHART, Sérgio Cruz. O recurso de terceiro prejudicado e as decisões vinculantes. In NERY JR., Nelson; 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p.425-429; ARENHART, Sérgio Cruz. O interesse de intervenção e as novas reformas do processo civil. 
In DUARTE, Bento Herculano; DUARTE, Ronnie Preuss (coord.). Processo civil: aspectos relevantes. São 
Paulo: Método, 2007, v. 2., p.495-496. 
93 STF, Tribunal Pleno, REx nº 550.769, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em  28 fev 2008, decisão publicada em 
10 mar 2008. Nesse sentido: STF, Rcl n° 10.132, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 13 fev 2013, decisão publicada 
em 14 fev 2013. 
94 DIDIER JR., Fredie. Revisão do conceito de interesse jurídico que autoriza a assistência simples: intervenção 
para colaborar com a criação de precedente judicial. Análise de recente decisão do STF. Revista de Processo. 
Ano 33, n° 158, abr. 2008, p.279; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. rev., ampl. e 
atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.395. 
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pagamento de tributo, como a interdição de estabelecimento), que poderia servir no 

julgamento de um número indefinido de casos95, tendo em vista se tratar de precedente 

judicial vinculante. 

Assim, admitida a força vinculante do precedente judicial, o STF reconheceu a 

necessidade de permitir a ampliação do debate em momento anterior à formação da orientação 

jurisprudencial, redimensionando-se o interesse jurídico. Ao invés de se exigir do assistente 

simples a titularidade de relação jurídica conexa com a relação jurídica discutida em juízo, 

admitiu-se a assistência simples, em razão da afirmação de existência de uma relação jurídica 

de direito coletivo (lato sensu), de titularidade de uma coletividade, que se visa proteger96, 

que pode ser atingida pela decisão jurisdicional que vier a ser proferida pelo STF. 

O STJ, por sua vez, no julgamento do Recurso Especial n° 1.176.75397, 

também se manifestou admitindo o ingresso de sindicato, na condição de assistente simples, 

em situação semelhante à acima relatada. No caso, a Vivo, operadora de telefonia, discutia a 

incidência de ICMS sobre prestação de serviços preparatórios, acessórios ou intermediários da 

comunicação por meio da telefonia móvel, e a decisão sobre a matéria constituiria precedente 

favorável ou contrário às demais representadas pelo sindicato. 

Em face do panorama doutrinário e jurisprudencial apresentado, deve-se 

admitir que o interesse jurídico na assistência simples deve ser ampliado para restar 

configurado na situação em que um legitimado coletivo extraordinário ingresse em juízo para 

defender uma coletividade que pode vir a ser atingida pela decisão jurisdicional vinculante 

que vier a ser proferida em processo individual. 

O legitimado coletivo extraordinário atuará em substituição da coletividade 

que, embora submetida potencialmente à incidência da ratio, não poderá atuar no processo em 

que se formará o precedente vinculante, para não inviabilizar o trâmite regular do processo. A 

participação de um legitimado coletivo extraordinário garante, a um só tempo, a razoável 

duração do processo e o contraditório na formação do precedente judicial. Admitir o ingresso 

                                                        
95 DIDIER JR., Fredie. Revisão do conceito de interesse jurídico que autoriza a assistência simples: intervenção 
para colaborar com a criação de precedente judicial. Análise de recente decisão do STF. Revista de Processo. 
Ano 33, n° 158, abr. 2008, p.280; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. rev., ampl. e 
atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.396. 
96 DIDIER JR., Fredie. Revisão do conceito de interesse jurídico que autoriza a assistência simples: intervenção 
para colaborar com a criação de precedente judicial. Análise de recente decisão do STF. Revista de Processo. 
Ano 33, n° 158, abr. 2008, p.280; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. rev., ampl. e 
atual. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.396. 
97 STJ, REsp n° 1.176.753, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 24 set 2012, decisão publicada em 27 
set 2012.   
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de qualquer terceiro, ainda que configurado o interesse jurídico para a intervenção, impediria 

a entrega de efetiva e tempestiva tutela jurisdicional às partes. 

Duas indagações precisam ser feitas. Caso não haja intervenção de legitimado 

extraordinário coletivo, como assistente simples, poderia um terceiro intervir com a mesma 

finalidade? E se esses terceiros interessados jurídicos individuais formassem uma 

coletividade, atuante por meio de um representante postulatório, poderiam intervir em 

processo individual, sob a justificativa de que podem ser atingidos, juntamente com outros 

terceiros que estejam em situação semelhante à decidida, pela decisão vinculante que vier a 

ser proferida?  

Por conta das questões já postas (inviabilidade do regular trâmite processual, 

violação à razoável duração do processo e entrega de efetiva tutela jurisdicional), entende-se 

que não é possível a intervenção de terceiros como assistentes simples em processo 

individual, no âmbito do qual seja formado precedente judicial vinculante.  

A intervenção de interessados jurídicos individuais que formam uma 

coletividade, atuante por meio de um representante postulatório, à primeira vista, poderia ser 

admitida, porque não esbarraria nas questões relativas ao tempo e à efetividade da tutela 

jurisdicional. Acontece que não seria fácil controlar a quantidade de coletividades que 

eventualmente pudessem ser formadas por esses terceiros e definir os critérios para a aferição 

de sua representatividade. É dizer, se forem requeridas intervenções por inúmeras 

coletividades, atuantes por meio de representante postulatório, qual(is) delas deveria(m) ser 

admitida(s) como assistente(s) simples? Como aferir a representatividade dessas 

coletividades? Acredita-se que não há parâmetros objetivos para se responder a essas 

perguntas. 

Por isso que entende-se que a melhor conclusão a que se pode chegar é admitir 

apenas a intervenção de legitimado coletivo extraordinário, fomentando-se a sua atuação na 

formação de precedente judicial vinculante, para que a coletividade possa atuar em 

contraditório. 

 

5.1.2.2 Consequências do redimensionamento do interesse jurídico 

 

A primeira consequência do redimensionamento do interesse jurídico está 

relacionada ao procedimento (item 5.1.1.3) para ingresso do assistente simples.  

Tradicionalmente, quando da apreciação da petição em que se requer a 

intervenção como assistente simples, o magistrado deve avaliar se o interveniente pode ter 
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esfera jurídica atingida pela decisão jurisdicional que venha a ser proferida no processo em 

que deseja intervir. 

Adotando-se a visão ampliada de interesse jurídico, o magistrado deverá, 

quando da apreciação da petição em que se requer a intervenção, avaliar se uma coletividade 

(formada por terceiros que estabelecem algum tipo de vínculo entre si ou não), cujos 

interesses serão defendidos por legitimado coletivo extraordinário, pode ter esfera de direitos 

atingida com a prolação de decisão jurisdicional que vier a ser proferida no âmbito do 

processo individual em que se deseja intervir. 

Nesse momento da admissão do terceiro, o magistrado deve ter consciência que 

o legitimado coletivo extraordinário intervirá, como substituto processual de um grupo que 

não poderá participar, em contraditório, da formação de precedente judicial vinculante, ao 

qual, estará, potencialmente, submetido no futuro. Assim, deverá olhar, em primeiro lugar, 

para o legitimado extraordinário coletivo, para verificar se se trata de representante legítimo 

da coletividade e, em segundo lugar, para os terceiros e para o eventual prejuízo que poderão 

sofrer com a prolação de decisão no processo em que o assistente deseja intervir. 

A segunda consequência do redimensionamento do interesse jurídico diz 

respeito aos poderes (item 5.1.1.4) que podem ser exercidos pelo assistente simples.  

Tradicionalmente, o assistente simples não atua livremente. Embora goze dos 

mesmos poderes processuais do assistido, só poderá exercê-los de acordo com a sua vontade, 

isto é, a atuação do assistente está subordinada à vontade do assistido. O assistente só poderá 

atuar com maior margem de liberdade, quando o assistido for omisso. Nessa hipótese, o 

assistente assumirá a posição de gestor processual de negócios do assistido, praticando os atos 

processuais necessários ao efetivo auxílio da parte principal assistida. Mesmo nessa situação 

de gestor processual de negócios, o assistente deverá atuar de acordo com a vontade 

presumida do assistido, isto é, deve conduzir o processo da forma como o assistido 

conduziria.  

Acontece que, quando se admite a intervenção de legitimado coletivo 

extraordinário como assistente simples (desde que demonstrado o interesse jurídico 

autorizador da intervenção), visando ampliar o debate em momento anterior à formação do 

precedente judicial vinculante ou obrigatório, não se pode limitar a sua atuação à vontade do 

assistido, sob pena de se frustrar a própria finalidade da intervenção, qual seja, garantir o 

contraditório dos terceiros que podem ser atingidos pelas decisões jurisdicionais de efeitos 

vinculantes formadas no âmbito de processo individual. 
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Quando o assistente simples for legitimado extraordinário coletivo que ingressa 

em juízo para proteger terceiros (integrantes de uma coletividade), deve-se garantir a sua livre 

atuação processual, inadmitindo-se apenas os atos processuais que prejudiquem o assistido. É 

dizer, deve-se admitir como válido e eficaz todo e qualquer ato praticado pelo assistente 

simples, salvo se do ato praticado puder resultar algum prejuízo para o assistido. Isso porque 

o legitimado extraordinário coletivo atua na defesa de uma coletividade, que pode ser atingida 

no futuro, pela tese fixada na decisão jurisdicional proferida no processo em que interveio. 

Assim, todo o esforço para a construção completa e efetiva da ratio deve ser considerado.  

Partindo-se dessa premissa, o assistente simples poderá recorrer, por exemplo, 

mesmo que o assistido renuncie a esse direito ou desista de recurso já interposto. E a 

finalidade da interposição do recurso pelo assistente simples é modificar o precedente judicial 

e não o dispositivo da decisão. Deve-se se aplicar aqui a mesma ideia que se aplica nos casos 

em que o recorrente desiste de recurso extraordinário lato sensu repetitivo paradigma. A 

desistência do procedimento recursal individual não impede o julgamento do recurso 

paradigma para o fim de criar a tese a ser aplicada aos demais casos semelhantes ao decidido. 

Aplicando-se esse raciocínio aqui, o recurso do assistente simples terá como objetivo a 

alteração do precedente e não do dispositivo. Assim, não se poderá dizer que o recurso poderá 

atingir esfera jurídica do assistido. Além disso, não se pode negar a configuração de interesse 

recursal do legitimado coletivo extraordinário em recorrer de decisão proferida no bojo de 

processo individual em que interveio, no intuito de participar da formação de precedente 

judicial vinculante (é o que será visto no item 5.2.2).  

A terceira consequência do redimensionamento do interesse jurídico se refere 

aos efeitos (item 5.1.1.5) que atingem o assistente simples, depois de transitada em julgado a 

decisão proferida no processo em que interveio.  

Pela previsão do art. 55, caput, I e II, do CPC, após o trânsito em julgado, o 

assistente simples fica vinculado à justiça da decisão proferida no processo em que interveio 

(efeito da intervenção), salvo a) se demonstrar que não pôde produzir provas capazes de 

influenciar o convencimento do magistrado (porque foi impedido pelo assistido ou porque a 

intervenção se deu tardiamente) ou; b) se comprovar que desconhecia a existência de 

alegações ou provas, de que o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Isso quer dizer que, 

nas hipóteses elencadas no referido dispositivo, o assistente simples poderá afastar os 

fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos em processo futuro em que venha a figurar como 

parte principal. 
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A intervenção de legitimado coletivo extraordinário como assistente simples 

(desde que demonstrado o interesse jurídico autorizador da intervenção) amplia as hipóteses 

de afastamento do efeito da intervenção em processo futuro no qual venha a figurar como 

parte principal.  

Os fundamentos fáticos e jurídicos da decisão jurisdicional proferida, no 

âmbito de processo individual que contou com a intervenção de legitimado coletivo 

extraordinário, podem ser rediscutidos em processo futuro de que faça parte o outrora 

interveniente, quando se está diante de alguma das causas de superação de precedente judicial. 

É dizer, os fundamentos fáticos e jurídicos discutidos no processo em que houve intervenção, 

podem ser reanalisados em processo futuro em que o assistente simples figure como parte 

principal, à luz de novos argumentos aptos a conduzir a superação do precedente judicial 

constituído em processo individual no qual interveio o legitimado extraordinário coletivo. 

É possível, por exemplo, que determinado fundamento fático ou jurídico seja 

reanalisado em processo futuro, em que assistente simples figure como parte principal, porque 

houve inovação legislativa. A inovação legislativa tem aptidão para conduzir à superação de 

precedente judicial formado no processo individual em que interveio o legitimado 

extraordinário coletivo, na figura de assistente simples. Por conta da inovação legislativa, 

deve-se admitir que aquele fundamento fático ou jurídico, que seria imutável, em razão da 

eficácia da intervenção, seja rediscutido, porque a inovação legislativa pode alterar a forma 

como determinado fundamento fático ou jurídico foi considerado na construção da norma 

jurídica geral no processo anterior.  

 

5.2 INTERESSE RECURSAL  

 

O interesse recursal é um dos institutos processuais que deve ser reanalisado à 

luz de um sistema que adota precedentes judiciais, com vistas a que seja garantido o exercício 

efetivo do contraditório por todos os jurisdicionados que possam ser atingidos pela ratio 

decidendi extraída da solução aplicada ao caso paradigma.  

Num primeiro momento, o interesse recursal deve ser estudado diante do 

dispositivo, de onde se extrai o seu conteúdo tradicional.  

Num segundo momento, o interesse recursal deve ser avaliado diante da 

fundamentação, de onde decorre a nova dimensão que se deve dar ao seu conteúdo. 

 

5.2.1 Das partes, do Ministério Público e do terceiro diante do dispositivo  
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Para que um recurso seja admissível, é preciso que esteja configurado o 

interesse recursal. 

Costuma-se aproximar o fato gerador do interesse de recorrer ao fato de a parte 

restar vencida na demanda98; isto é, costuma-se relacionar o interesse recursal à existência de 

sucumbência99 ou gravame100 da parte. Em outros termos, o interesse recursal se configura a 

partir da prolação de provimentos jurisdicionais desfavoráveis emitidos em resposta à 

iniciativa das partes101.  

Ao utilizar o adjetivo “vencida”, associado à palavra parte, o art. 499, caput, do 

CPC, pode ter conduzido à mencionada conclusão, segundo a qual o interesse recursal está 

ligado à sucumbência formal, isto é, decorreria da apuração entre aquilo que a parte perdeu e 

aquilo que foi concedido pela decisão jurisdicional102.  

Essa compreensão de interesse recursal, contudo, é imprecisa e insuficiente103, 

porque deixa de fora todos os atos decisórios em que o órgão judiciário, independentemente 

de manifestação das partes, pronuncia-se de ofício, a exemplo do julgamento dos pedidos 

implícitos (art. 293, do CPC), assim como ignora a possibilidade de o Ministério Público e o 

terceiro prejudicado interpor recurso104. Além disso, tal compreensão de interesse recursal é 

                                                        
98 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O juízo de admissibilidade no sistema dos recursos cíveis. Rio de Janeiro: 
Juruá, 1968, p.71. 
99 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O juízo de admissibilidade no sistema dos recursos cíveis. Rio de Janeiro: 
Juruá, 1968, p.71; DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 11. 
ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 3., p.54. 
100 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: 
Jus Podivm, 2013, v. 3., p.54. Em sentido similar, Hernando Devis Echandía, Luiz Orione Neto e Flávio Cheim 
Jorge dizem que o interesse em recorrer está sempre ligado ao prejuízo que se teve com a prolação da decisão. 
(ECHANDÍA, Hernando Devis. Teoría general del proceso. 3. ed. Buenos Aires: Editorial Universidad, 2002, 
p.506-507; ORIONE NETO, Luiz. Recursos cíveis. São Paulo: Saraiva, 2002, p.78; JORGE, Flávio Cheim. 
Teoria Geral dos Recursos Cíveis. 3. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.100). 
Vicente Greco Filho diz que o interesse em recorrer está ligado ao prejuízo causado pela decisão. Não se trata, 
porém, de prejuízo no sentido material de dano, mas sim, de relação de expectativa da parte e o que foi pedido. 
Não apenas é sucumbente aquele que pediu e não foi atendido, mas também aquele que poderia esperar algo 
explícita ou implicitamente da decisão e não obteve. Basta, para que haja sucumbência, que a decisão não tenha 
atendido a uma expectativa, explícita ou implícita, justa ou injusta. (GRECO FILHO, Vicente. Direito 
Processual Civil Brasileiro. 16. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 2., p.281). 
101 ASSIS, Araken. Manual dos recursos. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, 
p.163. 
102 JORGE, Flávio Cheim. Teoria Geral dos Recursos Cíveis. 3. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p.101.  
103 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O juízo de admissibilidade no sistema dos recursos cíveis. Rio de Janeiro: 
Juruá, 1968, p.71. 
104 ASSIS, Araken. Manual dos recursos. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, 
p.163-164. 
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insatisfatória, por não explicar as situações em que, mesmo não havendo sucumbência formal, 

a parte tem interesse em recorrer105. 

José Carlos Barbosa Moreira prefere associar o interesse recursal ao aspecto da 

utilidade ou do proveito que se pode esperar do novo julgamento provocado pela via recursal. 

Essa utilidade ou proveito deve ser vista na ótica prospectiva (e não restrospectiva106). Em 

outros termos, para analisar a utilidade de um recurso, não basta comparar a situação do 

recorrente em face da decisão impugnada com aquela em que se achava antes da prolação da 

decisão. Deve-se reconhecer interesse em recorrer, quando, do ponto de vista prático, a 

interposição do recurso alce o recorrente a uma situação mais favorável do que a que lhe 

adveio da decisão impugnada, quer essa situação coincida ou não com a situação em que se 

encontrava o recorrente antes da prolação da decisão jurisdicional107. 

                                                        
105 JORGE, Flávio Cheim. Teoria Geral dos Recursos Cíveis. 3. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p.101. O réu revel, por exemplo, ainda que não tenha formulado nenhum pedido (mesmo 
porque ficou de fora do processo até a prolação da sentença), não tendo sucumbido formalmente, pode interpor 
recurso contra a sentença de improcedência. As partes podem interpor recurso, nas hipóteses de apreciação e 
julgamento de pedidos de ofício pelo juiz (a exemplo dos juros, art. 293, do CPC, e dos honorários advocatícios, 
art. 20, do CPC). Mesmo não tendo sido formulados, não havendo falar em sucumbência formal, há interesse em 
recorrer aqui. (JORGE, Flávio Cheim. Teoria Geral dos Recursos Cíveis. 3. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007, p.100-102). O réu que reconhece o pedido do autor, e tem contra si proferida 
sentença desfavorável provocada mediante ato da sua inteira e livre disposição, a princípio, não tem interesse 
recursal. Seu recurso deverá ser admitido, contudo, se visar impugnar sentença que não respeitou os limites do 
ato dispositivo praticado. Por exemplo, o reconhecimento foi parcial, e a sentença, avaliando incorretamente seu 
alcance, acolheu o pedido em sua integralidade. Adotando pensamento similar, a par da confissão (ou da não 
impugnação específica do fato constitutivo, conforme exige o art. 302, caput, do CPC), o réu poderá recorrer de 
sentença que acolhe a demanda, para suscitar exceções substanciais, a exemplo da prescrição – a prescrição pode 
ser suscitada a qualquer tempo; as demais exceções substanciais não. (ASSIS, Araken. Manual dos recursos. 3. 
ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.164-167). É possível a interposição de recurso 
para aumentar a verba honorária fixada em sentença. Isto é, a parte vitoriosa recorrente não sucumbiu e ainda 
assim tem interesse recursal. (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 16. ed. atual. São 
Paulo: Saraiva, 2003, v. 2., p.281; ASSIS, Araken. Manual dos recursos. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011, p.164-167). Em princípio, não haveria interesse recursal em se recorrer de 
provimentos jurisdicionais inexistentes ou nulos, porque não teria havido sucumbência. Como essas decisões 
podem produzir efeitos e atingir o recorrente, caracterizado está o interesse recursal. (ASSIS, Araken. Manual 
dos recursos. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.170-171). 
106 Flávio Cheim Jorge diz que o interesse recursal não deve ser associado apenas à sucumbência formal, porque 
a aferição do interesse recursal com base no prejuízo fica restrita a uma ótica retrospectiva: apenas se compara a 
situação da parte em face da decisão impugnada com aquela em que se achava antes, desprezando-se a 
possibilidade que surge de a parte obter, no fim do processo, situação superior àquela do início. Por isso que o 
interesse recursal deve ser associado à sucumbência material, que se liga aos efeitos prejudiciais da decisão e a 
possibilidade de se obter uma decisão diversa e mais favorável do que aquela que foi proferida. (JORGE, Flávio 
Cheim. Teoria Geral dos Recursos Cíveis. 3. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, 
p.103). 
107 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O juízo de admissibilidade no sistema dos recursos cíveis. Rio de Janeiro: 
Juruá, 1968, p.74-76; BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de direito processual civil. 5. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2014, v. 5., p.77. Leonardo José Carneiro da Cunha diz que o interesse recursal 
decorre da sucumbência que se configura quando o conteúdo do dispositivo da decisão não converge com o que 
foi postulado (sucumbência formal). Para ele, também há sucumbência, quando a decisão coloca a parte ou o 
terceiro em situação jurídica pior daquela que tinha antes do processo (sucumbência material). A sucumbência 
caracteriza-se ainda quando houver a possibilidade de a parte ampliar sua vitória ou quando ainda não obteve 
tudo que poderia auferir no processo. (CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Sobre o interesse do réu em recorrer 
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É preciso realizar uma análise  

A ideia de utilidade e proveito que, pelo ângulo prático, seja esperável da 

interposição do recurso, subordina-se à possibilidade legal e à necessidade. Ou seja, só se 

deve reconhecer o interesse em recorrer quando o julgamento do recurso for apto a acarretar 

proveito prático legalmente possível e para cuja obtenção seja preciso utilizar tal meio. A 

interposição do recurso há de ser o único remédio capaz de garantir o alcance do proveito ou 

utilidade almejado pelo recorrente, de maneira que, se por outro meio, mais simples e, sem 

qualquer gravame, o recorrente puder obter o quanto almejado, o recurso deixa de ser 

necessário, carecendo-se de interesse em recorrer108. 

Ainda com base no pensamento do referido autor, a doutrina passou a dividir o 

interesse recursal em duas modalidades: utilidade e necessidade. 

No primeiro sentido de interesse recursal (utilidade), o recorrente deve esperar 

que do julgamento do recurso advenha uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, 

do que aquela que tinha sido imposta pela decisão impugnada109.  

                                                                                                                                                                             
da sentença terminativa. Revista Dialética de Direito Processual. N° 10, jan. 2004, p.59). Em sentido similar, 
Luiz Orione Neto diz que a utilidade está ligada ao conceito de sucumbência. Para ele, haverá sucumbência 
formal, quando a decisão diverge do que foi requerido pela parte no processo e, haverá sucumbência material, 
quando, independentemente das pretensões deduzidas pelas partes, a decisão colocar as partes ou o terceiro em 
situação jurídica pior do que aquela que tinha antes do processo ou, ainda, quando a parte não obteve no 
processo tudo aquilo que poderia dele ter obtido. (ORIONE NETO, Luiz. Recursos cíveis. São Paulo: Saraiva, 
2002, p.79). Para Vicente Greco Filho, a sucumbência deve ser vista de maneira mais ampla, para decorrer do 
desatendimento de uma expectativa juridicamente possível. Assim, para ele, é sucumbente aquele que requer a 
perícia e a tem indeferida e aquele que requer o adiamento da audiência, porque entendeu existir justa causa e 
não teve a sua alegação acolhida. (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 16. ed. atual. 
São Paulo: Saraiva, 2003, v. 2., p.282). 
108 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O juízo de admissibilidade no sistema dos recursos cíveis. Rio de Janeiro: 
Juruá, 1968, p.79-80. 
109 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro. 29. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012, p.117; FAGUNDES, M. Seabra. Dos recursos ordinários em matéria civil. Rio de Janeiro: 
Forense, 1946, p.31; ORIONE NETO, Luiz. Recursos cíveis. São Paulo: Saraiva, 2002, p.80; PINTO, Nelson 
Luiz. Manual dos recursos cíveis. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p.70; JORGE, Flávio Cheim. Teoria Geral 
dos Recursos Cíveis. 3. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.100; BUENO, Cassio 
Scarpinella. Curso Sistematizado de direito processual civil. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, v. 5., 
p.76; SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 7. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p.122; ASSIS, Araken. Manual dos recursos. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.162-163; DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual 
Civil. 11. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 3., p.54. Um exemplo de recurso inútil é fornecido pelo enunciado 
283 da súmula do STF que diz que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta 
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” e no enunciado 126 da súmula do STJ 
que prevê que “é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos 
constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não 
manifesta recurso extraordinário”. Pelos referidos enunciados, quando a decisão tem fundamento constitucional 
e infraconstitucional, capaz de mantê-la incólume, o recorrente só poderá alcançar utilidade na tutela recursal, 
caso interponha recursos especial e extraordinário. (ORIONE NETO, Luiz. Recursos cíveis. São Paulo: Saraiva, 
2002, p.80-81; JORGE, Flávio Cheim. Teoria Geral dos Recursos Cíveis. 3. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007, p.107; SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação 
Rescisória. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.124-125; DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. 
Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 3., p.54). Outro exemplo de recurso 
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No segundo significado (necessidade), é necessário que o recorrente tenha tido 

que utilizar a via recursal para alcançar essa situação de vantagem110. 

Conclui-se que, o interesse recursal não nasce, apenas, diante da sucumbência 

ou gravame ou da prolação de provimentos jurisdicionais desfavoráveis em resposta à 

iniciativa das partes. Em verdade, em sendo o recorrente sucumbente ou não, em sendo 

favorável ou desfavorável a decisão jurisdicional, o interesse recursal poderá restar 

configurado. 

Assim, o adjetivo “vencida” utilizado no art. 499, caput, do CPC, deve ser 

entendido como abrangente de quaisquer hipóteses em que a decisão não tenha proporcionado 

à parte111 tudo que lhe era lícito esperar112. 
                                                                                                                                                                             
inútil consta do enunciado 318 da súmula do STJ que afirma que “formulado pedido certo e determinado, 
somente o autor tem interesse recursal em arguir o vício da sentença ilíquida”. É dizer, o réu não tem interesse 
recursal, porque não obtém vantagem prática alguma com a anulação de sentença ilíquida, para que seja 
proferida sentença líquida. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 7. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.124-125). 
110 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro. 29. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012, p.117; ORIONE NETO, Luiz. Recursos cíveis. São Paulo: Saraiva, 2002, p.78; PINTO, Nelson 
Luiz. Manual dos recursos cíveis. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p.70; JORGE, Flávio Cheim. Teoria Geral 
dos Recursos Cíveis. 3. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.100-101; BUENO, 
Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de direito processual civil. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, 
v. 5., p.76; SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 7. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p.122; ASSIS, Araken. Manual dos recursos. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.162 e 170; DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito 
Processual Civil. 11. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 3., p.54. Um exemplo de recurso desnecessário é aquele 
interposto pelo réu, em ação monitória, contra a decisão que determina a expedição do mandado monitório. O 
recurso é desnecessário, porque a simples apresentação da defesa (embargos monitórios) já é suficiente para 
impedir que a decisão monitória produza qualquer efeito executivo. (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo 
Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, v. 3., p.54). É desnecessária 
também a interposição de recurso contra despacho propriamente dito, porque como o despacho não tem 
conteúdo decisório, não gera sucumbência, nem dá ensejo à formação de preclusão. Por isso o art. 504, do CPC, 
prevê que não cabe recurso de despacho. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação 
Rescisória. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.126). Leonardo José Carneiro da Cunha diz que se o despacho 
contém carga de lesividade passará a ostentar matriz de decisão interlocutória, recorrível, via agravo de 
instrumento. (CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Sobre o interesse do réu em recorrer da sentença terminativa. 
Revista Dialética de Direito Processual. N° 10, jan. 2004, p.60). Também não há necessidade de interposição de 
agravo contra decisão interlocutória de relevação da pena de deserção no primeiro juízo de admissibilidade (art. 
519, caput, do CPC), porque o tribunal ad quem deve reexaminar de ofício a observância dos pressupostos de 
admissibilidade da apelação, inclusive o preparo (apreciado e relevado pelo juízo de primeiro grau). A referida 
decisão é irrecorrível (art. 519, parágrafo único, do CPC). O tribunal pode deixar de conhecer da apelação, 
independentemente da interposição de recurso e o recorrido pode suscitar a preliminar de deserção na resposta 
(isto é, contrarrazões) da apelação (art. 518, caput, do CPC). (ORIONE NETO, Luiz. Recursos cíveis. São Paulo: 
Saraiva, 2002, p.78-79; SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 7. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2010, p.126). É igualmente desnecessária a apelação interposta pela parte que obteve vitória 
integral, ainda que por apenas um dos fundamentos suscitados, porque caso interposto recurso pela parte 
contrária, o juízo ad quem tomará conhecimento de todos os fundamentos suscitados e não prestigiados pelo 
juízo de origem (art. 515, §2°, do CPC). (ORIONE NETO, Luiz. Recursos cíveis. São Paulo: Saraiva, 2002, 
p.79; SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 7. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p.126; ASSIS, Araken. Manual dos recursos. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.170). É desnecessário recurso interposto contra decisão que, erroneamente, dá seguimento a 
recurso inadmissível, porque tal alegação pode ser deduzida em contrarrazões ao recurso erroneamente admitido. 
(PINTO, Nelson Luiz. Manual dos recursos cíveis. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p.70; ASSIS, Araken. 
Manual dos recursos. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.170). 
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Logo, a parte vencida tem interesse recursal, independentemente da parcela de 

derrota na demanda na qual tenha incorrido. Se total, parcial ou mínima, ela sempre gozará de 

interesse recursal em relação ao que deixou de obter em seu favor113.  

                                                                                                                                                                             
111 Segundo Enrico Tullio Liebman, além do autor e do réu, todas as pessoas que participam da relação jurídica 
processual, como sujeitos do contraditório instituído perante o juiz devem ser consideradas partes do processo. 
(LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Direito Processual Civil. Trad. Cândido Rangel Dinamarco. Rio de 
Janeiro: Forense, 1985, p.89). Em sentido similar, Cândido Rangel Dinamarco diz que parte “são todos aqueles 
que tendo proposto uma demanda em juízo (inclusive em processo pendente), tendo sido citados, sucedendo a 
parte primitiva ou ingressando em auxílio da parte, figuram como titulares das diversas situações jurídicas ativas 
ou passivas inseridas na dinâmica da relação jurídica processual (poderes, faculdades, ônus, deveres, sujeição)”. 
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Intervenção de terceiros. 3. ed. São Paulo: PC Editorial LTDA., 2002, p.16). 
Nesse sentido: CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2012, 
p.178; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.231. M. 
Seabra Fagundes defende que parte é todo aquele que atua com parcialidade. (FAGUNDES, M. Seabra. Dos 
recursos ordinários em matéria civil. Rio de Janeiro: Forense, 1946, p.37). 
112 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro. 29. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012, p.117. 
113 SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 
2010, p.122. “[...] o réu pode ter interesse em impugnar sentença terminativa proferida à luz do artigo 267 do 
Código de Processo Civil, porquanto o artigo 268 permite ao autor ajuizar nova ação em muitas hipóteses. Para 
ficar livre de futura ação do autor, o réu pode recorrer, na busca da resolução do processo com julgamento do 
mérito, já que apenas a coisa julgada material impede a propositura de nova ação idêntica, conforme o disposto 
nos §§1° e 2° do artigo 301. Por conseguinte, apesar de vencedor em virtude da prolação de sentença 
terminativa, o réu ainda pode alcançar resultado prático mais vantajoso no plano recursal. Daí a existência do 
interesse em recorrer, na busca da prolação do julgamento definitivo em seu favor”. (SOUZA, Bernardo 
Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.123). Nesse 
sentido: JORGE, Flávio Cheim. Teoria Geral dos Recursos Cíveis. 3. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007, p.102-108. Luiz Orione Neto e Araken de Assis, por sua vez, posicionam-se, dizendo que, 
contra a sentença que extingue o processo, sem exame de mérito, por carência de ação, cabe apelação a ser 
interposta pelo réu, que vise buscar julgamento de improcedência da demanda, ainda que o réu tenha pugnado 
pela extinção sem exame de mérito, em nome da eventualidade (art. 300, do CPC). Isso porque, do julgamento 
de improcedência, o réu alcançará situação de maior vantagem do que a obtida com a extinção sem exame de 
mérito que admite a propositura de mesma demanda pelo autor. (ORIONE NETO, Luiz. Recursos cíveis. São 
Paulo: Saraiva, 2002, p.81; ASSIS, Araken. Manual dos recursos. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2011, p.165). “Também há interesse recursal quando o autor, à vista do artigo 289 do Código de 
Processo Civil, veicula dois ou mais pedidos, para a eventualidade de o pedido principal ser julgado 
improcedente. Com efeito, ainda que procedente o pedido eventual ou subsidiário, subsiste o interesse recursal 
do autor, em razão da possibilidade da obtenção de vantagem prática ainda maior do que a obtida em primeiro 
grau de jurisdição, porquanto o tribunal pode julgar procedente o pedido principal, tendo em conta a ordem de 
preferência veiculada pelo autor”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação 
Rescisória. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.123). Nesse sentido: BUENO, Cassio Scarpinella. Curso 
Sistematizado de direito processual civil. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, v. 5., p.77. Araken de 
Assis entende que, nesse caso, não há interesse recursal. Ainda que o autor tivesse estabelecido ordem de 
preferência entre os pedidos principal e subsidiário, tendo sido acolhido este último, não haveria falar em 
interesse recursal para se buscar o pedido principal. (ASSIS, Araken. Manual dos recursos. 3. ed. rev., atual. e 
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.171). Para Cassio Scarpinella Bueno, não haverá interesse 
recursal, se os pedidos forem alternativos. (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de direito 
processual civil. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, v. 5., p.77). Em sentido contrário, posiciona-se M. 
Seabra Fagundes, dizendo que, ainda que pedidos alternativos tenham sido deduzidos, do acolhimento de um em 
detrimento do outro decorre o interesse recursal. (FAGUNDES, M. Seabra. Dos recursos ordinários em matéria 
civil. Rio de Janeiro: Forense, 1946, p.32). O réu pode recorrer de sentença que extinguiu o processo com exame 
de mérito, com base na prescrição, se visa alcançar o reconhecimento do pagamento, porque a extinção do 
crédito é situação mais vantajosa do que a extinção da pretensão. (ASSIS, Araken. Manual dos recursos. 3. ed. 
rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.170). 



232 

 

Seguindo esse raciocínio, o vencedor também poderá ter interesse recursal, 

desde que a decisão impugnada pudesse ter sido ainda mais vantajosa, sob o ponto de vista 

prático114. 

Nessa mesma linha, o Ministério Público pode recorrer como fiscal da lei, 

ainda que não figure como vencido, já que nem parte é115. 

O terceiro116 também pode interpor recurso, mesmo não ocupando posição de 

vencido ou vencedor117 – de fato, ele nunca ocupará posição de vencido ou vencedor, 

exatamente porque é terceiro. 

Para que recurso de terceiro seja admitido, impõe-se o preenchimento de 

requisito de admissibilidade de tipicidade composta, isto é, é preciso que o interesse 

processual, em análise composta, seja preenchido118. 

De um lado, é preciso que se demonstre o interesse jurídico como fator de 

legitimação da intervenção do terceiro. O interesse jurídico é demonstrado mediante a 

comprovação da manutenção de vínculo jurídico do terceiro com a relação jurídica deduzida 

em juízo; o terceiro deve demonstrar o nexo entre a relação jurídica de que é titular e a relação 

jurídica que se discute no processo. A interdependência das relações jurídicas faz surgir a 

necessidade de ser jurídico e não simplesmente econômico (art. 499, §1°, do CPC) o interesse 

que admite a intervenção em fase recursal119.  

Este vínculo jurídico pode apresentar-se em dois graus. 

                                                        
114 SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 
2010, p.123. 
115 JORGE, Flávio Cheim. Teoria Geral dos Recursos Cíveis. 3. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p.104-105. 
116 O terceiro é todo aquele que não é parte. Trata-se de conceito preenchido por exclusão. (DINAMARCO, 
Cândido Rangel. Intervenção de terceiros. 3. ed. São Paulo: PC Editorial LTDA., 2002, p.18; ARAÚJO FILHO, 
Luiz Paulo da Silva. Assistência e intervenção da União. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p.8; DIDIER JR., 
Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.383). Para Cassio Scarpinella 
Bueno, terceiro é todo aquele que nada pede e contra quem nada é pedido. (BUENO, Cassio Scarpinella. Partes 
e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p.3).  
117 JORGE, Flávio Cheim. Teoria Geral dos Recursos Cíveis. 3. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p.104. 
118 DIDIER JR., Fredie. Recurso de terceiro: juízo de admissibilidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 
p.101-102. 
119 FUX, Luiz. Intervenção de terceiros (Aspectos do instituto). São Paulo: Saraiva, 1990, p.22-23; GRECO 
FILHO, Vicente. Da intervenção de terceiro. 3. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1991, p.102; DIDIER JR., Fredie. 
Recurso de terceiro: juízo de admissibilidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.49 e 100-103; GRECO 
FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 16. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 2., p.279. 
Eduardo Arruda Alvim diz que “para a interposição de recurso de terceiro prejudicado, igualmente, deve estar 
presente o interesse jurídico. Na verdade, o interesse para a interposição de recurso de terceiro prejudicado 
equivale àquele que poderia ter autorizado pedido de assistência”. (ALVIM, Eduardo Arruda. Breves 
considerações sobre a assistência e o recurso de terceiro prejudicado. In DIDIER JR., Fredie; CERQUEIRA, 
Luís Otávio Siqueira de; CALMON FILHO, Petrônio; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo; WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim (coord.). O terceiro no processo civil brasileiro e assuntos correlatos: Estudos em homenagem ao 
professor Athos Gusmão Carneiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.187). 
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Pode ser direto e forte, quando a relação jurídica de que o terceiro se afirma 

titular é aquela discutida judicialmente. Nessa situação, o terceiro é diretamente prejudicado, 

já que a decisão recorrida afeta relação jurídica de que é, também, titular. Em outros termos, o 

terceiro mantém relação jurídica com a parte adversária daquela a quem pretende ajudar. 

Aqui, a decisão recorrida diz respeito a direitos que pertencem, também ou exclusivamente, a 

terceiros, até aquele momento, estranhos ao processo120. O vínculo é direito e forte também 

quando o terceiro for um colegitimado extraordinário para a discussão do direito litigioso.  

Pode ser indireto ou fraco, quando o terceiro ingressa no feito, afirmando-se 

titular de relação jurídica conexa com aquela que está sendo discutida. O interesse jurídico, 

aqui, decorre do atingimento mediato do direito do terceiro, em virtude de manter este, com 

uma das partes, relação jurídica que poderá ser afetada a depender do julgamento da causa121. 

Por outro lado, é necessária a demonstração do prejuízo, isto é, do gravame 

causado pela decisão. O prejuízo exigido é o jurídico, que é a repercussão que a decisão opera 

em relação jurídica titularizada por terceiro122. 

                                                        
120 DIDIER JR., Fredie. Recurso de terceiro: juízo de admissibilidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 
p.105. É possível que a relação jurídica litigiosa envolva ou pertença exclusivamente a pessoas que não estejam 
fazendo parte do processo. Por exemplo: a) na substituição processual, a relação jurídica controvertida pertence 
ao substituto que, terceiro, poderá recorrer para proteger o seu direito afetado pela decisão; b) em caso de 
litisconsorte necessário por comunhão de interesses, quando o terceiro é o litisconsorte não citado que, a partir de 
agora, quer ingressar no feito; c) em caso de litisconsórcio unitário facultativo, quando o terceiro ingressa no 
feito para discutir direitos dos quais também é titular; d) o adquirente de coisa ou direito litigioso alienado inter 
vivos que não sucedeu o alienante no feito (art. 42, §3°, do CPC). (DIDIER JR., Fredie. Recurso de terceiro: 
juízo de admissibilidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.105).   
121 DIDIER JR., Fredie. Recurso de terceiro: juízo de admissibilidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 
p.105-106. É o exemplo do sublocatário, em demanda de despejo contra o locatário, cujo direito depende da 
preservação de direito de outrem. (DIDIER JR., Fredie. Recurso de terceiro: juízo de admissibilidade. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.106). José Carlos Barbosa Moreira entende que a legitimação do terceiro 
para recorrer exige a titularidade de direito, em cuja defesa ele acorre. A defesa desse direito não há que ser 
direta. Basta que o terceiro recorrente tenha sua esfera jurídica atingida pela decisão jurisdicional recorrida, 
ainda que reflexamente. (MOREIRA, José Carlos Barbosa. O juízo de admissibilidade no sistema dos recursos 
cíveis. Rio de Janeiro: Juruá, 1968, p.88). Luiz Fux diz que “cumpre ao terceiro demonstrar o prejuízo oriundo 
da sentença recorrida, assim entendida a intromissão direta ou reflexa da sentença na sua esfera jurídica”. (FUX, 
Luiz. Intervenção de terceiros (Aspectos do instituto). São Paulo: Saraiva, 1990, p.22). 
122 DIDIER JR., Fredie. Recurso de terceiro: juízo de admissibilidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 
p.107; DIDIER JR., Fredie. Assistência, recurso de terceiro e denunciação da lide em causas coletivas. In 
DIDIER JR., Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos e atuais sobre os terceiros 
no processo civil e assuntos afins. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.430. José Carlos Barbosa Moreira 
diz que “a parte, pelo só fato de o ser, é legitimada; o terceiro, apenas quando ‘prejudicado’. Por isso dissemos 
que, no caso, o interesse é prius da legitimação”. (MOREIRA, José Carlos Barbosa. O juízo de admissibilidade 
no sistema dos recursos cíveis. Rio de Janeiro: Juruá, 1968, p.86). O prejuízo há de ser necessariamente jurídico; 
o mero interesse moral, econômico ou sentimental não legitima o terceiro a recorrer. O cônjuge, por exemplo, 
não pode interpor recurso contra decisão interlocutória proferida contra seu consorte, somente por achar que isso 
pode causar dificuldades financeiras ou morais ao casal. (BARROS, Hélio José Cavalcanti. Intervenção de 
terceiros no processo civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris Ltda., 1993, p.59). Francisco Glauber Pessoa Alves 
defende que o interesse que autoriza a interposição de recurso por terceiro pode ser econômico, para que se 
assegurem o escopo social de pacificação do processo, a economia processual, o direito de propriedade e a boa-
fé. (ALVES, Francisco Glauber Pessoa. O cabimento do recurso de terceiro economicamente prejudicado. In 
DIDIER JR., Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos e atuais sobre os terceiros 
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Por fim, para que recurso de terceiro seja admitido, exige-se a demonstração do 

interesse recursal, nas modalidades utilidade e necessidade123, na forma como vislumbrada 

acima. 

O interesse recursal deve ser aferido em função da conclusão (dispositivo) da 

sentença e não de seus fundamentos, já que somente ela (conclusão) fica acobertada pela coisa 

julgada material. Em outros termos, como as razões de decidir se tornam indiscutíveis pela 

coisa julgada, podendo o recorrente discuti-las em qualquer outro processo, não se configura o 

interesse prático em se impugná-las, quando o juiz acolhe o pedido, com base em outro 

argumento124. 

Assim, seja vencido, vencedor, Ministério Público ou terceiro prejudicado, só 

há interesse recursal, segundo a visão tradicional, se o recurso for interposto para modificar a 

parte dispositiva da decisão, porque é a parte dispositiva que impõe a situação jurídica que se 

quer ver alterada pelo recorrente, com o objetivo de que ele seja colocado numa posição mais 

vantajosa do ponto de vista prático, com a sua reforma ou invalidação. Se interposto recurso 

para modificar os fundamentos da decisão, que não fica imutável pela coisa julgada material 

(art. 469, do CPC) e nem impõe determinada situação jurídica, sem que isso implique 

alteração, ou, ao menos, discussão, do seu dispositivo, não se considera configurado o 

interesse recursal125. 

                                                                                                                                                                             
no processo civil e assuntos afins. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.399-400). Em sentido similar, M. 
Seabra Fagundes entende que o interesse que autoriza a interposição de recurso pode ser econômico. 
(FAGUNDES, M. Seabra. Dos recursos ordinários em matéria civil. Rio de Janeiro: Forense, 1946, p.31). O art. 
5°, parágrafo único, da Lei n° 9.469/1997, prevê que “as pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas 
cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente da 
demonstração de interesse jurídico [...]”. Trata-se de previsão legal de hipótese em que mero interesse 
econômico autoriza a intervenção. 
123 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O juízo de admissibilidade no sistema dos recursos cíveis. Rio de Janeiro: 
Juruá, 1968, p.86; DIDIER JR., Fredie. Recurso de terceiro: juízo de admissibilidade. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002, p.101-102; ORIONE NETO, Luiz. Recursos cíveis. São Paulo: Saraiva, 2002, p.84; ALVES, 
Francisco Glauber Pessoa. O cabimento do recurso de terceiro economicamente prejudicado. In DIDIER JR., 
Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos e atuais sobre os terceiros no processo 
civil e assuntos afins. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.391; JORGE, Flávio Cheim. Teoria Geral dos 
Recursos Cíveis. 3. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.104; DINAMARCO, 
Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2009, v. 2., 
p.403. 
124 JORGE, Flávio Cheim. Teoria Geral dos Recursos Cíveis. 3. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p.105-106. Em sentido similar, Vicente Greco Filho diz que, o que provoca a sucumbência não 
são os fundamentos da decisão, mas o seu dispositivo, a parte decisória propriamente dita. Se o pedido foi 
integralmente acolhido, ainda que o magistrado só tenha analisado um dos fundamentos deduzidos pelo sujeito 
processual, a fundamentação não causa sucumbência. (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil 
Brasileiro. 16. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 2., p.282). M. Seabra Fagundes diz que o interesse há de 
decorrer do julgado e não de seus motivos. (FAGUNDES, M. Seabra. Dos recursos ordinários em matéria civil. 
Rio de Janeiro: Forense, 1946, p.32). 
125 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: 
Jus Podivm, 2013, v. 3., p.54. Flávio Cheim Jorge se posiciona a respeito dizendo que, “quando a causa tem mais 
de um fundamento e é julgada procedente por apenas um, não há interesse do autor em recorrer, eis que a sua 
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Há casos em que o interesse recursal será considerado preenchido, ainda que o 

recurso tenha sido interposto, no intuito de se alterar o fundamento de uma decisão 

jurisdicional, mantendo-se intacto o seu dispositivo. 

Quando a coisa julgada é secundum eventum probationis (no mandado de 

segurança, nas ações coletivas, na ação popular, por exemplo), não há coisa julgada, se o juízo 

de improcedência se fundamentar na falta de prova. Se a improcedência se fundar na 

inexistência de direito, há coisa julgada material. Naquela hipótese, há interesse recursal do 

réu, por exemplo, em impugnar o fundamento de uma decisão, mesmo concordando com a 

conclusão de improcedência. Isso porque ele pode desejar que a improcedência seja por 

inexistência de direito (e não por falta de prova), porque isso lhe traria o benefício da coisa 

julgada material, impedindo-se a repropositura da mesma demanda no futuro126. Aqui, a 

interposição de recurso para modificar os fundamentos da decisão, sem alterar seu dispositivo, 

encontra justificativa na vantagem que o provimento do recurso trará para o recorrente, contra 

quem não se poderá repropor a mesma demanda, com base em novas provas. 

Admite-se também a interposição de recurso de embargos de declaração contra 

a fundamentação de uma decisão, ainda que se concorde com o seu dispositivo, quando 

configurada omissão, contradição ou obscuridade (arts. 535 e ss., do CPC). Nessa hipótese, o 

interesse recursal decorre da necessidade de integração da decisão (mediante a alteração de 

                                                                                                                                                                             
situação, do ponto de vista prático, em nada poderá ser melhorada naquele processo. Assim, somente se a parte 
dispositiva for prejudicial é que existirá prejuízo, como visto”. (JORGE, Flávio Cheim. Teoria Geral dos 
Recursos Cíveis. 3. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.107). Nesse sentido: 
ORIONE NETO, Luiz. Recursos cíveis. São Paulo: Saraiva, 2002, p.80. Além disso, continua Flávio Cheim 
Jorge afirmando que inexiste interesse recursal, ainda que o autor esteja convencido de que o melhor fundamento 
para o acolhimento de determinado pedido é o desacolhido, porque se o réu não recorrer, a situação ficará 
consolidada em favor do autor (com o trânsito em julgado da decisão jurisdicional) e se o réu recorrer, o seu 
recurso de apelação terá o condão de levar ao conhecimento do tribunal, todos os fundamentos deduzidos pelo 
autor, descaracterizando o seu interesse recursal. Da mesma forma, o interesse recursal do réu estará preenchido, 
caso ele interponha recurso para atacar apenas um dos fundamentos da decisão, havendo outros que, 
autonomamente, possam manter a decisão, por conta do efeito devolutivo do recurso de apelação. (JORGE, 
Flávio Cheim. Teoria Geral dos Recursos Cíveis. 3. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p.107). Luiz Orione Neto e Araken de Assis defendem que, se o recorrente impugna apenas um dos 
fundamentos da decisão jurisdicional, quando o outro é suficiente para mantê-la, não terá preenchido o interesse 
recursal, porque o dispositivo permanecerá intacto, ainda que as razões recursais sejam acolhidas. (ORIONE 
NETO, Luiz. Recursos cíveis. São Paulo: Saraiva, 2002, p.80; ASSIS, Araken. Manual dos recursos. 3. ed. rev., 
atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.169). Esse entendimento é extraído dos enunciados 126 
da súmula do STJ e 283 da súmula do STF. Para Araken de Assis, se o acórdão agasalha várias questões 
constitucionais, admitido o recurso extraordinário em relação a qualquer delas, devolve-se ao STF, o 
conhecimento de todas, conforme preveem os enunciados 292 e 258 da súmula do STF. Aplica-se, aqui, o art. 
515, §2°, do CPC. (ASSIS, Araken. Manual dos recursos. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.169). 
126 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: 
Jus Podivm, 2013, v. 3., p.55. José Carlos Barbosa Moreira e Flávio Cheim Jorge se referem à ação popular. 
(MOREIRA, José Carlos Barbosa. O juízo de admissibilidade no sistema dos recursos cíveis. Rio de Janeiro: 
Juruá, 1968, p.76; JORGE, Flávio Cheim. Teoria Geral dos Recursos Cíveis. 3. ed. rev., ampl. e atual. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.102).  
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seus fundamentos), tornando-a apta à execução ou à interposição de recurso principal, que 

vise impugnar vícios de julgamento e vícios de procedimento. 

Nada obstante já se apontem as referidas hipóteses de interposição de recurso 

contra os fundamentos de uma decisão, sem que se vise à alteração da sua conclusão, ver-se-á, 

no item seguinte, que o interesse recursal pode configurar-se diante da interposição de recurso 

contra a fundamentação de uma decisão em outras hipóteses. Isso porque, diante de um 

sistema que adota precedentes judiciais, o instituto do interesse recursal deve ser 

redimensionado para garantir a efetivação do contraditório, na forma como delimitada no item 

4.2.4. É o que será visto no próximo item. 

 

5.2.2 Das partes, de terceiro, do Ministério Público e de legitimado extraordinário 

coletivo diante da fundamentação 

 

Com a adoção de precedentes obrigatórios no direito processual civil brasileiro, 

a acepção tradicional de interesse recursal precisa ser redimensionada, para que se garanta o 

exercício efetivo do contraditório pelos jurisdicionados que se encontram potencialmente 

submetidos à ratio decidendi aplicada ao caso paradigma. 

O redimensionamento do interesse recursal tem como objetivo a participação 

efetiva do jurisdicionado, seja ele parte vencida ou vencedora, Ministério Público, terceiro ou 

mesmo a coletividade na formação da norma jurídica geral, extraída da fundamentação de 

uma decisão. 

No âmbito do redimensionamento do interesse recursal, Fredie Didier Jr. e 

Leonardo Carneiro da Cunha defendem que, quando se reconhece força obrigatória ou 

normativa aos precedentes judiciais, considera-se preenchido o interesse recursal, mediante a 

interposição de recurso que visa atacar apenas a fundamentação de uma decisão judicial, sem 

que se ataque a norma jurídica individualizada127. 

O interesse recursal estará configurado quando, na interposição de recurso 

contra a fundamentação de uma decisão, o recorrente visa impedir a substituição imediata ou 

futura de um precedente judicial (com o consequente surgimento de novo precedente judicial), 

que terá a potencialidade de ser aplicado no julgamento de casos análogos ao anteriormente 

decidido, podendo, no futuro, vir a fundamentar uma parte dispositiva que imponha uma 

situação prejudicial, do ponto de vista prático, para uma das partes, para o Ministério Público, 
                                                        
127 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: 
Jus Podivm, 2013, v. 3., p.55. 
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para um substituído ou potencial substituído do Ministério Público, para um terceiro ou para 

uma coletividade. 

Num sistema em que se adotam precedentes judiciais obrigatórios, quando o 

recorrente interpõe recurso para impedir a substituição de um precedente, através do 

overruling retrospectivo ou overruling prospectivo ou mesmo a sua possibilidade futura de 

substituição, por meio do signaling, haverá a configuração do interesse recursal.  

A configuração do interesse recursal nessas hipóteses decorre do fato de que o 

novo precedente, que substituiu o anterior, poderá servir de fundamentação de um dispositivo 

que imponha uma situação prejudicial ao recorrente: vencido ou vencedor, Ministério Público, 

substituído ou potencial substituído do Ministério Público, terceiros ou coletividade, que não 

participaram do caso paradigma do qual se originou a ratio decidendi.  

Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha relatam um caso concreto que 

revela que a jurisprudência já reconheceu a configuração de interesse recursal na interposição 

de recurso que visa atacar apenas a fundamentação de uma decisão, sem que isso implique 

alteração de seu dispositivo. 

Nesse caso específico narrado pelos referidos autores, a intenção do recorrente 

foi evitar a substituição futura do precedente judicial. 

Veja em detalhes a descrição do caso. 

A EMBRAER promoveu uma despedida em massa, após a crise econômica 

mundial. 

O procedimento de despedida foi levado ao Judiciário.  

Devidamente tramitado o feito no TRT, foi interposto recurso pela Embraer ao 

TST. 

O TST, ao julgar o recurso interposto128 pela Embraer, entendeu, por maioria, 

que a dispensa não fora abusiva e que não teria havido ofensa à boa-fé objetiva, porque a 

jurisprudência, até aquele momento, não criava restrições a esse tipo de conduta empresarial.  

Na mesma decisão, cujo dispositivo foi favorável à Embraer, o TST fixou uma 

premissa, na fundamentação, para o julgamento de casos futuros, no sentido de que a prévia 

negociação coletiva é imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores.  

Com a referida decisão, não houve overruling restrospectivo, ou seja, não 

houve substituição imediata do precedente já existente sobre a matéria, em respeito ao 

princípio da confiança. No caso em julgamento, não se exigiu o requisito da negociação 
                                                        
128 TST, Seção Especializada em Dissídios Coletivos. RO n° 30900-12.2009.5.15.0000, Rel. Min. Maurício 
Godinho Delgado, j. em 10 ago 2009, decisão publicada em 04 set 2009. 
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coletiva para a dispensa em massa de trabalhadores. A dispensa, não precedida de negociação 

coletiva, foi considerada legal. 

O TST, no referido julgamento, procedeu ao overruling prospectivo, ao decidir 

que nos casos futuros, nova ratio decidendi regulará situação jurídica semelhante à que havia 

sido deduzida em juízo. É dizer, nos casos futuros, novo requisito será exigido para se 

proceder à despedida em massa de trabalhadores, a saber, a negociação coletiva. 

Diante dessa decisão proferida pelo TST, a Embraer interpôs recurso 

extraordinário para o STF, com o objetivo de alterar a premissa que se encontrava fixada na 

fundamentação da decisão, para evitar o overruling prospectivo129.  

A Embraer interpôs recurso extraordinário contra a fundamentação da decisão, 

com vistas a que fosse alterada, mantendo-se a premissa ou tese jurídica que vigia nos 

precedentes anteriores, evitando assim uma situação prejudicial (exigência de mais um 

requisito para a despedida coletiva) ao recorrente, no julgamento de casos futuros, 

semelhantes ao caso paradigma.  

Na origem, o recurso extraordinário interposto pela Embraer foi inadmitido em 

decisão contra a qual foi interposto Agravo n° 647.651/SP130 em trâmite perante o STF.  

O agravo foi julgado improvido em decisão em face da qual foi interposto 

agravo regimental pela referida empresa em 16/02/2012.  

O agravo regimental foi provido em decisão proferida em 24/03/2012 e 

publicada em 16/04/2012 e houve o reconhecimento pelo STF da repercussão geral da matéria 

constitucional deduzida em decisão proferida em 22/03/2013 e publicada em 02/05/2013. 

Da análise do caso concreto acima narrado, conclui-se que o interesse recursal 

deve ser considerado preenchido quando uma parte processual, um terceiro, o Ministério 

Público ou uma coletividade interpõe recurso contra a fundamentação de uma decisão, com 

vistas a evitar o overruling (prospectivo ou retrospectivo) e o signaling, ainda que do 

acolhimento das razões recursais, o dispositivo não se altere.  

Para que o interesse recursal reste preenchido nessa situação, o recurso deverá 

atacar a tese jurídica eleita pelo julgador, que poderá, no futuro, implicar julgamento 

desfavorável para a parte do processo, para o terceiro, ou ainda para a coletividade recorrente. 

Nessa hipótese, para que o recurso seja admitido, a parte, terceiro prejudicado, Ministério 

Público ou legitimado extraordinário coletivo devem demonstrar que a tese que se deseja 

                                                        
129 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: 
Jus Podivm, 2013, v. 3., p.56. 
130 STF, Ag REx n° 647.651, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 22 dez 2011, decisão publicada em 10 fev 2012. 
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modificar pode, no futuro, fundamentar dispositivo que imponha situação desfavorável para a 

parte ou para o substituído individual (Ministério Público) ou coletivo (Ministério Público ou 

outro legitimado extraordinário coletivo). 

O interesse recursal também estará preenchido se o objetivo da interposição do 

recurso contra a fundamentação de uma decisão for a alteração (ou a complementação) da 

premissa fixada na fundamentação da decisão, ainda que seu dispositivo permaneça intacto. 

Em outros termos, o interesse recursal estará preenchido quando uma coletividade interpõe 

recurso com vistas a participar da formação do precedente judicial131 obrigatório, normativo 

ou vinculante, alterando ou complementando sua ratio. O fundamento, nesse particular, é 

garantir a participação de todo e qualquer jurisdicionado (por meio de um legitimado coletivo 

extraordinário) na formação de precedente judicial, que poderá atingi-lo, se deduzir em juízo, 

caso semelhante ao anteriormente decidido, efetivando-se o contraditório. 

A ideia da utilização de recurso cujas razões servirão à formação de precedente 

judicial pode ser extraída do entendimento jurisprudencial e doutrinário que reconhece ser 

impossível desistir de recursos especiais e extraordinários repetitivos paradigmas (item 

3.3.3.5). Na verdade, a desistência do procedimento recursal individual não interfere no 

procedimento de caráter coletivo que se instaura para a fixação da ratio a partir das razões 

recursais, nesse tipo de julgamento. Em outros termos, os recursos escolhidos como 

paradigmas serão utilizados para que o STJ e o STF fixe a tese que deverá ser utilizada no 

julgamento de casos similares. Em outros termos, os fundamentos veiculados nos recursos 

paradigmas serão considerados na formação da ratio que deverá ser obrigatoriamente aplicada 

no julgamento de casos semelhantes ao decidido, que já estejam sobrestados ou não.  

É com base nessa ideia de que o recurso é instrumento para se garantir a 

participação na formação do precedente judicial obrigatório, que se entende ser possível que 

legitimado extraordinário coletivo possa manejá-lo com tal finalidade, representando a 

coletividade. 

Nessa situação, para demonstrar que está autorizado a recorrer, o legitimado 

extraordinário coletivo deve revelar o interesse jurídico (na forma como delimitado no item 

5.1.2.1.4) que legitima a sua intervenção e o interesse recursal será considerado revelado pela 

necessidade de participação desse legitimado extraordinário coletivo, em contraditório, na 

formação do precedente judicial, para ampliar o debate, já que a decisão jurisdicional 

                                                        
131 A interposição de recurso contra a fundamentação da decisão pode ter como objetivo a exata delimitação da 
ratio decidendi. 
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normativa em referência poderá atingir todo e qualquer jurisdicionado que esteja em situação 

análoga à decidida, ainda que não tenha atuado na formação do precedente. 

O legitimado coletivo extraordinário atuará em substituição dos terceiros que, 

embora submetidos potencialmente à incidência da ratio, não poderão atuar no processo em 

que se formará o precedente vinculante, para não inviabilizar o trâmite regular do processo. A 

participação de um legitimado coletivo extraordinário garante, a um só tempo, a razoável 

duração do processo e o contraditório na formação do precedente judicial. Admitir a 

interposição de recurso por qualquer terceiro que esteja potencialmente submetido à ratio 

acabaria por impedir a entrega de efetiva e tempestiva tutela jurisdicional às partes. 

Em síntese, defende-se, no presente trabalho, a possibilidade de se reconhecer 

o interesse recursal do recorrente ao interpor recurso contra a fundamentação de uma decisão, 

quando o recorrente (parte, Ministério Público, terceiro ou legitimado extraordinário coletivo) 

visa impedir a substituição futura do precedente judicial, seja por meio do prospective 

overruling ou do retrospective overruling ou por meio do signaling, ainda que o dispositivo 

não lhe seja desfavorável. O interesse recursal se configura também quando um legitimado 

coletivo extraordinário, representando uma coletividade, interpõe recurso contra a 

fundamentação de uma decisão, visando a participação, em contraditório, da formação de 

precedente judicial obrigatório, normativo ou vinculante (item 3.3.3), ainda que não se vise 

alterar o dispositivo da decisão recorrida. 

 

5.3 INTERESSE PARA A INTERVENÇÃO DO AMICUS CURIAE 

 

Antes de adentrar a análise do interesse para a intervenção do amicus curiae e 

suas hipóteses de intervenção, faz-se necessário traçar as delimitações do referido instituto. 

 

5.3.1 Amicus curiae 

 

Nesse item, serão apresentados o conceito de amicus curiae, o interesse que 

autoriza sua intervenção processual, os poderes que podem ser por ele exercidos e os deveres 

por ele assumidos, o procedimento de ingresso, bem como as hipóteses de intervenção do 

amigo da corte. 

 

5.3.1.1 Noções introdutórias 
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Há quem entenda que o amicus curiae é categoria autônoma de sujeito 

processual, assim como o juiz, as partes, os auxiliares de justiça132.  

Outros doutrinadores dizem o que o amigo da corte não é.  

Para uns, o amigo da corte não é parte do processo, porque não é postulante 

com interesse específico em determinado resultado do julgamento, não é demandado e nem 

titulariza relação jurídica objeto do litígio133.  

Para outros, o amigo da corte também não se confunde com o assistente 

simples, porque este atua, egoisticamente, em tutela de um direito ou interesse seu (tanto que 

deve demonstrar interesse jurídico na intervenção); busca a vitória do assistido, porque a 

vitória do assistido também é sua vitória, enquanto que o amigo da corte atua, na defesa de 

um interesse institucional, visando que o direito objetivo revelado por ele seja adequadamente 

aplicado134. Ademais, o assistente simples, segundo eles, fica sujeito à justiça da decisão, 

enquanto que o amigo da corte não se sujeita à coisa julgada material, nem à imutabilidade 

dos fundamentos fáticos e jurídicos da decisão proferida no processo em que interveio135. O 

amigo da corte também não se confunde com o assistente litisconsorcial, porque não é titular 

da relação jurídica deduzida em juízo136. 

Existe quem diga que o amicus curiae também não é terceiro, pelo simples fato 

de estar atuando no processo. Só se pode chamá-lo de terceiro, para dizer que ele não é parte, 

                                                        
132 FERREIRA, Joana Cristina Brasil Barbosa. O amicus curiae e a pluralização das ações constitucionais. In 
OLIVEIRA, Vallisney de Sousa. Constituição e Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2008, p.94; DIDIER JR., 
Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.442. Carlos Gustavo Rodrigues 
Del Prá diz que quando a intervenção é provocada, o amicus curiae será auxiliar do juízo; quando for 
espontânea, o amicus curiae será terceiro interveniente, que ingressa no processo, por meio de modalidade de 
intervenção de terceiro. (DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação 
democrática e de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.124-125). José Raimundo 
Gomes da Cruz diz que o amigo da corte não pode ser auxiliar do juízo. (CRUZ, José Raimundo Gomes da. O 
amicus curiae e os outros sujeitos do processo. In DIDIER JR., Fredie; CERQUEIRA, Luís Otávio Siqueira de; 
CALMON FILHO, Petrônio; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). O 
terceiro no processo civil brasileiro e assuntos correlatos: Estudos em homenagem ao professor Athos Gusmão 
Carneiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.324). 
133 CABRAL, Antonio do Passo. Pelas asas de Hermes: a intervenção do amicus curiae, um terceiro especial. 
Uma análise dos institutos interventivos similares – O amicus e o Vertretr des öffentlichen Interesses. Revista de 
Processo. Ano 29, n° 117, set-out. 2004, p.16; AGUIAR, Mirella de Carvalho. Amicus Curiae. Salvador: Jus 
Podivm, 2005, p.47; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. Salvador: Jus Podivm, 
2013, p.443-444. 
134 AGUIAR, Mirella de Carvalho. Amicus Curiae. Salvador: Jus Podivm, 2005, p.52; DEL PRÁ, Carlos 
Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de aperfeiçoamento da prestação 
jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.111; FERREIRA, Joana Cristina Brasil Barbosa. O amicus curiae e a 
pluralização das ações constitucionais. In OLIVEIRA, Vallisney de Sousa. Constituição e Processo Civil. São 
Paulo: Saraiva, 2008, p.104; BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um 
terceiro enigmático. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.409-410. 
135 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.531-532. 
136 FERREIRA, Joana Cristina Brasil Barbosa. O amicus curiae e a pluralização das ações constitucionais. In 
OLIVEIRA, Vallisney de Sousa. Constituição e Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2008, p.104. 
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já que a forma de ingresso e o interesse que o autoriza, bem como as funções exercidas por 

ele, em nada o aproximam da figura do terceiro137.  

Por fim, tem autores que sustentam que o amigo da corte não assume a função 

de custos legis, já que a) sua intervenção não é obrigatória; b) não atua como fiscal da 

qualidade das decisões, e sim como auxiliar técnico-jurídico do juiz e; c) pode atuar em lides 

que não envolvam direitos indisponíveis138. 

Considerando-se as posições anteriormente apresentadas, entende-se que o 

amigo da corte deve ser considerado como parte do processo. Primeiro, porque pode atuar 

com certa carga de parcialidade: não porque defende uma das partes principais (não sendo, 

portanto, assistente simples), mas porque defende o interesse institucional que orientou sua 

intervenção. Nesse caso, pode ser que o amicus curiae acabe sugerindo concessão de tutela 

jurisdicional em favor de uma das partes, porque a defesa do direito objetivo que deve ser 

aplicado ao caso aponta nessa direção. Segundo, porque exerce, conforme se verá (item 

5.3.1.3), uma série de poderes, típicos de parte, a saber, recorrer, sustentar razões oralmente, 

apresentar memoriais escritos, etc. Esse é, inclusive, o entendimento incorporado pelo NCPC. 

É possível a intervenção de mais de um amigo da corte139.  

                                                        
137 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. Amicus curiae. In DIDIER JR., Fredie; 
CERQUEIRA, Luís Otávio Siqueira de; CALMON FILHO, Petrônio; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo; 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). O terceiro no processo civil brasileiro e assuntos correlatos: 
Estudos em homenagem ao professor Athos Gusmão Carneiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.494; 
DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.444-445. Em 
sentido contrário, Cassio Scarpinella Bueno diz que o amicus é sujeito processual, que deve ser chamado de 
terceiro, porque chamá-lo apenas de sujeito processual é muito vago. (BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus 
Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.396). 
138 FERREIRA, Joana Cristina Brasil Barbosa. O amicus curiae e a pluralização das ações constitucionais. In 
OLIVEIRA, Vallisney de Sousa. Constituição e Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2008, p.105; DIDIER JR., 
Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.445. Cassio Scarpinella Bueno 
diz que a CVM, o CADE, o INPI e a OAB, quando atuam na qualidade de amicus curiae, atuam como custos 
legis, na medida em que verificam como e em que medida o específico direito material que caracteriza sua razão 
de ser, o seu ser institucional, deve ser aplicado em cada caso concreto em que sua manifestação é viabilizada. 
Nos demais casos de intervenção do amicus curiae, para o referido autor, não há assunção de função de custos 
legis, porque nesses casos, o amigo da corte tem atuação relacionada à produção da prova. Nessas outras 
hipóteses de intervenção, a função exercida pelo amigo da corte se aproxima à função exercida por um perito, já 
que é portador de informações estranhas ao conhecimento judicial, cuja apreciação se faz necessária para a 
prolação de melhor decisão. Na verdade, o amigo da corte assume as vezes de uma prova, qualquer que seja. 
(BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.396 e 404-405). Alexandre Feitas Câmara entende que o amigo da corte é 
auxiliar do juízo que assume função de um perito em questões de direito. (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições 
de direito processual civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.248). Joana Cristina Brasil Barbosa Ferreira diz que 
o amigo da corte não se confunde com outro auxiliar eventual do juízo, qual seja, o perito, porque este atua no 
auxílio do juiz a formar o seu convencimento por meio da busca da prova, para esclarecimento do fato probando, 
enquanto que aquele não auxilia na fase instrutória, mas sim na tarefa hermenêutica, ajudando o magistrado a 
interpretar o direito a ser aplicado no caso concreto. (FERREIRA, Joana Cristina Brasil Barbosa. O amicus 
curiae e a pluralização das ações constitucionais. In OLIVEIRA, Vallisney de Sousa. Constituição e Processo 
Civil. São Paulo: Saraiva, 2008, p.104). 
139 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.444. 
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Segundo Fredie Didier Jr., amigos da corte podem atuar na defesa de teses 

distintas ou opostas, com certa carga de parcialidade140. Segundo Cassio Scarpinella Bueno, o 

amicus curiae deve ser imparcial, sendo digno da confiança do magistrado, já que sua função 

é fornecer elementos para a prolação da decisão jurisdicional. Como atua em prol da prolação 

de uma decisão jurisdicional, está sujeito às hipóteses de suspeição e impedimento dos arts. 

134 e 135, do CPC. Na mesma linha defendida por Fredie Didier Jr., não haverá configuração 

de suspeição, quando a intervenção acarretar a sugestão de tutela de uma das partes em 

detrimento da outra, porque a suspeição obstativa de intervenção deve ser aferida 

subjetivamente, e não institucionalmente. Somente se ficar comprovado que existe interesse 

próprio do amicus curiae na causa, ficará configurada a suspeição141.  

Os amici curiae podem ser classificados quanto à natureza, em públicos e 

privados. A intervenção, por sua vez, pode ser classificada a) quanto à iniciativa, em 

provocada e espontânea e; b) quanto à razão pela qual se dá em vinculada, procedimental 

(chamada de parcialmente vinculada, nesse trabalho) e livre142.  

Os amici curiae públicos são pessoas ou órgãos do próprio Estado, a exemplo, 

no direito brasileiro, da União, demais pessoas jurídicas de direito público federal, estadual, 

municipal e distrital, INPI, CADE, OAB. Os amici curiae privados são entidades privadas, 

sociedades empresárias, indivíduos, associações de classe, organizações não governamentais 

ou quaisquer grupos minimamente organizados143. Nesse ponto, diz-se que amicus curiae 

                                                        
140 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.443-444. Em 
sentido similar, Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá entende que a atuação do amigo da corte deve ser neutra. Por 
conta da dialeticidade da relação processual, é possível que o amigo da corte acabe auxiliando indiretamente a 
defesa de uma das teses expostas em juízo, o que não compromete a sua neutralidade. (DEL PRÁ, Carlos 
Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de aperfeiçoamento da prestação 
jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.111-112). Quando surgiu a figura do amicus curiae no common law, a sua 
atuação era de imparcialidade, auxiliando a corte a evitar erros de julgamentos. A partir do século XIX, o amicus 
curiae assumiu a posição de representante de terceiros não participantes do processo. A partir desse momento, a 
corte deixou de exigir total desinteresse do amicus curiae. (LUCAS, Allison. Friends of the court? The ethics of 
amicus brief writing in first amendment litigation. Fordham Urban Law Journal. Vol. 26, Issue 5, 1998, p.1608).       
141 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.486-488. Nesse sentido: FERREIRA, Joana Cristina Brasil Barbosa. O amicus 
curiae e a pluralização das ações constitucionais. In OLIVEIRA, Vallisney de Sousa. Constituição e Processo 
Civil. São Paulo: Saraiva, 2008, p.117. 
142 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.471. 
143 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.472. 



244 

 

pode ser qualquer pessoa física ou jurídica144 que tenha representatividade coletiva e possa 

contribuir para a solução da causa145. 

A intervenção será provocada, quando determinada pelo juiz146. Não se trata de 

intervenção obrigatória ou compulsória. Compulsória é a intimação para que o amicus se 

manifeste, já que o juiz reconhece formalmente que ele tem a possibilidade de se manifestar 

em juízo em determinado caso. A ausência da intimação pode levar à nulidade, a partir do 

momento em que se vislumbra que a hipótese concreta reclama a intervenção. Se o amicus 

não intervier ou se se manifestar no sentido de que não há razão para intervir, não haverá 

qualquer vício147.  

Na intervenção provocada, as partes devem ser previamente ouvidas. Caso 

concordem com a indicação do amigo da corte pelo juiz, ele será intimado. Após a 

intervenção do amigo da corte, deve ser dada à parte a oportunidade de se manifestar sobre as 

razões e informações apresentadas pelo amicus. Quando for provocada, o amicus curiae deve 

ser intimado depois de as partes terem vista dos autos, aplicando-se analogicamente o art. 83, 

I, do CPC, porque é depois da fase postulatória que o juiz terá condições de começar a 

decidir148. 

A intervenção será espontânea, quando a iniciativa de manifestação partir do 

próprio amicus curiae que pretende intervir no feito149. 

No caso de intervenção espontânea, o procedimento observará o quanto 

disposto no art. 51, do CPC e não haverá suspensão do processo. O amigo da corte requererá a 

                                                        
144 AGUIAR, Mirella de Carvalho. Amicus Curiae. Salvador: Jus Podivm, 2005, p.5; DIDIER JR., Fredie. Curso 
de Direito Processual Civil. 15. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.443.  
145 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.443. Há vezes 
em que a própria lei aponta o sujeito que figurará como amigo da corte. É o caso da CVM, do INPI, do CADE e 
da OAB. Quando a lei não indicar, podem ser amigos da corte os legitimados para as ações coletivas ou qualquer 
pessoa física ou jurídica com representatividade adequada. (BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus Curiae no 
processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.576 e 581).  
146 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.476; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. Salvador: 
Jus Podivm, 2013, p.442. 
147 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.476-477 e 495-497. 
148 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.492-493. Cassio Scarpinella Bueno entende que na intervenção provocada, a 
representação do amicus curiae por advogado deve ser descartada, porque, nessa hipótese, o amigo da corte não 
está postulando perante o juiz. Nada impede que, mesmo nesse caso, o amigo da corte compareça munido de 
advogado. (BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. 
ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.500). 
149 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.476; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. Salvador: 
Jus Podivm, 2013, p.442. Na intervenção espontânea, exige-se representação do amigo da corte por advogado, 
porque se trata de ato postulatório, que impõe a presença de advogado (arts. 1°, da Lei n° 8.906/1994, 13, III e 
36, do CPC). 
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intervenção, apresentando as razões e informações que entende devam ser levadas em 

consideração pelo juiz. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.238150, o 

STF decidiu que a primeira limitação temporal para o ingresso do amigo da corte é o 

momento em que o julgamento se inicia, já que o amicus curiae tem relevante participação na 

instrução da causa. O juiz poderá, de logo, indeferir o ingresso do amicus, motivando a sua 

decisão, já que não existe direito subjetivo à sua admissão151. Se entender que é caso que 

admite a intervenção, deverá intimar as partes, para que, num prazo de 5 dias, manifestem-se 

sobre o pedido de intervenção e sobre as informações e os elementos trazidos pelo amigo da 

corte. Se houver apresentação de impugnação, o juiz determinará o desentranhamento da 

petição em que formulado o pedido de intervenção, que formará, com as impugnações, autos 

apartados. O juiz poderá determinar a produção de provas. Em seguida, decidirá. Da decisão 

que admitir ou não a intervenção do amicus curiae, caberá agravo de instrumento, a ser 

interposto pelas partes ou pelo próprio amicus curiae. Não havendo apresentação de 

impugnações, o juiz decidirá, logo, em decisão recorrível por agravo de instrumento152. 

A intervenção será vinculada quando a lei prevê a intervenção do amicus 

curiae e escolhe quem pode ou deve ser chamado a intervir como amigo da corte153. É o caso 

da intervenção da União (art. 5°, caput e parágrafo único, da Lei n° 9.469/1997), que para 

alguns autores, é hipótese de intervenção de amigo da corte, conforme se verá no item 

5.3.1.4.5, da CVM (art. 31, caput, da Lei n° 6.385/1976), do CADE (art. 118, da Lei n° 

12.259/2011), do INPI (arts. 57, 118, 175, da Lei n° 9.279/1996) e da OAB (art. 49, parágrafo 

único, da Lei n° 8.906/1994). Nesses casos que se pode vislumbrar a ocorrência de nulidade, 

por ausência de intimação do amicus curiae, com exceção da hipótese de intervenção da 

OAB, analisada adiante154. 

                                                        
150 STF, Tribunal Pleno, ADI n° 2.228, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 09 ago 2007, decisão publicada em 12 set 
2008. Nesse julgamento, os Ministros vencidos Ilmar Galvão, Carlos Velloso e Sepúlveda Pertence entenderam 
que o ingresso do amigo da corte pode se dar até mesmo depois de iniciado o julgamento. 
151 AGUIAR, Mirella de Carvalho. Amicus Curiae. Salvador: Jus Podivm, 2005, p.14; BUENO, Cassio 
Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p.483-484 e 493. É o que se extrai também do julgamento da Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental n° 54. (STF, Tribunal Pleno, ADPF n° 54, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 12 abr 2009, 
decisão publicada em 30 abr 2013).  
152 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.483-484 e 493. As partes devem sempre ser intimadas a se manifestar a 
respeito da manifestação do amicus curiae, de forma a salvaguardar o contraditório. (DEL PRÁ, Carlos Gustavo 
Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de aperfeiçoamento da prestação 
jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.148). 
153 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.479. 
154 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.479. 
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A intervenção será procedimental (chamada nesse trabalho de parcialmente 

vinculada) quando a lei previr a intervenção do amicus curiae, sem indicar quem pode ser 

chamado a se manifestar nessa qualidade155. É o que acontece nas ações diretas de 

inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de constitucionalidade, nas ações de arguição 

de descumprimento de preceito fundamental, no incidente de inconstitucionalidade, no 

incidente de uniformização de jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais Federais. 

Aqui, não se pode vislumbrar nulidade, nem mesmo se o amicus curiae não for intimado156. 

A intervenção será atípica nos casos em que não há indicação legal de quem 

será amicus e nem qualquer indicação procedimental específica para a sua oitiva157. É o que 

será analisado no item 5.3.2. Aqui, não se pode vislumbrar nulidade, nem mesmo se o amicus 

curiae não for intimado158. 

Em qualquer espécie, a intervenção do amigo da corte se justifica como forma 

de aprimoramento da tutela jurisdicional, mediante o oferecimento de apoio técnico ao 

magistrado159. Sua função é prestar auxílio ao órgão julgador através da apresentação de 

informações sobre questões jurídicas, esclarecimentos fáticos ou mesmo interpretações 

normativas. Além disso, a atuação do amigo da corte se caracteriza como elemento especial 

de colaboração ao exercício da jurisdição, que tem o condão de ampliar a discussão da causa, 

proporcionando ao julgador visão completa da questão a ser decidida, que compreende 

aspectos fáticos e jurídicos e a dimensão das consequências (inclusive) sociais do 

julgamento160.  

Reconhece-se que o magistrado, por vezes, não detém conhecimentos 

necessários e suficientes para a prestação da melhor e mais adequada tutela jurisdicional, de 

onde decorre a possibilidade de intervenção do amigo da corte161. O juiz, contudo, não está 

                                                        
155 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.480. 
156 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.498. 
157 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.481. 
158 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.498. 
159 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.442 e 444. 
160 LUCAS, Allison. Friends of the court? The ethics of amicus brief writing in first amendment litigation. 
Fordham Urban Law Journal. Vol. 26, Issue 5, 1998, p.1610-1611; AGUIAR, Mirella de Carvalho. Amicus 
Curiae. Salvador: Jus Podivm, 2005, p.5. Damares Medina entende que o papel do amigo da corte é pluralizar o 
debate. (MEDINA, Damares. Amicus Curiae: amigo da corte ou amigo da parte? São Paulo: Saraiva, 2010, 
p.76). O STF já se posicionou nesse sentido, ao dizer que a participação do amigo da corte visa pluralizar a 
participação no processo e ampliar o debate da questão constitucional, contribuindo para a qualidade e 
legitimidade das decisões. (STF, Tribunal Pleno, ADI n° 2.130, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 03 out 2001, 
decisão publicada em 14 dez 2001).  
161 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.445. 
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vinculado à manifestação do amigo da corte, podendo decidir, de acordo com o seu 

convencimento162; não pode, contudo, ignorar referida manifestar, isto é, não pode considerá-

la inexistente. 

A eficácia da sentença não atinge o amigo da corte, mas ele está vinculado à 

autoridade da coisa julgada, tendo em vista que é parte do processo. O amigo da corte também 

se submete às preclusões ao longo da marcha processual. Por exemplo, existe um momento a 

partir do qual o amigo da corte não poderá mais se manifestar, qual seja, o início do 

julgamento.  

Vistas as delimitações iniciais em torno do amicus curiae, passa-se à análise 

dos requisitos para a sua intervenção. 

 

5.3.1.2 Requisitos para a intervenção 

 

A marca da intervenção do amicus curiae é a pendência de demandas que 

envolvam conhecimentos técnico-jurídicos especializados (a exemplo das ações que digam 

respeito a questões do direito da concorrência)163, matéria de alta relevância ou controvérsia 

que acarrete repercussão social. Esse é o primeiro requisito para a intervenção do amicus 

curiae: pendência de demanda em que se discutam questões técnicas, de alta relevância ou 

que acarrete repercussão social da controvérsia. 

O segundo requisito é a demonstração de interesse institucional. O interesse 

institucional é interesse jurídico e público. É jurídico, porque está previsto pelo sistema e é 

merecedor de especial proteção. É público, porque transcende o interesse individual das partes 

e o próprio interesse titularizado pelo amicus curiae. O interesse institucional deve dizer 

respeito às instituições, aos interesses corporificados no amicus (se for pessoa natural), aos 

interesses estatais, representados pelos valores que o Estado representa e tem objetivo de 

cumprir164. 

                                                        
162 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.527. 
163 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.445. 
164 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros, 2009, v. 2., p.402; BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae: uma homenagem a Athos Gusmão 
Carneiro. In DIDIER JR., Fredie; CERQUEIRA, Luís Otávio Siqueira de; CALMON FILHO, Petrônio; 
TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). O terceiro no processo civil 
brasileiro e assuntos correlatos: Estudos em homenagem ao professor Athos Gusmão Carneiro. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010, p.160; BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: 
um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.460-461. 
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Na análise do interesse institucional, importa “o confronto de aptidões, 

qualidades, reputação, fins institucionais, tempo de existência, atuação nos mais diversos 

campos da vida e do direito em diversas facetas e o objeto da ação165”. 

Preenchidos ambos os requisitos, a intervenção do amigo da corte deve ser 

admitida e, ingressando em juízo, assumirá deveres e gozará de poderes.  

 

5.3.1.3 Poderes e deveres 

 

O amigo da corte deve observar os deveres de lealdade e boa-fé processual 

impostos pelo art. 14, do CPC166, devendo ser responsabilizado pelo seu descumprimento167. 

Além desses, o amigo da corte que intervém espontaneamente deve responder pelas custas a 

que deu causa, por conta da intervenção, nos termos do art. 32, do CPC. Se se tratar de 

intervenção provocada, o sucumbente deverá ficar a cargo de eventuais gastos com a 

intervenção do amicus curiae e o autor, pelo adiantamento das despesas processuais168. 

Segundo Michael K. Lowman, os amici curiae privados gozam de limitados 

poderes relativos ao fornecimento para a corte das informações necessárias ao julgamento, à 

apresentação do cenário fático e à sugestão de eventuais implicações decorrentes do 

julgamento da causa. Para o referido autor, os amici curiae públicos gozam de amplos 

poderes, atuando como se fossem as partes principais, podendo buscar o cumprimento das 

decisões judiciais, participar ativamente da produção das provas, requerer deferimento de 

pedido liminar, recorrer. Com o surgimento do litigating amicus curiae, os poderes assumidos 

pelas dois grupos de amici curiae passam a se assemelhar, atuando esses sujeitos como partes, 

                                                        
165 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.582. 
166 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.150; BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus 
Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.501. 
Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá entende que as sanções pelo descumprimento de qualquer dever só podem ser 
imputadas ao amigo da corte que intervier voluntariamente. (DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus 
curiae: instrumento de participação democrática e de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2007, p.150). 
167 FERREIRA, Joana Cristina Brasil Barbosa. O amicus curiae e a pluralização das ações constitucionais. In 
OLIVEIRA, Vallisney de Sousa. Constituição e Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2008, p.117. 
168 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.539. Carlos Gustavo Rodrigues Nogueira Del Prá diz que, em nenhuma 
hipótese, haverá condenação do amicus curiae no pagamento de verbas da sucumbência. (DEL PRÁ, Carlos 
Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de aperfeiçoamento da prestação 
jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.149). 
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verdadeiros representantes de uma terceira parte que não participa do processo, como defende 

o mencionado autor169. 

Independentemente de quem intervirá, entende-se, que, quanto aos poderes, o 

amigo da corte dará suporte técnico-jurídico ao magistrado por meio de memoriais escritos, 

em que apresentará informações e elementos de fato ou jurídicos sobre a questão que será 

julgada170. No intuito de comprovar a veracidade ou alcance de suas alegações, deve ser 

garantido ao amigo da corte a produção de provas171.  

O amigo da corte poderá apresentar suas razões oralmente. Essa conclusão 

pode ser obtida a partir de três premissas172.  

Primeiro, o art. 7°, §2°, da Lei n° 9.868/1999, que é uma das fontes que prevê a 

intervenção do amigo da corte (analisado adiante), não estabelece forma para a sua 

manifestação. Logo, a manifestação do amicus curiae pode ser efetivada de qualquer maneira 

(oral ou escrita), desde que atinja a finalidade, qual seja, ajudar o órgão julgador. Deve-se 

aplicar o art. 154, do CPC173. 

Segundo, a permissão de sustentação oral conferida aos representantes judiciais 

da requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela expedição do ato (art. 10, §2°, da 

Lei n° 9.868/1999) não pode servir como argumento de que fica proibida a manifestação oral 

do amigo da corte, porque não há justificativa para se permitir a sustentação oral para uns e a 

proibição para outros174. 

                                                        
169 LOWMAN, Michael K. The litigating amicus curiae: when does the party begin after the friends leave. The 
American University Law Review. Vol. 41:1243, p.1258-1289. 
170 AGUIAR, Mirella de Carvalho. Amicus Curiae. Salvador: Jus Podivm, 2005, p.14; FERREIRA, Joana 
Cristina Brasil Barbosa. O amicus curiae e a pluralização das ações constitucionais. In OLIVEIRA, Vallisney de 
Sousa. Constituição e Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2008, p.117; BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus 
Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.508; 
DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.447. 
171 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.508. Nesse sentido: STF, ADI n° 5.022, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 16 out 
2013, decisão publicada em 22 out 2013. 
172 FERREIRA, Joana Cristina Brasil Barbosa. O amicus curiae e a pluralização das ações constitucionais. In 
OLIVEIRA, Vallisney de Sousa. Constituição e Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2008, p.119-120; BUENO, 
Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p.518-519; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. Salvador: Jus 
Podivm, 2013, p.447. 
173 DIDIER JR., Fredie. Possibilidade de sustentação oral do amicus curiae. Revista Dialética de Direito 
Processual. N° 8, nov. 2003, p.38; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. Salvador: Jus 
Podivm, 2013, p.447. 
174 DIDIER JR., Fredie. Possibilidade de sustentação oral do amicus curiae. Revista Dialética de Direito 
Processual. N° 8, nov. 2003, p.38; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. Salvador: Jus 
Podivm, 2013, p.447. 
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Terceiro, permitir a sustentação oral não prejudica a razoável duração do 

processo, nem atrapalha o funcionamentos dos órgãos jurisdicionais. A intervenção do amigo 

da corte se impõe para o aprimoramento da tutela jurisdicional175.  

O STF, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n° 2.130176, 

n° 2.675177 e n° 2.777178, admitiu a sustentação oral do amigo da corte. O art. 131, §2°, do 

RISTF, também prevê essa possibilidade. 

Não se espera que o amigo da corte argua matéria relativa à admissibilidade ou 

à validade do processo, razão pela qual não se admite que possa ele opor exceção de 

suspeição e impedimento do juiz. Sua discussão deve estar relacionada ao mérito da questão 

discutida na causa. Há quem entenda, porém, que quando se estiver diante de situação em que 

o ingresso do amicus curiae desloca a competência para a Justiça Federal, o interveniente 

poderá requerer a remessa dos autos para a justiça competente179, podendo interpor agravo de 

instrumento da decisão que o indeferir. Não poderá, contudo, opor exceção de 

incompetência180. 

No presente trabalho, conforme se verá no item 5.3.1.4.5, não se admite 

deslocamento de processamento e julgamento da causa para a Justiça Federal, razão pela qual, 

não se conclui que o amigo da corte disponha de poder para requerer a remessa dos autos para 

a justiça competente e para recorrer da decisão que o indeferir. 

No que se refere à legitimidade e interesse recursal do amigo da corte, a 

doutrina diverge bastante e existem quatro correntes doutrinárias que tratam do assunto. 

A primeira parcela da doutrina não reconhece legitimidade e interesse recursal 

ao amigo da corte. Segundo essa parcela da doutrina, não se pode entender que o amigo da 

corte equivalha a um terceiro prejudicado, quando da interposição do recurso. Primeiro, 

porque a decisão não pode prejudicar direito subjetivo dele, já que a sua atuação é meramente 

instrutória e informacional. Segundo, porque o amigo da corte não goza de interesse jurídico, 

já que sua função é de mero auxiliar. Terceiro, porque o amigo da corte não veicula nenhum 

                                                        
175 DIDIER JR., Fredie. Possibilidade de sustentação oral do amicus curiae. Revista Dialética de Direito 
Processual. N° 8, nov. 2003, p.38; FERREIRA, Joana Cristina Brasil Barbosa. O amicus curiae e a pluralização 
das ações constitucionais. In OLIVEIRA, Vallisney de Sousa. Constituição e Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 
2008, p.120; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.448. 
176 STF, Tribunal Pleno, ADI n° 2.130, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 03 out 2001, decisão publicada em 14 
dez 2001. 
177 STF, ADI n° 275, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 11 dez 2012, decisão publicada em 17 dez 2012. 
178 STF, ADI n° 2.777, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 07 out 2003, decisão publicada em 16 out 2003. 
179 O NCPC prevê, no art. 138, §1°, que a intervenção do amigo da corte não implica deslocamento de 
competência. 
180 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.506-507. 
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pedido, a não ser o pedido de sua admissão, não tendo direito a que seus argumentos sejam 

expressamente apreciados pela corte. Quarto, porque admitir a interposição de recurso pelo 

amigo da corte pode acabar por tumultuar o processo, impedindo a efetivação da 

exequibilidade e celeridade processuais181. 

A segunda parcela da doutrina entende que o amigo da corte só poderá recorrer 

da decisão que inadmite a sua intervenção182. 

A terceira parcela da doutrina entende que o amigo da corte, em regra, não 

goza de legitimidade e interesse recursal, podendo recorrer apenas das decisões que resolvam 

questões incidentes que afetem diretamente direito individual do amigo da corte183.  

A quarta parcela da doutrina reconhece a legitimidade e o interesse do amigo 

da corte, para recorrer de decisão proferida no processo no qual interveio, que o prejudique, 

afetando os interesses que justificaram a sua intervenção. Segundo essa corrente doutrinária, o 

amigo da corte também poderá recorrer da decisão que inadmitir a sua intervenção184, de 

decisão que afete posição jurídica sua (a exemplo de decisão que o condena no pagamento de 

multa)185, de decisão relativa à competência jurisdicional que lhe diga respeito186 ou à 

                                                        
181 AGUIAR, Mirella de Carvalho. Amicus Curiae. Salvador: Jus Podivm, 2005, p.18-19; MEDINA, Damares. 
Amicus Curiae: amigo da corte ou amigo da parte? São Paulo: Saraiva, 2010, p.76-81; DIDIER JR., Fredie. 
Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.447. 
182 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Breves considerações sobre o amicus curiae na ADIN e sua 
legitimidade recursal. In DIDIER JR., Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos e 
atuais sobre os terceiros no processo civil e assuntos afins. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.73; 
AGUIAR, Mirella de Carvalho. Amicus Curiae. Salvador: Jus Podivm, 2005, p.18-19. 
183 DIDIER JR., Fredie. Recurso de terceiro: juízo de admissibilidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 
p.158. 
184 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.513 e 517. Nesse sentido: FERREIRA, Joana Cristina Brasil Barbosa. O 
amicus curiae e a pluralização das ações constitucionais. In OLIVEIRA, Vallisney de Sousa. Constituição e 
Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2008, p.122. Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá entende que só tem 
legitimidade para recorrer da decisão de inadmissão de intervenção, o amicus curiae que intervier 
voluntariamente. Se o amigo da corte tem legitimidade para formular pleito de intervenção, também terá 
legitimidade recursal. (DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação 
democrática e de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.158-159). Segundo Joana 
Cristina Brasil Barbosa Ferreira, a decisão que admite a intervenção do amigo da corte é irrecorrível pelas partes, 
porque é o juiz que deve fazer o juízo sobre o cabimento da intervenção, salvo se se tratar de configuração de 
suspeição ou impedimento. (FERREIRA, Joana Cristina Brasil Barbosa. O amicus curiae e a pluralização das 
ações constitucionais. In OLIVEIRA, Vallisney de Sousa. Constituição e Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 
2008, p.123-124). Aderbal Torres de Amorim defende a inconstitucionalidade da irrecorribilidade da decisão 
monocrática de admissão do amigo da corte. (AMORIM, Aderbal Torres de. Amicus curiae, ações 
constitucionais e recurso extraordinário: inconstitucionalidades flagrantes. Revista de Processo. Ano 35, n° 188, 
out. 2010, p.279-283). Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá defende que as partes podem interpor recurso da 
decisão que inadmitir a intervenção do amigo da corte. (DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Breves 
considerações sobre o amicus curiae na ADIN e sua legitimidade recursal. In DIDIER JR., Fredie; WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos e atuais sobre os terceiros no processo civil e assuntos afins. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.76). 
185 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Breves considerações sobre o amicus curiae na ADIN e sua 
legitimidade recursal. In DIDIER JR., Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos e 
atuais sobre os terceiros no processo civil e assuntos afins. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.77; DEL 
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qualquer outra questão de forma, conteúdo e extensão de seu agir187. Não poderá recorrer para 

questionar questões meramente processuais que não lhe digam respeito188. 

Entende-se que o amigo da corte pode interpor recurso contra a decisão que 

inadmitiu sua intervenção189, contra a decisão que atingir posição jurídica sua (impondo-lhe 

pagamento de multa, por exemplo) e contra a decisão que desconsiderar os elementos 

apresentados por ele.  

Há quem diga que, dentre os poderes, está a possibilidade de os amici curiae 

públicos, ajuizarem suspensão de segurança, entendendo-se o termo “interessada” previsto no 

art. 15, caput, da Lei n° 12.016/2009, como expressão do interesse institucional ensejador da 

formulação de tal pleito190. 

Analisados os poderes e deveres do amigo da corte, passemos ao estudo das 

hipóteses atuais de intervenção do amigo da corte no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

5.3.1.4 Hipóteses de intervenção 

 

Não há, no direito brasileiro, atualmente, nenhuma menção ao “amicus curiae”, 

mas diante de algumas previsões legais, é possível listar as hipóteses atuais diferenciadas de 

intervenção, que podem ser incluídas como hipóteses de intervenção do amicus curiae191.  

Embora já se tenha traçado o regramento geral do referido instituto, 

oportunamente, referir-se-á a previsões específicas em determinadas hipóteses de intervenção. 

 

5.3.1.4.1 Intervenção no incidente de análise por amostragem da repercussão geral, no 

procedimento de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante e no 

incidente de julgamento por amostragem de recursos repetitivos 

 
                                                                                                                                                                             
PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de aperfeiçoamento 
da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.162; BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo 
civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.513 e 517. 
186 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.513 e 517. 
187 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.162. 
188 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.513 e 517. 
189 STF, Tribunal Pleno, ADI n° 3.105, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 02 fev 2007, decisão publicada em 23 fev 
2007; STF, ADI n° 5.022, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 16 out 2013, decisão publicada em 22 out 2013. 
190 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.532-533. 
191 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.144-145. 
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Na forma do art. 543-A, §6°, do CPC, admite-se a intervenção do amicus 

curiae no incidente de análise por amostragem da repercussão geral veiculada em recurso 

extraordinário192. 

Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá reconhece que o STF, ao apreciar a 

existência de repercussão geral nos recursos extraordinários, exercerá atividade de 

transcendência coletiva, porquanto as questões debatidas necessariamente terão tal qualidade, 

o que acaba por difundir o interesse nessa atividade jurisdicional por toda a coletividade, ou 

por uma parte dela, o que impõe, segundo ele, a participação do amicus curiae193. 

No procedimento de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula 

vinculante do STF em matéria constitucional (art. 3°, §2°, da Lei n° 11.417/2006), admite-se a 

intervenção de amicus curiae194. 

A ideia da intervenção do amicus curiae, nessa hipótese, é emprestar 

legitimidade ao procedimento de edição de súmula vinculante, mediante ampla abertura à 

participação de outros sujeitos, tendo em vista que do referido procedimento decorre uma tese 

jurídica que transcende o caso concreto e passa a projetar sua sombra para outros casos 

similares. Esses sujeitos (pessoas físicas, associações, organizações não-governamentais, 

entes despersonalizados, etc.) agiriam como verdadeiros amici curiae, trazendo outros 

elementos à decisão judicial195. 

                                                        
192 GÓES, Gisele Santos Fernandes. Amicus curiae e sua função nos processos objetivos. Necessidade de 
universalização do instituto para outras demandas. In DIDIER JR., Fredie; CERQUEIRA, Luís Otávio Siqueira 
de; CALMON FILHO, Petrônio; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). 
O terceiro no processo civil brasileiro e assuntos correlatos: Estudos em homenagem ao professor Athos 
Gusmão Carneiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.265; MEDINA, Damares. Amicus Curiae: amigo 
da corte ou amigo da parte? São Paulo: Saraiva, 2010, p.103; AGNOL JUNIOR, Antonio Janyr Dall’; 
USTÁRROZ, Daniel; PORTO, Sérgio Gilberto. Afirmação do amicus curiae no direito brasileiro. In DIDIER 
JR., Fredie; CERQUEIRA, Luís Otávio Siqueira de; CALMON FILHO, Petrônio; TEIXEIRA, Sálvio de 
Figueiredo; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). O terceiro no processo civil brasileiro e assuntos 
correlatos: Estudos em homenagem ao professor Athos Gusmão Carneiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010, p.121; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.443. 
193 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.203.  
194 FERREIRA, Joana Cristina Brasil Barbosa. O amicus curiae e a pluralização das ações constitucionais. In 
OLIVEIRA, Vallisney de Sousa. Constituição e Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2008, p.136; MEDINA, 
Damares. Amicus Curiae: amigo da corte ou amigo da parte? São Paulo: Saraiva, 2010, p.106; AGNOL 
JUNIOR, Antonio Janyr Dall’; USTÁRROZ, Daniel; PORTO, Sérgio Gilberto. Afirmação do amicus curiae no 
direito brasileiro. In DIDIER JR., Fredie; CERQUEIRA, Luís Otávio Siqueira de; CALMON FILHO, Petrônio; 
TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). O terceiro no processo civil 
brasileiro e assuntos correlatos: Estudos em homenagem ao professor Athos Gusmão Carneiro. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010, p.120; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. Salvador: 
Jus Podivm, 2013, p.443. 
195 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.196-. 
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No incidente de julgamento por amostragem de recursos especiais repetitivos, 

previsto no art. 543-C, §§3° e 4°, do CPC, admite-se a intervenção de amicus curiae196. 

A intervenção do amigo da corte, aqui, decorre da necessidade de a 

comunidade participar da escolha dos recursos que serão utilizados como paradigma para 

fixação da tese a ser aplicada a todos os casos semelhantes. Além disso, a participação do 

amicus curiae viabiliza o exercício do contraditório pela comunidade que poderá ser atingida 

pela tese que vier a ser fixada no incidente197. 

 

5.3.1.4.2 Intervenção nas ações de controle concentrado de constitucionalidade 

 

Admite-se a intervenção de amigo da corte nos processos de controle 

concentrado de constitucionalidade198. 

O controle concentrado no Brasil é feito, pelo STF, conforme previsão do art. 

102, caput, da CF/1988, dentre outros meios, através da ação direta de inconstitucionalidade, 

da ação declaratória de constitucionalidade e da arguição de descumprimento de preceito 

fundamental199. 

A Lei n° 9.868/1999, que dispõe sobre a ação direta de inconstitucionalidade, 

prevê, no art. 7°, §2°, que “o relator, considerando a relevância da matéria e a 

representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o 

prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades”. 

A previsão do referido dispositivo legal não está a admitir a intervenção de 

terceiros, na ação direta de inconstitucionalidade, porque o art. 7°, caput, a veda, 

                                                        
196 CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.214; GÓES, 
Gisele Santos Fernandes. Amicus curiae e sua função nos processos objetivos. Necessidade de universalização 
do instituto para outras demandas. In DIDIER JR., Fredie; CERQUEIRA, Luís Otávio Siqueira de; CALMON 
FILHO, Petrônio; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). O terceiro no 
processo civil brasileiro e assuntos correlatos: Estudos em homenagem ao professor Athos Gusmão Carneiro. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.265; AGNOL JUNIOR, Antonio Janyr Dall’; USTÁRROZ, Daniel; 
PORTO, Sérgio Gilberto. Afirmação do amicus curiae no direito brasileiro. In DIDIER JR., Fredie; 
CERQUEIRA, Luís Otávio Siqueira de; CALMON FILHO, Petrônio; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo; 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). O terceiro no processo civil brasileiro e assuntos correlatos: 
Estudos em homenagem ao professor Athos Gusmão Carneiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.123; 
DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.443. 
197 AGNOL JUNIOR, Antonio Janyr Dall’; USTÁRROZ, Daniel; PORTO, Sérgio Gilberto. Afirmação do 
amicus curiae no direito brasileiro. In DIDIER JR., Fredie; CERQUEIRA, Luís Otávio Siqueira de; CALMON 
FILHO, Petrônio; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). O terceiro no 
processo civil brasileiro e assuntos correlatos: Estudos em homenagem ao professor Athos Gusmão Carneiro. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.123. 
198 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.443. 
199 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.146. 
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expressamente: “não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de 

inconstitucionalidade”.  

Diante de tal previsão legal, a doutrina200 passou a dizer que o art. 7°, §2°, da 

Lei n° 9.868/1999, prevê hipótese de intervenção do amigo da corte201.  

Há quem diga que é do art. 9°, §1°, da Lei n° 9.868/1999, que se extrai a 

previsão da intervenção provocada do amigo da corte, na ação direta de 

inconstitucionalidade202.  

A intervenção de amicus curiae, nessa hipótese, deve observar dois requisitos: 

a) a relevância da matéria e; b) a representatividade do postulante203, segundo o que dispõe a 

própria lei. 

                                                        
200 PEREIRA, Milton Luiz. Amicus Curiae – Intervenção de terceiros. Revista de Processo. Ano 28, n° 109, jan-
mar. 2003, p.42; CABRAL, Antonio do Passo. Pelas asas de Hermes: a intervenção do amicus curiae, um 
terceiro especial. Uma análise dos institutos interventivos similares – O amicus e o Vertretr des öffentlichen 
Interesses. Revista de Processo. Ano 29, n° 117, set-out. 2004, p.13; CUNHA JÚNIOR, Dirley da. A 
intervenção de terceiros no processo de controle concentrado de constitucionalidade – a intervenção do 
particular, do co-legitimado e do amicus curiae na ADIN, ADC e ADPF. In DIDIER JR., Fredie; WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos e atuais sobre os terceiros no processo civil e assuntos afins. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.157; AGUIAR, Mirella de Carvalho. Amicus Curiae. Salvador: Jus 
Podivm, 2005, p.29; ARENHART, Sérgio Cruz. O recurso de terceiro prejudicado e as decisões vinculantes. In 
NERY JR., Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007, p.435; DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de 
participação democrática e de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.85-89; 
FERREIRA, Joana Cristina Brasil Barbosa. O amicus curiae e a pluralização das ações constitucionais. In 
OLIVEIRA, Vallisney de Sousa. Constituição e Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2008, p.114; MEDINA, 
Damares. Amicus Curiae: amigo da corte ou amigo da parte? São Paulo: Saraiva, 2010, p.85; CARNEIRO, 
Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.212-213; GÓES, Gisele Santos 
Fernandes. Amicus curiae e sua função nos processos objetivos. Necessidade de universalização do instituto para 
outras demandas. In DIDIER JR., Fredie; CERQUEIRA, Luís Otávio Siqueira de; CALMON FILHO, Petrônio; 
TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). O terceiro no processo civil 
brasileiro e assuntos correlatos: Estudos em homenagem ao professor Athos Gusmão Carneiro. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010, p.265; AGNOL JUNIOR, Antonio Janyr Dall’; USTÁRROZ, Daniel; PORTO, 
Sérgio Gilberto. Afirmação do amicus curiae no direito brasileiro. In DIDIER JR., Fredie; CERQUEIRA, Luís 
Otávio Siqueira de; CALMON FILHO, Petrônio; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo; WAMBIER, Teresa Arruda 
Alvim (coord.). O terceiro no processo civil brasileiro e assuntos correlatos: Estudos em homenagem ao 
professor Athos Gusmão Carneiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.116; BINENBOJM, Gustavo. A 
dimensão do amicus curiae no processo constitucional brasileiro: requisitos, poderes processuais e aplicabilidade 
no âmbito estadual. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico. N° 26, maio-jun-jul. 2011, p.3; 
BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.155; CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 23. ed. 
São Paulo: Atlas, 2012, p.247. 
201 Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá entende que na ação direta de inconstitucionalidade, a intervenção de 
órgãos e entidades como amicus curiae e dos colegitimados para a propositura da ação pode ser voluntária. O 
ingresso de outros sujeitos depende de intimação. (DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: 
instrumento de participação democrática e de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, 
p.85 e 135). 
202 AGUIAR, Mirella de Carvalho. Amicus Curiae. Salvador: Jus Podivm, 2005, p.29. 
203 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. A intervenção de terceiros no processo de controle concentrado de 
constitucionalidade – a intervenção do particular, do co-legitimado e do amicus curiae na ADIN, ADC e ADPF. 
In DIDIER JR., Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos e atuais sobre os 
terceiros no processo civil e assuntos afins. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.164; DEL PRÁ, Carlos 
Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de aperfeiçoamento da prestação 
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A relevância da matéria decorre do mero ajuizamento da ação direta de 

inconstitucionalidade, cujo objeto é a constitucionalidade da norma questionada. Diz-se que a 

relevância da matéria também decorre da necessidade concreta sentida pelo relator de que 

outros elementos devem ser trazidos aos autos para fins de formação de seu convencimento. A 

relevância da matéria deve ser indicativa da necessidade do estabelecimento de diálogo entre 

a norma questionada e os valores dispersos pela sociedade e outros órgãos governamentais204. 

A representatividade do postulante decorre dos arts. 103, da CF/1988, e 2°, 

parágrafo único, da Lei n° 9.868/1999, que preveem os legitimados para o ajuizamento das 

ações diretas de inconstitucionalidade. Também terá representatividade toda pessoa, grupo de 

pessoas ou entidade de direito público ou de direito privado que conseguir demonstrar que 

tem interesse institucional na causa e que, por conta desse interesse, tem condições de 

contribuir para o debate da matéria, fornecendo os elementos ou informações úteis e 

necessários para a prolação de melhor decisão jurisdicional. Interesses corporativos que dizem 

respeito à própria entidade não são suficientes para a intervenção como amicus curiae. Para 

que se possa falar em interesse institucional, o representante precisa guardar relação com o 

que está sendo discutido em juízo e a aferição dessa relação deve ser feita, em cada caso 

concreto, a partir do plano institucional e não dos interesses próprios da Instituição no 

deslinde da ação e das consequências de seu julgamento205. 

O art. 7°, §2°, da Lei n° 9.868/1999, é omisso em relação ao momento de 

ingresso do amicus curiae. O ingresso do amigo da corte pode ocorrer a qualquer tempo, 

desde que antes do início do julgamento. Isto é, o prazo final para a intervenção é a indicação 

do processo para julgamento, com a sua inserção em pauta. Isso porque o ingresso do amigo 

da corte, cuja finalidade é influenciar a formação do convencimento dos julgadores, deve 

preceder o início dos debates, que, presume-se, tenham início, após o lançamento do processo 

em pauta206. 

                                                                                                                                                                             
jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.135; BINENBOJM, Gustavo. A dimensão do amicus curiae no processo 
constitucional brasileiro: requisitos, poderes processuais e aplicabilidade no âmbito estadual. Revista Eletrônica 
de Direito Administrativo Econômico. N° 26, maio-jun-jul. 2011, p.6. 
204 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.155-156. 
205 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.157-170. Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá diz que colegitimado à 
propositura de ação direta de inconstitucionalidade tem representatividade para intervir como amicus curiae. 
(DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.85-86) 
206 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. A intervenção de terceiros no processo de controle concentrado de 
constitucionalidade – a intervenção do particular, do co-legitimado e do amicus curiae na ADIN, ADC e ADPF. 
In DIDIER JR., Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos e atuais sobre os 
terceiros no processo civil e assuntos afins. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.164; DEL PRÁ, Carlos 
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O art. 7°, §2°, da Lei n° 9.868/1999, também é omisso em relação ao prazo de 

manifestação do amicus curiae. Entende-se que esse prazo é o de 30 dias previsto no art. 6°, 

da referida lei (concedido aos réus da ação direta de inconstitucionalidade para prestarem 

informações). O termo inicial desse prazo é a data de admissão expressa da intervenção do 

amigo da corte207. 

Não há nenhuma previsão na Lei n° 9.868/1999 que vede a intervenção de 

mais de um amicus curiae. Também não há na referida lei, qualquer limitação máxima da 

quantidade de amici curiae que podem intervir nas ações diretas de inconstitucionalidade. 

Assim, a quantidade de amici curiae deve ser verificada caso a caso, de acordo com as suas 

circunstâncias e especificidades208. 

Quanto aos poderes que podem ser exercidos pelo amicus curiae nas ações 

diretas de inconstitucionalidade, o art. 7°, §2°, da Lei n° 9.868/1999, prevê que pode se 

manifestar por escrito. A sustentação oral também deve ser admitida como corolário de sua 

atuação. Nesse ponto, o art. 131, §3°, do RISTF, admite, expressamente, a sustentação oral de 

quaisquer terceiros, no âmbito dos quais, pode-se incluir o amicus curiae209. O amigo da corte 

pode pleitear a adoção de providência instrutória no processo em que interveio210. Gustavo 

Binenbojm e Cassio Scarpinella Bueno entendem que o amicus curiae também tem 

legitimidade para recorrer das decisões proferidas em desfavor de sua intervenção ou em 

                                                                                                                                                                             
Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de aperfeiçoamento da prestação 
jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.138-139; BINENBOJM, Gustavo. A dimensão do amicus curiae no 
processo constitucional brasileiro: requisitos, poderes processuais e aplicabilidade no âmbito estadual. Revista 
Eletrônica de Direito Administrativo Econômico. N° 26, maio-jun-jul. 2011, p.12; BUENO, Cassio Scarpinella. 
Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, 
p.171-175. O STF tem decisões em vários sentidos. Há decisões que indeferem o pedido de ingresso feito após o 
prazo das informações (STF, Tribunal Pleno, ADI n° 1.461, Rel. Min Maurício Corrêa, j. em 12 out 2007, 
decisão publicada em 19 out 2007). Há decisões que indeferem pedidos feitos após iniciado o julgamento (STF, 
Tribunal Pleno, ADI n° 2.139, Rel. Min. Octavio Gallotti, j. em 13 maio 2009, decisão publicada em 23 out 
2009). Há decisões que admitem o ingresso do amigo da corte a qualquer tempo, recebendo ele o processo no 
estado em que se encontra (STF, ADI n° 3.474, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 13 out 2005, decisão publicada em 
19 out 2005). 
207 AGUIAR, Mirella de Carvalho. Amicus Curiae. Salvador: Jus Podivm, 2005, p.31-32; DEL PRÁ, Carlos 
Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de aperfeiçoamento da prestação 
jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.138; BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil 
brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.177-178. 
208 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.178-180. 
209 BINENBOJM, Gustavo. A dimensão do amicus curiae no processo constitucional brasileiro: requisitos, 
poderes processuais e aplicabilidade no âmbito estadual. Revista Eletrônica de Direito Administrativo 
Econômico. N° 26, maio-jun-jul. 2011, p.16-17; BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil 
brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.181-182. 
210 BINENBOJM, Gustavo. A dimensão do amicus curiae no processo constitucional brasileiro: requisitos, 
poderes processuais e aplicabilidade no âmbito estadual. Revista Eletrônica de Direito Administrativo 
Econômico. N° 26, maio-jun-jul. 2011, p.20-21; BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil 
brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.183-186. 
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desfavor dos interesses que justificam sua intervenção. Assim, poderá recorrer da decisão 

interlocutória que indeferir sua intervenção e da decisão final que julgar a ação direta de 

inconstitucionalidade, se for contrária aos interesses que conduziram a intervenção211. 

Conforme dito no item 5.3.1.3, entende-se que o amigo da corte, em qualquer modalidade de 

intervenção, pode interpor recurso contra a decisão que inadmitiu sua intervenção, contra a 

decisão que atingir posição jurídica sua (impondo-lhe pagamento de multa, por exemplo) e 

contra a decisão que desconsiderar os elementos apresentados por ele.   

A Lei n° 9.868/1999 é omissa em relação à possibilidade de intervenção do 

amicus curiae, na ação declaratória de inconstitucionalidade, embora traga, em seu art. 18, 

proibição expressa de intervenção de terceiro.  

A intervenção do amicus curiae, no entanto, deve ser admitida, com base nos 

arts. 6°, 7° e 8°, da mencionada lei, que preveem a possibilidade de o relator instruir o feito212. 

Há quem diga que o art. 20, da Lei n° 9.868/1999, também autoriza a 

intervenção de amicus curiae na ação declaratória de constitucionalidade213. Outros dizem 

que a admissão do amigo da corte na ação declaratória de constitucionalidade decorre da 

aplicação analógica do art. 7°, §2°, da Lei n° 9.868/1999214.  

                                                        
211 BINENBOJM, Gustavo. A dimensão do amicus curiae no processo constitucional brasileiro: requisitos, 
poderes processuais e aplicabilidade no âmbito estadual. Revista Eletrônica de Direito Administrativo 
Econômico. N° 26, maio-jun-jul. 2011, p.20-21; BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil 
brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.183-186. Carlos Gustavo 
Rodrigues Del Prá fala dos poderes do amigo da corte na ação direta de inconstitucionalidade, de acordo com o 
tipo de intervenção. Se a intervenção é voluntária, o amigo da corte poderá a) apresentar parecer, memoriais ou 
qualquer outra forma de esclarecimento por escrito; b) juntar documentos; c) fazer sustentação oral; d) recorrer 
da decisão que indeferiu sua intervenção, bem como das decisões referentes à forma, conteúdo e extensão de sua 
participação; e) requerer ao relator sejam determinadas medidas para esclarecer matéria suficientemente 
informada nos autos; f) solicitar designação de perícia e audiência pública. Se a intervenção é provocada, o 
amicus curiae poderá a) informar matéria de fato; b) apresentar questão jurídica; c) juntar documento. (DEL 
PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de aperfeiçoamento 
da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.141-142).  
212 FERREIRA, Joana Cristina Brasil Barbosa. O amicus curiae e a pluralização das ações constitucionais. In 
OLIVEIRA, Vallisney de Sousa. Constituição e Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2008, p.128; BUENO, 
Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p.187. A favor da intervenção do amicus curiae em ação declaração de constitucionalidade 
AGUIAR, Mirella de Carvalho. Amicus Curiae. Salvador: Jus Podivm, 2005, p.25; DEL PRÁ, Carlos Gustavo 
Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de aperfeiçoamento da prestação 
jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.90. 
213 MEDINA, Damares. Amicus Curiae: amigo da corte ou amigo da parte? São Paulo: Saraiva, 2010, p.85. 
214 FERREIRA, Joana Cristina Brasil Barbosa. O amicus curiae e a pluralização das ações constitucionais. In 
OLIVEIRA, Vallisney de Sousa. Constituição e Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2008, p.114; GÓES, Gisele 
Santos Fernandes. Amicus curiae e sua função nos processos objetivos. Necessidade de universalização do 
instituto para outras demandas. In DIDIER JR., Fredie; CERQUEIRA, Luís Otávio Siqueira de; CALMON 
FILHO, Petrônio; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). O terceiro no 
processo civil brasileiro e assuntos correlatos: Estudos em homenagem ao professor Athos Gusmão Carneiro. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.265. 



259 

 

Os requisitos para a intervenção215, o momento de ingresso, o prazo para 

manifestação, a quantidade de amici cuja intervenção é admitida, bem como os poderes pelo 

amigo da corte exercidos são os mesmos já apresentados quando se tratou da intervenção nas 

ações diretas de inconstitucionalidade216.  

A Lei n° 9.882/1999 também é omissa acerca da possibilidade de intervenção 

do amicus curiae na arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que há nessa 

espécie de ação constitucional é a abertura procedimental que permite ao relator a instrução 

do feito, mediante a colheita de informações que lhe pareçam importantes para a prolação da 

decisão217. 

A abertura procedimental decorre do art. 5°, §2°, do referido Diploma Legal, 

que prevê que o relator da arguição de descumprimento de preceito fundamental pode ouvir 

“os órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato questionado, bem como o Advogado-Geral 

da União ou o Procurador-Geral da República, no prazo comum de cinco dias” antes da 

apreciação de pedido liminar. Depois de apreciado o pedido liminar, o relator também poderá 

solicitar informações às autoridades responsáveis pela prática do ato questionado, no prazo de 

10 dias (art. 6°). O relator pode ainda “ouvir as partes nos processos que ensejaram a 

arguição, requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que 

emita parecer sobre a questão, ou ainda, fixar data para declarações, em audiência pública, de 

pessoas com experiência e autoridade na matéria”, segundo o que dispõe o art. 6°, §1°. Por 

fim, a critério do relator, poderão ser autorizadas “a sustentação oral e juntada de memoriais 

por requerimento dos interessados no processo” (art. 6°, §2°). 

O art. 6°, §2°, da Lei n° 9.882/1999, traz permissivo para a intervenção de 

amicus curiae na arguição de descumprimento de preceito fundamental218, dispensando-se, 

segundo Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá, aplicação analógica do art. 7°, §2°, da Lei 

9.868/1999 para tal finalidade219. 

                                                        
215 Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá entende que na ação declaratória de constitucionalidade, a intervenção de 
órgãos e entidades como amicus curiae e dos co-legitimados para a propositura da ação pode ser voluntária. O 
ingresso de outros sujeitos depende de intimação. (DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: 
instrumento de participação democrática e de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, 
p.135). 
216 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.189. 
217 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.190. 
218 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.92; MEDINA, Damares. Amicus Curiae: 
amigo da corte ou amigo da parte? São Paulo: Saraiva, 2010, p.85. 
219 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.92. Entendendo pela aplicação analógica do 
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Cassio Scarpinella Bueno entende que a abertura procedimental acima 

apresentada e a aplicação analógica da previsão do art. 7°, §2°, da Lei n° 9.868/1999, 

admitem que qualquer entidade de classe ou outros órgãos representativos de segmentos 

sociais pleiteiem seu ingresso como amigo da corte, atuando na forma como atuariam, caso 

interviessem em ação direta de inconstitucionalidade220. 

Com base em todos os dispositivos acima citados é que se entende também ser 

possível a intervenção do amicus curiae na arguição de descumprimento de preceito 

fundamental. 

O ingresso e a apresentação da manifestação pelo amigo da corte podem 

ocorrer até o início do julgamento. Se for oral, deve ser feita na hora do julgamento221. 

Os poderes são os mesmos de que já se falou quando foi tratada da intervenção 

na ação direta de inconstitucionalidade222. 

Em todos os casos acima vistos, a função assumida pelo amigo da corte é de 

incremento do contraditório, pluralizando o debate em torno de questões relativas à 

constitucionalidade das leis223. 

 

5.3.1.4.3 Intervenção no controle difuso de inconstitucionalidade 

 

Admite-se a intervenção do amicus curiae no incidente de 

inconstitucionalidade224, que é o procedimento através do qual se exerce, perante os tribunais, 

                                                                                                                                                                             
art. 7°, §2°, da Lei n° 9.868/1999, para se admitir o ingresso de amigo da corte em ação declaratória de 
constitucionalidade: AGNOL JUNIOR, Antonio Janyr Dall’; USTÁRROZ, Daniel; PORTO, Sérgio Gilberto. 
Afirmação do amicus curiae no direito brasileiro. In DIDIER JR., Fredie; CERQUEIRA, Luís Otávio Siqueira 
de; CALMON FILHO, Petrônio; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). 
O terceiro no processo civil brasileiro e assuntos correlatos: Estudos em homenagem ao professor Athos 
Gusmão Carneiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.116. 
220 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.191. Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá entende que na intervenção voluntária, 
podem intervir quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, ou mesmo entes despersonalizados, até os colegitimados 
do art. 103, da CF/1988. Segundo ele, na intervenção provocada, podem intervir quaisquer sujeitos (pessoa 
física, jurídica, ente despersonalizado) ou grupo de sujeitos. (DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus 
curiae: instrumento de participação democrática e de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2007, p.143). 
221 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.143. 
222 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.143. 
223 OLIVEIRA, Guilherme Peres de. Amicus curiae no controle concentrado de constitucionalidade brasileiro: 
amigo da corte ou sujeito parcial do processo? In DIDIER JR., Fredie; CERQUEIRA, Luís Otávio Siqueira de; 
CALMON FILHO, Petrônio; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). O 
terceiro no processo civil brasileiro e assuntos correlatos: Estudos em homenagem ao professor Athos Gusmão 
Carneiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.280. 
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o controle difuso de constitucionalidade de lei ou ato normativo, no julgamento de casos 

concretos225. 

Os parágrafos do art. 482, do CPC, preveem a possibilidade de ser franqueada 

maior discussão quanto à constitucionalidade da norma por ocasião do julgamento do 

incidente. 

Os referidos dispositivos dispõem que podem intervir no incidente o Ministério 

Público e as pessoas jurídicas de direito público editoras do ato questionado (§1°), assim 

como os legitimados à propositura de controle concentrado de constitucionalidade indicados 

no art. 103, da CF/1988 (§2°), e outros órgãos ou entidades, a depender da relevância da 

matéria e da representativa do interveniente (§3°)226.  

Da previsão do §3° decorre a possibilidade de intervenção do amicus curiae no 

referido incidente de inconstitucionalidade. Os requisitos para a intervenção são os mesmos já 

apresentados quando se tratou da intervenção nas ações diretas de inconstitucionalidade227.  

Para que o precedente a respeito da constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade do dispositivo seja o mais adequado, correto, representativo e plural, 

deve-se admitir a intervenção do maior número possível de pessoas, entidades ou órgãos, 

sobretudo, porque, por previsão do art. 481, do CPC, é dispensável nova instauração do 

incidente quando houver prévia manifestação do plenário do STF ou do próprio tribunal 

acerca da questão228.  

                                                                                                                                                                             
224 PEREIRA, Milton Luiz. Amicus Curiae – Intervenção de terceiros. Revista de Processo. Ano 28, n° 109, jan-
mar. 2003, p.42; AGUIAR, Mirella de Carvalho. Amicus Curiae. Salvador: Jus Podivm, 2005, p.32; 
ARENHART, Sérgio Cruz. O recurso de terceiro prejudicado e as decisões vinculantes. In NERY JR., Nelson; 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p.435; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.443. 
225 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.201. 
226 Deve-se admitir a intervenção dos órgãos e entidades indicados pelas Constituições Estaduais como 
legitimados para ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade, nos termos do art. 125, §2°, da CF/1988. 
(BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.203). 
227 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.203-208; CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 23. 
ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.247. Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá entende que podem intervir como amici 
curiae, no incidente de inconstitucionalidade, os colegitimados do art. 103, da CF/1988, outros órgãos ou 
entidades e as pessoas jurídicas responsáveis pelo ato impugnado. Somente os órgãos ou entidades devem 
demonstrar a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes. (DEL PRÁ, Carlos Gustavo 
Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de aperfeiçoamento da prestação 
jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.98 e 144). 
228 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.204-205. 
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A manifestação do amicus curiae nessa hipótese deve ser feita até antes do 

julgamento229. 

Os poderes exercidos pelo amicus curiae são os mesmos já expostos quando se 

tratou da intervenção no processo da ação direta de inconstitucionalidade230. 

 

5.3.1.4.4 Intervenção no incidente de uniformização de jurisprudência perante os Juizados 

Especiais 

 

O art. 14, §7°, da Lei n° 10.259/2001, traz ao ordenamento jurídico brasileiro 

mais uma hipótese de intervenção do amicus curiae no âmbito dos incidentes de 

uniformização de jurisprudência perante os Juizados Especiais, nos quais se deduz pedido de 

uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões das 

turmas recursais sobre questões de direito material proferidas na interpretação da lei231.  

O referido dispositivo prevê a manifestação do Presidente da turma recursal ou 

do Coordenador da Turma de Uniformização e do Ministério Público acerca da controvérsia 

que dá nascimento ao incidente, mas também de quaisquer interessados que não sejam partes 

no feito, para a mesma finalidade232. 

Ao falar em quaisquer interessados, o referido dispositivo dá a entender que se 

deve admitir a intervenção de amicus curiae nesse incidente, desde que demonstrado o 

interesse institucional que torna adequada a representatividade do interveniente, aferindo-se 

ainda a pertinência temática entre o objeto do incidente e a razão jurídica de ser do amicus 

curiae233. 

                                                        
229 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.144. 
230 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.144. 
231 PEREIRA, Milton Luiz. Amicus Curiae – Intervenção de terceiros. Revista de Processo. Ano 28, n° 109, jan-
mar. 2003, p.42; ARENHART, Sérgio Cruz. O recurso de terceiro prejudicado e as decisões vinculantes. In 
NERY JR., Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007, p.435; MORAIS, Daniel Santos. A abstrativização do controle difuso de 
constitucionalidade e a participação do amicus curiae em seu processo. Revista de Processo. Ano 33, n° 164, 
out. 2008, p.205; MEDINA, Damares. Amicus Curiae: amigo da corte ou amigo da parte? São Paulo: Saraiva, 
2010, p.93; BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. 
ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.212; CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual 
civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.248. 
232 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.212. 
233 AGUIAR, Mirella de Carvalho. Amicus Curiae. Salvador: Jus Podivm, 2005, p.23; FERREIRA, Joana 
Cristina Brasil Barbosa. O amicus curiae e a pluralização das ações constitucionais. In OLIVEIRA, Vallisney de 
Sousa. Constituição e Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2008, p.133; BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus 
Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.212-
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O Conselho da Justiça Federal editou a Resolução n° 290, de 17/09/2004, que 

prevê expressamente a possibilidade de o amicus curiae se manifestar, mediante a 

apresentação de memoriais e sustentação oral, na intervenção prevista no art. 14, §7°, da Lei 

n° 10.259/2001. 

No julgamento de recurso extraordinário interposto contra decisão proferida 

em incidente de uniformização de interpretação de lei federal, está autorizada a intervenção de 

amici curiae, na forma do art. 14, §7°, do mesmo Diploma Legal, em razão da força 

vinculante do precedente judicial criado nesse julgamento234. 

Nessas hipóteses, a participação do amicus curiae deve se dá até antes da 

inclusão do processo em pauta de julgamento (art. 14, §4°, da Lei n° 10.259/2001). O amicus 

curiae poderá manifestar-se por escrito e oralmente, bem como recorrer da decisão que 

inadmitir sua intervenção235. 

 

5.3.1.4.5 Intervenção das pessoas jurídicas de direito público 

 

A intervenção da União e demais pessoas jurídicas de direito público como 

amici curaie não é questão pacífica. 

Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá entende que a União e demais pessoas 

jurídicas de direito público não intervêm como amici curiae, mas sim como assistentes sui 

generis, porque atuarão na defesa de interesse da própria pessoa jurídica de direito público236.  

Leonardo José Carneiro da Cunha entende que a intervenção prevista no art. 

5°, parágrafo único, da Lei n° 9.469/1997, é modalidade de intervenção de terceiro, mas não 

diz que espécie de modalidade de intervenção de terceiro seria essa237. 

Fredie Didier Jr., por sua vez, defende que a intervenção da União e das demais 

pessoas jurídicas de direito publico é modalidade de intervenção de terceiros sui generis. 
                                                                                                                                                                             
213; DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.101. 
234 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.104-107 e 119; MEDINA, Damares. Amicus 
Curiae: amigo da corte ou amigo da parte? São Paulo: Saraiva, 2010, p.93. 
235 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.146. Foi o que ficou decidido no julgamento 
do Recurso Extraordinário n° 416.827 (STF, Tribunal Pleno, REx n° 416.827, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 
08 fev 2007, decisão publicada em 26 out 2007). 
236 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.117-118. 
237 CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Intervenção anômala: a intervenção de terceiro pelas pessoas jurídicas 
de direito público prevista no parágrafo único do art. 5.° da Lei 9.469/1997. In DIDIER JR., Fredie; WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos e atuais sobre os terceiros no processo civil e assuntos afins. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.597. 
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Segundo o referido autor, o interesse jurídico da União é presumido pela lei. No caso de 

intervenção das demais pessoas jurídicas de direito público, exige-se a demonstração de 

interesse econômico. Para o referido autor, deve ser dada interpretação conforme a 

Constituição, de modo que se autorize a intervenção, tanto da União, quanto das demais 

pessoas de direito público, apenas quando presente o interesse jurídico238. 

Outra parcela da doutrina sustenta que a previsão do art. 5°, caput e parágrafo 

único, da Lei n° 9.469/1997, representa hipótese de intervenção de amicus curiae239. 

Segundo o referido dispositivo legal, a União e as pessoas jurídicas de direito 

público poderão intervir nas causas (cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de 

natureza econômica) “em que figurarem, como autores ou rés, autarquias, fundações públicas, 

sociedades de economia mista e empresas públicas federais”, “independentemente da 

demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo 

juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, 

hipótese em que, para fins de deslocamento de competência, serão consideradas partes”. 

Interpretando referido dispositivo legal, Cassio Scarpinella Bueno diz que o 

interesse que justifica a intervenção da União e demais pessoas jurídicas de direito público 

nas causas acima indicadas não é jurídico. Se jurídico fosse, estar-se-ia diante de caso de 

assistência. Trata-se de interesse institucional, revelado pela função a ser exercida pelos 

referidos sujeitos, de esclarecimento de questões de fato e de direito. Além disso, não se pode 

dizer que os reflexos indiretos econômicos que podem vir a sofrer e a legitimidade recursal 

reconhecida no dispositivo em análise afastem a qualidade de amici curiae da União e das 

demais pessoas jurídicas de direito público240. 

                                                        
238 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 
2013, p.436-437. 
239 PEREIRA, Milton Luiz. Amicus Curiae – Intervenção de terceiros. Revista de Processo. Ano 28, n° 109, jan-
mar. 2003, p.42; CARNEIRO, Athos Gusmão. Da intervenção da União Federal, como amicus curiae. 
Ilegitimidade para, nessa qualidade, requerer a suspensão dos efeitos de decisão jurisdicional. Leis n° 8.437/92, 
art. 4.°, e 9.469/97, art. 5.°. Revista de Processo. Ano 28, n° 111, jul-set. 2003, p.252; CABRAL, Antonio do 
Passo. Pelas asas de Hermes: a intervenção do amicus curiae, um terceiro especial. Uma análise dos institutos 
interventivos similares – O amicus e o Vertretr des öffentlichen Interesses. Revista de Processo. Ano 29, n° 117, 
set-out. 2004, p.14; GÓES, Gisele Santos Fernandes. Amicus curiae e sua função nos processos objetivos. 
Necessidade de universalização do instituto para outras demandas. In DIDIER JR., Fredie; CERQUEIRA, Luís 
Otávio Siqueira de; CALMON FILHO, Petrônio; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo; WAMBIER, Teresa Arruda 
Alvim (coord.). O terceiro no processo civil brasileiro e assuntos correlatos: Estudos em homenagem ao 
professor Athos Gusmão Carneiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.265; CARNEIRO, Athos Gusmão. 
Intervenção de terceiros. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.208; BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae 
no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.225.    
240 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.224-225. 
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Na visão de Cassio Scarpinella Bueno, além da União, podem intervir como 

amici curiae, as autarquias e as fundações públicas federais. Segundo ele, embora as empresas 

públicas e sociedades de economia mista federais não sejam pessoas jurídicas de direito 

público, podem intervir como amici curiae, quando a discussão travada disser respeito à sua 

atividade-fim e quando for esta um serviço público, estranho às atividades dos particulares. 

Por fim, para o mencionado autor, admitem-se como amici curiae, os Estados, os Municípios 

e suas respectivas autarquias e fundações, em nome da igualdade entre as pessoas federadas, e 

as empresas públicas e as sociedades de economia mista estaduais e municipais241. 

No presente trabalho, acompanha-se o entendimento de Fredie Didier Jr., 

segundo o qual a previsão do art. 5°, parágrafo único, da Lei n° 9.469/1997, refere-se à 

modalidade de intervenção de terceiro sui generis. 

A União e demais pessoas de direito público não devem ser consideradas 

assistentes, porque não atuam auxiliando uma parte em juízo, almejando a sua vitória, mas 

sim atuam na defesa de interesse próprio (presumido pela lei, no caso da União, e econômico, 

no caso das demais pessoas jurídicas de direito público). Na linha do quanto defendido por 

Fredie Didier Jr., intervindo a União ou outras pessoas jurídicas de direito público, deve-se 

exigir a demonstração de interesse jurídico, consubstanciado nos reflexos que os referidos 

entes podem sofrer com a prolação da decisão no processo em que se deseja intervir. Por 

outro lado, não podem ser amici curiae, porque a admissão da intervenção em referência 

exige que a União e demais pessoas jurídicas de direito público demonstrem que podem ser 

atingidas reflexamente pela decisão que vier a ser proferida no processo em que intervieram.  

O art. 109, I, da CF/1988, prevê que é de competência da Justiça Federal, as 

causas em que forem autoras, rés, assistentes ou opoentes a União, entidade autárquica ou 

empresa pública federal. 

Nos termos do referido dispositivo constitucional, Cassio Scarpinella Bueno 

defende que o pedido de intervenção da União ou de qualquer outra pessoa jurídica de direito 

público, na forma do art. 5°, parágrafo único, da Lei n° 9.469/1974, desloca a competência 

para processamento e julgamento da causa para a Justiça Federal. Isso não quer dizer que 

referidos sujeitos são igualados ao autor, réu, assistente ou opoente, segundo ele. O que 

autoriza o deslocamento de competência, para Cassio Scarpinella Bueno, é a existência de um 

interesse federal subjacente à intervenção do amicus curiae que se pretende tutelar em juízo e 

esse interesse federal deve ser apreciado pela Justiça Federal. Se entender pela permissão da 
                                                        
241 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.254-256. 
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intervenção, a causa será processada a partir dali perante a Justiça Federal. Caso contrário, os 

autos deverão ser enviados, em devolução, à Justiça Estadual. Havendo conflito de 

competência, o julgamento será pelo STJ (art. 105, I, “d”, da CF/1988)242. 

Fredie Didier Jr., por sua vez, entende que quando a União, autarquia ou 

fundação federal intervém, por meio de modalidade sui generis de intervenção de terceiro, 

tornam-se partes. Assim, segundo o referido autor, embora o parágrafo único, do art. 5°, da 

Lei n° 9.469/1997, fale em “deslocamento de competência”, o legislador está querendo dizer 

que o que se desloca é o processamento e o julgamento da causa, em função da alteração de 

competência em razão da pessoa243. 

No presente trabalho, entende-se que o ingresso da União, de autarquia, de 

fundação federal ou de empresa pública federal não desloca o processamento e o julgamento 

da causa para a Justiça Federal, porque a CF/1988, no art. 109, I, dispõe que só haverá 

referido deslocamento se referidos entes autuarem como autores, rés, assistentes ou opoentes. 

Como a intervenção da União e dos demais sujeitos não se encaixa na previsão constitucional, 

conclui-se não ser possível o deslocamento.   

 

5.3.1.4.6 Intervenção da CVM, do INPI, do CADE e da OAB 

 

O art. 31, caput, da Lei n° 6.385/1976 prevê que “nos processos judiciais que 

tenham por objeto matéria incluída na competência da Comissão de Valores Mobiliários, será 

esta sempre intimada para, querendo, oferecer parecer ou prestar esclarecimentos, no prazo de 

15 (quinze) dias a contar da intimação”. 

A doutrina entende que o art. 31, da referida lei, traz hipótese de intervenção da 

CVM na qualidade de amicus curiae244, quando se estiver diante de processos judiciais que 

tenham como objeto uma das matérias acima elencadas. 

                                                        
242 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.233-242. 
243 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 
2013, p.439. 
244 TAVARES, Osvaldo Hamílton. A CVM como “amicus curiae”. Revista dos Tribunais. N° 690, abr. 1993, 
p.287; PEREIRA, Milton Luiz. Amicus Curiae – Intervenção de terceiros. Revista de Processo. Ano 28, n° 109, 
jan-mar. 2003, p.42; CABRAL, Antonio do Passo. Pelas asas de Hermes: a intervenção do amicus curiae, um 
terceiro especial. Uma análise dos institutos interventivos similares – O amicus e o Vertretr des öffentlichen 
Interesses. Revista de Processo. Ano 29, n° 117, set-out. 2004, p.13-14; AGUIAR, Mirella de Carvalho. Amicus 
Curiae. Salvador: Jus Podivm, 2005, p.22; ARENHART, Sérgio Cruz. O recurso de terceiro prejudicado e as 
decisões vinculantes. In NERY JR., Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Aspectos polêmicos e atuais dos 
recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.424-438, p.435; FERREIRA, Joana Cristina Brasil Barbosa. 
O amicus curiae e a pluralização das ações constitucionais. In OLIVEIRA, Vallisney de Sousa. Constituição e 
Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2008, p.130; AGNOL JUNIOR, Antonio Janyr Dall’; USTÁRROZ, Daniel; 
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Em todas as hipóteses listadas acima, a CVM intervém para esclarecer questões 

relativas ao mercado de capitais, traduzindo para o juiz as impressões e informações colhidas 

dos fatos do processo, viabilizando a compreensão adequada do conflito. É daí que decorre o 

interesse institucional autorizador da intervenção, que transcende as esferas jurídicas das 

partes245. 

A intervenção da CVM pode ser voluntária ou provocada. Na intervenção 

provocada, o art. 31, caput, da Lei n° 6.385/1976, prevê, expressamente, que a CVM deverá 

ser intimada. Essa intimação deve ser realizada, preferencialmente, após a contestação (art. 

31, §1°). Embora obrigatória a intimação (sua ausência gera nulidade246), a atuação da CVM é 

facultativa, podendo deixar de intervir, de forma justificada. A não intervenção da CVM não 

gera nulidade para o processo. Não intervindo a CVM, o magistrado deverá suprir sua falta 

por outros meios, designando a realização de perícia, por exemplo247. 

Intimada, a CVM poderá manifestar-se no prazo de 15 dias previsto em lei. 

Trata-se de prazo não preclusivo, tendo em vista a facultatividade da intervenção, de onde se 

extrai que a CVM poderá manifestar-se a qualquer tempo, inclusive depois de prolatada a 

sentença, até o trânsito em julgado248. 

                                                                                                                                                                             
PORTO, Sérgio Gilberto. Afirmação do amicus curiae no direito brasileiro. In DIDIER JR., Fredie; 
CERQUEIRA, Luís Otávio Siqueira de; CALMON FILHO, Petrônio; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo; 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). O terceiro no processo civil brasileiro e assuntos correlatos: 
Estudos em homenagem ao professor Athos Gusmão Carneiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.115; 
BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.269; CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 23. ed. 
São Paulo: Atlas, 2012, p.249; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. Salvador: Jus 
Podivm, 2013, p.442. Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá entende que a CVM pode, a princípio, ser identificada 
como amigo da corte, o que não exclui a possibilidade de intervir como assistente simples ou litisconsorcial, 
quando tenha interesse na decisão que venha a ser proferida no processo que visa intervir. Mesmo quando atua 
como amigo da corte, a CVM atua em cumprimento a um dever legal e não em exercício de um direito de 
participação democrática. (DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação 
democrática e de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.58-60). 
245 DIDIER JR., Fredie. A intervenção judicial do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (art. 89 da Lei 
Federal 8.884/1994) e da Comissão de Valores Mobiliários (art. 31 da Lei Federal 6.385/1976). Revista de 
Processo. Ano 29, n° 115, maio-jun. 2004, p.159; BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil 
brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.267-271. 
246 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.130. 
247 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.274-275. Da facultatividade da intervenção da CVM é adepto DEL PRÁ, 
Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de aperfeiçoamento da 
prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.69. 
248 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.275-277. Cassio Scarpinella Bueno entende que a intervenção da CVM tem o 
condão de deslocar a competência para processar e julgar a causa para a Justiça Federal. A simples intervenção 
da CVM já revela o interesse federal a ser tutelado. Se a intervenção da CVM se restringe ao oferecimento de 
documentos ou informações ao juízo da causa, não deverá haver deslocamento de competência. Entende-se que, 
deve ser aplicado aqui o mesmo entendimento exposto no item 5.3.1.4.5. (BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus 
Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.282-
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Quanto aos poderes, a CVM pode apresentar razões, informações e elementos, 

bem como conduzir o magistrado na prolação de decisões249. Além desses, o art. 31, §3°, da 

Lei n° 6.385/1976, prevê, expressamente, que a CVM pode interpor recurso das decisões 

proferidas nos processos em que intervém. A interposição de recurso pressupõe, segundo a 

lei, que as partes não tenham exercitado o seu direito de recorrer. Tanto que o §4° do mesmo 

dispositivo diz que o prazo para a interposição de recurso pela CVM tem início no dia 

seguinte ao dia em que tiver fim o prazo recursal das partes, independentemente de nova 

intimação. A CVM deverá demonstrar o interesse recursal, consubstanciado na não aplicação 

ou aplicação incorreta das regras do mercado de capitais250. 

Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá e Cassio Scarpinella Bueno entendem que, 

mesmo que as partes interponham recurso, poderá a CVM recorrer, tendo em vista a 

legitimidade recursal autônoma do amicus curiae251. Assim, a CVM pode recorrer, por 

exemplo, contra a decisão que inadmitir sua intervenção ou contra a decisão que não tenha 

levado em consideração as informações por ela apresentadas. 

Os arts. 57, 118 e 175, da Lei n° 9.279/96, regulam a intervenção do Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial – INPI, nos casos em que o Instituto não seja e nem possa 

ser autor ou réu das ações de nulidade de patente, nulidade de registro de desenho industrial e 

nulidade de registro de marca. 

Cassio Scarpinella Bueno entende que a intervenção do INPI pode se dar em 

qualquer ação em que se discuta direitos relativos à propriedade industrial252. 

A qualidade do INPI dependerá, contudo, da causa de pedir da ação de 

nulidade. Se, na causa de pedir, houver descrição de algum comportamento injurídico 

praticado pelo INPI, capaz de ensejar nulidade de registro, ele deverá ser parte, em 

litisconsórcio passivo necessário com o beneficiário de seu ato administrativo. Se, na causa de 

pedir, houver descrição de fundamento que conduza à desconstituição da patente, desenho 

                                                                                                                                                                             
283). Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá entende que o prazo para a CVM se manifestar é preclusivo. (DEL 
PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de aperfeiçoamento 
da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.130) 
249 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.131; BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus 
Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.281. 
250 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.131; BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus 
Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.279. 
251 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.131; BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus 
Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.280. 
252 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.308. 
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industrial ou marca, o INPI deverá intervir como amicus curiae, apresentando as regras 

próprias e técnicas a serem aplicadas ao caso, viabilizando ao juiz a prolação de decisão que 

atenda ao direito material envolvido no conflito253. 

Embora os artigos mencionados disponham que o INPI “intervirá” nas ações 

acima elencadas, o que é obrigatório é que se dê ciência ao INPI de que ação foi ajuizada (a 

ausência de intimação gera nulidade254). Se o INPI “intervirá ou não; se, intervindo, 

manifestar-se-á ou não; se, manifestando-se, qual será a qualidade ou a intensidade de sua 

participação ao longo do processo, todas essas são questões que não afetam e não têm 

condições de afetar o desenvolvimento válido e regular do processo255”. 

Ao intimar o INPI, o magistrado deverá fixar prazo para sua manifestação. Se o 

juiz for omisso, aplica-se o prazo de 5 dias (art. 185, do CPC). A inobservância desse prazo 

não impede a manifestação posterior do INPI256.  

Com relação aos poderes, deve-se aplicar analogicamente os arts. 31, da Lei n° 

6.386/1976 e 5°, parágrafo único, da Lei n° 9.469/1997. O INPI pode apresentar provas, 

esclarecer o melhor contexto dos fatos e do direito aplicável ao caso e fornecer os elementos 

materiais de que dispuser para viabilizar a melhor interpretação da lei ao magistrado, por meio 

de razões, memoriais e explicações257.  

                                                        
253 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.289-296. Defendendo que o INPI intervém como amicus curiae CÂMARA, 
Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.249. A intervenção do 
INPI, segundo Cassio Scarpinella Bueno, desloca a competência para a Justiça Federal, porque, presume-se o 
interesse federal com a simples intervenção do INPI. Se o INPI não intervém, ou, se intervém apenas para dizer 
que não há razão para intervir, a Justiça Estadual é a competente para processar e julgar a causa. Entende-se que, 
deve ser aplicado aqui o mesmo entendimento exposto no item 5.3.1.4.5. (BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus 
Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.301-
303). Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá diz que, nas ações de nulidade, o INPI intervém no intuito de garantir a 
execução das normas que regulam a propriedade industrial, sendo, portanto, amigo da corte, sempre. (DEL PRÁ, 
Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de aperfeiçoamento da 
prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.69). Athos Gusmão Carneiro diz que o INPI atuará como 
assistente sui generis. (CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, 
p.216). Priscila Kei Sato entende que nas ações de nulidade, o INPI intervirá como assistente simples. (SATO, 
Priscila Kei. O instituto nacional da propriedade industrial nas ações de nulidade e de adjudicação: parte ou 
assistente? In DIDIER JR., Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos e atuais 
sobre os terceiros no processo civil e assuntos afins. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.794).  
254 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.134. 
255 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.307. Nesse sentido: DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: 
instrumento de participação democrática e de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, 
p.69. 
256 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.307-308. 
257 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.298-299. Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá entende que o INPI não tem 
legitimidade recursal para recorrer da sentença que declare a nulidade de registro. (DEL PRÁ, Carlos Gustavo 
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O art. 118, da Lei n° 12.529/2011, dispõe que “nos processos judiciais em que 

se discuta a aplicação desta Lei, o Cade deverá ser intimado para, querendo, intervir no feito 

na qualidade de assistente”. Trata de previsão da intervenção do Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica – CADE, nos processos em que se discutam questões relativas ao direito 

da concorrência258, na qualidade de amicus curiae, na medida em que referido ente estatal 

atua na fiscalização da forma com que os bens jurídicos que competem a ele tutelar estão 

sendo tratados259. 

Essa intervenção pode ocorrer em qualquer processo em que se discuta a 

violação de bens relativos à ordem econômica ou da livre concorrência, práticas abusivas de 

mercado, cartelização e a dominação de mercados relevantes de bens ou serviços260.  

Nesses casos, o CADE atuará no esclarecimento das questões 

concorrenciais261.  

A intimação do CADE é obrigatória (sua ausência gera nulidade262), mas a sua 

intervenção é facultativa. É o que se extrai da palavra “querendo” prevista no art. 118, da Lei 

n° 12.529/2011263. 

                                                                                                                                                                             
Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de aperfeiçoamento da prestação 
jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.134). 
258 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, p.442. 
259 CABRAL, Antonio do Passo. Pelas asas de Hermes: a intervenção do amicus curiae, um terceiro especial. 
Uma análise dos institutos interventivos similares – O amicus e o Vertretr des öffentlichen Interesses. Revista de 
Processo. Ano 29, n° 117, set-out. 2004, p.14; AGUIAR, Mirella de Carvalho. Amicus Curiae. Salvador: Jus 
Podivm, 2005, p.22; ARENHART, Sérgio Cruz. O recurso de terceiro prejudicado e as decisões vinculantes. In 
NERY JR., Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007, p.435; DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de 
participação democrática e de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.64; 
FERREIRA, Joana Cristina Brasil Barbosa. O amicus curiae e a pluralização das ações constitucionais. In 
OLIVEIRA, Vallisney de Sousa. Constituição e Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2008, p.131; CARNEIRO, 
Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.214; BUENO, Cassio Scarpinella. 
Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, 
p.315; CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.249. 
Alexandre Alves Lazzarini entende que o art. 89, da Lei n° 8.884/1994, prevê a intervenção do CADE como 
perito do juízo. (LAZZARINI, Alexandre Alves. A intervenção do CADE no processo judicial. Revista de 
Processo. Ano 27, n° 105, jan-mar. 2002, p.247). 
260 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.320.  
261 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.64. 
262 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.133. 
263 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.318. Segundo Cassio Scarpinella Bueno, a intervenção do CADE desloca a 
competência para processamento e julgamento da demanda para a Justiça Federal, salvo se intervir apenas para 
apresentar documentos que entender importantes para o esclarecimento da causa. Entende-se que, deve ser 
aplicado aqui o mesmo entendimento exposto no item 5.3.1.4.5. (BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no 
processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.322). Da 
facultatividade da intervenção do CADE é adepto DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: 
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O art. 49, parágrafo único, da Lei n° 8.906/1994, de seu turno, prevê que “as 

autoridades mencionadas no caput (Presidentes dos Conselhos e das Subseções da OAB) 

deste artigo têm, ainda, legitimidade para intervir, inclusive como assistentes, nos inquéritos e 

processos em que sejam indiciados, acusados ou ofendidos, os inscritos na OAB”, 

regulamentando a intervenção da Ordem dos Advogados do Brasil como amicus curiae264. 

A OAB intervém, nos termos do mencionado artigo, em prol da defesa, 

administrativa ou judicial, das prerrogativas profissionais do indiciado, acuado ou ofendido, 

isto é, de seu múnus público, de onde se extrai o interesse institucional autorizador da 

intervenção265. 

A OAB também poderá intervir como amicus curiae, nos termos do art. 44, I, 

da Lei n° 8.906/1994, quando tiver como finalidade defender a Constituição Federal, a ordem 

jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, a boa 

aplicação das leis, a rápida administração da justiça, o aperfeiçoamento da cultura e das 

instituições jurídicas266.  

Não se exige que a OAB seja intimada para intervir. Sua intervenção também 

não é obrigatória267. 

Uma vez intimada, ao intervir, a OAB poderá esclarecer o que precisamente 

caracteriza, a seu juízo, a má conduta profissional do advogado, até como forma de estremar o 

bom profissional do mal, prestando, com isso, relevante serviço público268. 

 

                                                                                                                                                                             
instrumento de participação democrática e de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, 
p.69. 
264 BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.326. Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá entende que a OAB não intervém 
como amigo da corte e sim como assistente simples, porque atuará em prol do interesse dos inscritos na OAB. 
(DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.118; DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. 
A intervenção da OAB nas causas envolvendo advogados. In DIDIER JR., Fredie; CERQUEIRA, Luís Otávio 
Siqueira de; CALMON FILHO, Petrônio; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim 
(coord.). O terceiro no processo civil brasileiro e assuntos correlatos: Estudos em homenagem ao professor 
Athos Gusmão Carneiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.157). 
265 BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.326-327. 
266 BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.332. 
267 BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.328-329. Segundo Cassio Scarpinella Bueno, se a intervenção for requerida 
pelo Conselho Federal da OAB, a causa deverá ser julgada pela Justiça Federal. Caso seja requerida por órgão 
estadual da OAB (seção estadual ou subseção), não há necessidade desse deslocamento. Entende-se que, deve 
ser aplicado aqui o mesmo entendimento exposto no item 5.3.1.4.5. (BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus 
Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.331). 
268 BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.329-330. 
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5.3.2 Ampliação das hipóteses de intervenção do amicus curiae 

 

A atuação do amicus curiae como auxiliar do juízo tem como objetivo 

pluralizar o debate, trazendo-se à discussão todos os elementos de fato e de direito que 

poderão influenciar no convencimento do magistrado, garantindo-se a eficácia e a completude 

na concessão da tutela jurisdicional.  

Embora o ordenamento jurídico brasileiro preveja amplas hipóteses de 

intervenção do amicus curiae, como visto no item 5.3.1.4, quando se está diante de um 

ordenamento jurídico que adota precedentes judiciais, há que se redimensionar a possibilidade 

de atuação do amigo da corte em juízo, com o objetivo de que seja resguardado o exercício do 

contraditório na formação do precedente judicial, garantindo-se a legitimação das decisões 

jurisdicionais e a concessão de ampla e completa tutela jurisdicional. 

Em muitas das hipóteses de intervenção do amicus curiae (itens 5.3.1.4.1, 

5.3.1.4.2, 5.3.1.4.3 e 5.3.1.4.4), a decisão que decorre do processo no qual se interveio se 

constitui em precedente judicial vinculante, ou seja, representa decisão, cujo núcleo essencial 

(ratio decidendi) deve ser aplicado no julgamento de casos futuros e análogos aos 

anteriormente decididos.  

A decisão decorrente desses processos, nos quais já se admite a intervenção do 

amicus curiae, tem a potencialidade de atingir uma coletividade que não participou, em 

contraditório, do processo jurisdicional no qual se formou o precedente judicial.  

Em face da obrigatoriedade de aplicação do precedente judicial constituído 

nesses casos, o amigo da corte tem a função não apenas de atuar para fornecer os elementos 

técnico-jurídicos necessários à prolação da mais completa decisão jurisdicional, mas também 

para garantir a concretização do contraditório, legitimando dessa maneira a aplicação desse 

precedente judicial nos casos futuros. 

Acontece que a garantia da mais completa tutela jurisdicional não pode ficar 

restrita ao âmbito das decisões vinculantes decorrentes do julgamento da repercussão geral, 

dos recursos especiais repetitivos, das ações constitucionais, dos incidentes de 

inconstitucionalidade, que se constituem como precedentes judiciais vinculantes ou 

obrigatórios. Existem outras decisões jurisdicionais que se constituem em precedentes 

judiciais de eficácia vinculante, como visto no item 3.3.3. 

Além disso, os precedentes judiciais persuasivos não são destituídos de 

eficácia. Os precedentes judiciais persuasivos, como o próprio nome sugere, gozam de 

eficácia persuasiva e induzem o magistrado a utilizá-los no julgamento de casos futuros. 
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Diante dessa realidade de adoção de precedentes judiciais no ordenamento 

jurídico brasileiro, vários doutrinadores vêm defendendo a ampliação das hipóteses de 

intervenção do amicus curiae. 

Segundo Cassio Scarpinella Bueno, por exemplo, nas ações diretas de 

inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de constitucionalidade, nas arguições de 

descumprimento de preceito fundamental, na análise da repercussão geral como requisito de 

admissibilidade de recurso extraordinário, no julgamento de recursos especiais repetitivos e 

no procedimento de edição de enunciado de súmula vinculante, isto é, hipóteses das quais se 

extrai uma ratio de observância obrigatória no futuro, impõe-se prévio e maior diálogo entre 

os componentes da corte e os destinatários (pessoas ou representantes da sociedade civil) da 

ratio. O diálogo prévio é fator de legitimação das decisões jurisdicionais da qual se extrai a 

norma jurídica geral269. 

Para o referido autor, mesmo quando se trata de processo do qual decorra 

decisão jurisdicional de eficácia persuasiva, impõe-se que os julgadores insistam na 

necessária e adequada tarefa de melhor decidir, afastando, sempre que existentes, todos os 

argumentos em prol de ou contra determinada tese jurídica, com vistas a legitimar a 

decisão270. 

Cassio Scarpinella Bueno fala até mesmo na generalização do amicus curiae, a 

partir da aplicação dos arts. 335, 339 e 341, I e II, do CPC, que fazem parte do capítulo das 

provas, e da iniciativa probatória conferida ao juiz, dispensando-se expressa previsão 

normativa para a autorização de sua intervenção, tendo em vista que o amigo da corte é 

portador de elementos, informações e valores que deverão ser levados em consideração pelo 

magistrado para melhor compreensão e julgamento da causa271. 

Para o mencionado doutrinador, a intervenção do amicus curiae é uma 

necessidade, porque não se trata apenas de se aprimorar a qualidade dessas decisões 

vinculantes ou persuasivas (com o oferecimento do maior número possível de informações, 

dados e elementos, para que o magistrado possa aprofundar o debate jurisdicional), mas sim 

de legitimá-las272. 

                                                        
269 BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.560-563. 
270 BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.567-568. 
271 BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.570-574. 
272 BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.566-568. 
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Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr., de seu turno, lembram que existe 

expressa previsão legal de intervenção do amicus curiae em ações coletivas que versem sobre 

questões relacionadas à proteção de mercado de capitais (intervenção da Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM) e à proteção da concorrência (intervenção do Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica – CADE)273. 

Os referidos autores reconhecem, porém, que há uma tendência a se admitir a 

intervenção do amicus curiae em qualquer ação coletiva, ainda que não exista previsão legal 

nesse sentido, desde que a causa tenha relevância e que o amigo da corte tenha condições de 

auxiliar o trabalho do magistrado, contribuindo com informações e análises para o melhor 

julgamento da demanda. Trata-se da admissão de intervenção atípica de amicus curiae274, que 

tem como objetivo auxiliar na concessão de completa prestação jurisdicional, bem como de 

legitimar decisões jurisdicionais, cuja ratio poderá atingir um número indeterminado de 

sujeitos.  

Em sentido similar, Eduardo Cambi e Kleber Ricardo Damasceno defendem a 

ampla intervenção do amigo da corte para conferir legitimidade às decisões proferidas em 

processos coletivos. Os referidos autores reconhecem que com a crescente força vinculante ou 

persuasiva dos precedentes judiciais no ordenamento jurídico brasileiro, ratifica-se a 

necessidade de se ampliar os mecanismos argumentativos de participação social na formação 

da decisão judicial. Para eles, um desses mecanismos é a intervenção do amicus curiae275. 

Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá, por sua vez, admite a intervenção do 

amicus curiae em hipóteses não expressamente previstas em lei, com base no art. 341, do 

CPC, que prevê que compete ao terceiro informar ao juiz os fatos e circunstâncias de que 

tenha conhecimento e exibir coisa ou documento que esteja em seu poder. Para que se admita 

a intervenção, porém, deve-se demonstrar a projeção social e coletiva de um interesse. É a 

projeção social da questão debatida que determinará a existência do interesse autorizador da 

intervenção do amicus curiae. A projeção social de que se está a falar é a transcendência da 

                                                        
273 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: Jus Podivm, 
2013, v. 4., p.266. Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá entende que o CADE, a depender do interesse de que é 
titular, poderá intervir como amigo da corte ou como assistente litisconsorcial. (DEL PRÁ, Carlos Gustavo 
Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de aperfeiçoamento da prestação 
jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.65). 
274 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: Jus Podivm, 
2013, v. 4., p.266. 
275 CAMBI, Eduardo; DAMASCENO, Kleber Ricardo. Amicus curiae e o processo coletivo: uma proposta 
democrática. Revista de Processo. Ano 36, n° 192, fev. 2011, p.36. 
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questão que a torna relevante não só para as partes, mas também para os terceiros que desejam 

intervir e para um número determinado ou indeterminado de indivíduos276. 

Gisele Santos Fernandes Góes também defende, diante do fenômeno da 

objetivação do controle difuso de constitucionalidade277, em que não se discute, no processo 

jurisdicional, apenas o direito a ser aplicado ao caso concreto, a universalização da 

intervenção do amicus curiae, permitindo-se sua atuação em outras demandas, que não 

somente aquelas previstas em lei, com o objetivo de que seja amplamente discutida a questão 

posta em juízo278. 

Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina entendem que a 

participação do amigo da corte no processo se liga à ideia de participação procedimental 

democrática, garantindo-se à coletividade, representada pelo amicus curiae, o poder de influir 

na criação da solução de dado problema279, que poderá, atingir, no futuro, um número 

indeterminado de sujeitos, que deduzam em juízo, caso semelhante ao já julgado. 

Antonio do Passo Cabral sustenta que o amicus curiae representa um 

mecanismo para tornar real o ideário de transformar o processo em manifestação política, 

sobretudo quando o julgamento do processo (ainda que individual) em que intervém puder 

afetar toda a sociedade. É dizer, para o autor, deve-se admitir a intervenção do amigo da corte 

em qualquer processo em que presente o interesse público na participação processual, já que 

se trata de instrumento de participação democrática280. 

Rodrigo Strobel Pinto também defende a ampliação das hipóteses de 

intervenção do amigo da corte, seja em processos objetivos, como em processos subjetivos, 

                                                        
276 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.174-181. Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá 
defende a previsão da intervenção do Departamento de Proteção e Defesa ao Consumidor (DPDC) e dos Procons 
Estaduais na qualidade de amici curiae nos processos que versem sobre defesa do consumidor. (DEL PRÁ, 
Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de aperfeiçoamento da 
prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.205). 
277 O fenômeno da objetivação do controle difuso de constitucionalidade se refere à atribuição à decisão 
proferida em controle difuso de constitucionalidade os mesmos efeitos atribuídos às decisões dadas em controle 
concentrado. 
278 GÓES, Gisele Santos Fernandes. Amicus curiae e sua função nos processos objetivos. Necessidade de 
universalização do instituto para outras demandas. In DIDIER JR., Fredie; CERQUEIRA, Luís Otávio Siqueira 
de; CALMON FILHO, Petrônio; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). 
O terceiro no processo civil brasileiro e assuntos correlatos: Estudos em homenagem ao professor Athos 
Gusmão Carneiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.270-273. 
279 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. Amicus curiae. In DIDIER JR., Fredie; 
CERQUEIRA, Luís Otávio Siqueira de; CALMON FILHO, Petrônio; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo; 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). O terceiro no processo civil brasileiro e assuntos correlatos: 
Estudos em homenagem ao professor Athos Gusmão Carneiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.496. 
280 CABRAL, Antonio do Passo. Pelas asas de Hermes: a intervenção do amicus curiae, um terceiro especial. 
Uma análise dos institutos interventivos similares – O amicus e o Vertretr des öffentlichen Interesses. Revista de 
Processo. Ano 29, n° 117, set-out. 2004, p.12 e 24. 
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para que se garanta a legitimidade democrática da prestação jurisdicional, a cooperação 

(faceta do contraditório) e o poder instrutório do juiz281. 

Nesse sentido, Gustavo Santana Nogueira diz que “é fundamental a ampliação 

de uma figura processual até há pouco tempo desconhecida em nossa realidade, o amicus 

curiae282”. Segundo o referido autor, a intervenção do amigo da corte é capaz de legitimar o 

precedente, tendo em vista que a sua participação permite a participação de toda a sociedade. 

Por isso que deve se admitir que qualquer pessoa natural ou jurídica ingresse no processo, 

com o intuito de colaborar, deduzindo informações, dados e elementos que sejam 

considerados pelo magistrado no julgamento da causa283. 

O reconhecimento da necessidade de ampliação das hipóteses de intervenção 

do amigo da corte não se restringe ao campo doutrinário. 

No julgamento do Habeas Corpus n° 82.424/RS284, o STF também admitiu, 

apesar da inexistência de previsão legal, a participação de amigo da corte em processo que 

tratava de aspectos relativos à definição e abrangência dos crimes de racismo. 

Também, no julgamento do Mandado de Segurança n° 32.033/DF285, a 

Suprema Corte consignou posicionamento no sentido de admitir o ingresso do amicus curiae, 

nos casos em que há discussão relevante e abrangente, que ultrapassa os interesses das partes 

envolvidas, independentemente de previsão legal. 

Nessa direção, o STJ admitiu a intervenção atípica do amigo da corte no 

Incidente de Deslocamento de Competência n° 2286, justificado pela existência de alta carga 

de interesse público no objeto litigioso deste incidente de deslocamento de competência, 

previsto no §5º do art. 109, da CF/1988, importante instrumento de proteção aos direitos 

humanos. 

Nesse cenário, o NCPC (versão aprovada pela Câmara dos Deputados em 

26/03/2014) prevê, no art. 138, que o juiz ou o relator, de ofício, ou a requerimento das partes 

ou de quem pretende se manifestar, considerando a relevância da matéria, a especificidade do 

tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, a solicitar ou admitir a 
                                                        
281 PINTO, Rodrigo Strobel. Amicus curiae: atuação plena segundo o princípio da cooperação e o poder 
instrutório judicial. Revista de Processo. Ano 32, n° 151, set. 2007, p.132-134. 
282 NOGUEIRA, Gustavo Santana. Stare decisis et non quieta movere: a vinculação aos precedentes no direito 
comparado e brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.79. 
283 NOGUEIRA, Gustavo Santana. Stare decisis et non quieta movere: a vinculação aos precedentes no direito 
comparado e brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.79 e 231. 
284 STF, Tribunal Pleno, HC n° 82.424, Rel. Min. Moreira Alves, j. em 17 set 2003, decisão publicada em 19 mar 
2004. 
285 STF, Tribunal Pleno, MS n° 32.033, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 20 jun 2013, decisão publicada em 17 
fev 2014. 
286 STJ, Terceira Seção, IDC n° 2, Rel. Min. Laurita Vaz, j. em 27 out 2010, decisão publicada em 22 nov 2010. 
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manifestação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com 

representatividade adequada, no prazo de 15 dias da sua intimação, mediante decisão 

irrecorrível, incorporando o espírito de ampliação das hipóteses de intervenção do amicus 

curiae287. 

Tal previsão encontra-se no Título III (Da intervenção de terceiros) e no 

Capítulo V que faz menção expressa ao amicus curiae288. 

O NCPC sistematiza o regramento da intervenção do amigo da corte. Segundo 

o NCPC, a intervenção do amigo depende da constatação da presença a) da relevância da 

matéria; b) da especificidade do tema objeto da demanda ou; c) da repercussão social da 

controvérsia. Pode ser espontânea ou provocada289. 

Nos termos do NCPC, podem ser amici curiae qualquer pessoa natural ou 

jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, que, uma vez 

intimada terá 15 dias para se manifestar, nos casos de intervenção provocada. Se a 

intervenção for espontânea, o amigo da corte pode intervir a qualquer tempo. A decisão que 

não admite a intervenção é irrecorrível. 

O NCPC mantém as hipóteses específicas de intervenção do amigo da corte no 

incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 962, §3°, do NCPC), no julgamento da 

repercussão geral (art. 1.048, §4°, do NCPC), no julgamento de recursos especiais repetitivos 

(art. 1.051, §2°, do NCPC), acrescentando previsão de intervenção do amigo da corte no 

incidente de resolução de demanda repetitiva (art. 992, do NCPC). 

O NCPC acabou admitir a participação do amicus curiae em todo e qualquer 

processo, ainda que dele decorra apenas precedente judicial persuasivo, desde que sejam 

observados os requisitos dispostos na lei. 

                                                        
287 Art. 128 – Omissis: 
§1° A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de 
recursos, ressalvada a oposição de embargos de declaração. 
§2° Caberá ao juiz ou relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus 
curiae. 
§3° O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. 
288 Rodrigo Strobel Pinto entende que a colocação do amicus curiae no capítulo Da intervenção de terceiros é 
equivocada, porque o amicus curiae não ingressa no processo por meio de uma das modalidades de intervenção 
de terceiro. Propõe que referido regramento seja colocado nno capítulo referente aos auxiliares de justiça. 
(PINTO, Rodrigo Strobel. Amicus curiae no Projeto de Código de Processo Civil. Revista de Processo. Ano 38, 
vol. 220, jun. 2013, p.232-233). 
289 Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá diz que o NCPC deveria ter expressamente apontado a função a ser 
exercida pelo amigo da corte. Além disso, propõe que os requisitos para a intervenção sejam alternativos, da 
seguinte forma: relevância ou repercussão social da controvérsia. (DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. 
Primeiras impressões sobre a participação do amicus curiae segundo o Projeto do Novo Código de Processo 
Civil (art. 322). Revista de Processo. Ano 36, vol. 194, abr. 2011, p.310-311). 
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No presente trabalho, sustenta-se que com a adoção de um sistema de 

precedentes, o amicus curiae poderá intervir em todo e qualquer processo do qual decorra 

precedente judicial vinculante ou persuasivo, tendo em vista a necessidade de concretização 

do contraditório e de legitimação das decisões judiciais. Essa intervenção, porém, não será 

aleatória. O magistrado deverá atuar no controle dessas intervenções, avaliando se a atuação 

do amigo da corte trará alguma utilidade para o julgamento da causa e verificando a projeção 

social e coletiva de seu interesse que autoriza a efetiva intervenção. Em outros termos, 

comprovado o interesse institucional autorizador da intervenção (na forma como vista no item 

5.3.1.2), bem como a utilidade da atuação, deve-se admitir a intervenção de amicus curiae. 

Essa intervenção atípica do amigo da corte deve observar tudo o que foi dito no 

item 5.3.1.1, sobre quem pode figurar como amigo da corte e sobre o momento de ingresso e 

no item 5.3.1.3, sobre os poderes e deveres do amicus curiae.  
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6 CONCLUSÕES 

 

No primeiro capítulo, concluiu-se, quanto aos conceitos fundamentais da teoria 

do precedente judicial, que a) decisão judicial é ato jurídico que representa uma norma 

jurídica individual, que visa solucionar o caso concreto posto à apreciação jurisdicional, e 

uma norma jurídica geral, construída com base nas expectativas dos jurisdicionados, que 

servirá como diretriz no julgamento de casos futuros; b) precedente judicial é uma decisão 

(acepção ampla), cuja norma jurídica geral (ratio) tem aptidão para produzir efeitos (acepção 

estrita); c) precedente judicial constitui norma do tipo regra; d) jurisprudência é o conjunto de 

decisões de qualquer juízo, no mesmo sentido, sobre determinada matéria; e) ratio decidendi é 

norma jurídica geral necessária à solução de um caso concreto (sem a qual a norma jurídica 

individual não seria prolatada como foi), com aptidão de servir de diretriz no julgamento de 

casos futuros e análogos ao caso paradigma, podendo até mesmo operar eficácia vinculante, 

sendo identificada pelo método eclético; f) dictum é tudo aquilo que está na fundamentação de 

uma decisão judicial, que não se confunde com a ratio decidendi (técnica negativa de 

identificação) e que é dispensável para a formulação da norma jurídica individual e pode 

operar eficácia persuasiva. 

Ainda no primeiro capítulo, concluiu-se que, para os fins da ciência do direito 

positivo, aos precedentes judiciais podem ser atribuídos diferentes efeitos (persuasivo; 

obrigatório; relativamente obrigatório; de eficácia impositiva intermediária; imutável; 

obstativo; autorizativo; rescindente; de revisão de decisão; formalmente vinculante; não 

formalmente vinculante, mas que tem força; não formalmente vinculante e sem força; 

meramente ilustrativos ou outros valores), aderindo-se a classificação dos precedentes 

judiciais em precedentes judiciais persuasivos e vinculantes ou obrigatórios, porque as demais 

classificações são variações dessas. Foi constatado, nesse capítulo, que a atribuição de 

eficácia aos precedentes judiciais depende de fatores institucionais (contexto institucional 

stricto sensu, tradição jurídica e estrutura constitucional) e extrainstitucionais (concepções 

jurídico-teóricas, fatores normativos-estruturais e correção substancial da decisão-paradigma) 

e que a mera publicidade da decisão já autoriza a produção de efeitos pelo precedente judicial. 

Por fim, no primeiro capítulo, conclui-se que a) o distinguishing é uma técnica 

de confrontação de casos que engloba o método e o resultado (ao confrontar os casos, o 

magistrado pode entender pela sua similitude e então deverá aplicar a norma jurídica geral do 

precedente extraído do caso paradigma ao caso em julgamento; pode ser, contudo, que o juiz 

entenda pela diferença entre os casos e, nessa situação, a ratio decidendi, extraída do caso 
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paradigma poderá ser ampliada, num esforço de interpretação, pelo magistrado, para abarcar o 

caso em julgamento ou poderá ser restringida, afastando-se o precedente); b) a técnica de 

aplicação da ratio por analogia, deve ser utilizada nas hipóteses em que não exista ratio 

extraível de apenas um precedente judicial, mas sim conjunto de rationes extraíveis de um 

bloco de precedentes, que juntas, podem constituir modelo de solução para o caso presente; c) 

a ratio extraída do precedente judicial não tem aplicação perene, de maneira que, em 

situações especiais, ainda que os casos sejam similares, o precedente judicial poderá ser 

revogado ou substituído por outro; d) a substituição de precedentes judiciais pode operar 

efeitos retroativos ou prospectivos; e) a retroatividade e a prospectividade têm diferentes 

graus; f) na revogação antecipada, um órgão hierarquicamente inferior deixa de aplicar um 

precedente judicial, porque o tribunal dá sinais de que o revogará a qualquer momento; g) no 

julgamento-alerta, a corte anuncia que desconfia da correção do precedente e comunica que 

ele poderá ser revogado; h) no signaling, o tribunal sinaliza que os jurisdicionados não devem 

depositar confiança em determinado precedente judicial, que tem grandes chances de ser 

revogado em momento futuro. 

As primeiras conclusões do segundo capítulo são as seguintes: a) no 

ordenamento jurídico brasileiro, qualquer decisão deve ser entendida como precedente 

judicial, independentemente da eficácia que lhe seja atribuída e da origem dessa eficácia, 

porque o precedente judicial é um ato-fato jurídico; em qualquer lugar do mundo onde houver 

decisão (ato humano), esse fato (em relação ao qual a vontade humana é irrelevante) ocorrerá, 

independentemente de se tratar de ordenamento jurídico que se filie ao common law ou ao 

civil law; b) os conceitos fundamentais da teoria do precedente judicial se aplicam no Brasil, 

devendo-se acrescentar a esse conjunto de conceitos fundamentais o conceito de súmula 

(conjunto de textos, do qual pode ser extraído o entendimento do tribunal acerca de várias 

matérias) e de algumas peculiaridades relativas à ratio decidendi e ao obiter dictum; c) as 

técnicas de aplicação e de superação dos precedentes judiciais também tem aplicabilidade em 

solo brasileiro; d) a eficácia do precedente judicial não se confunde com coisa julgada e 

eficácia da intervenção; e) no Brasil, é a lei em sentido amplo que atribui eficácia aos 

precedentes judiciais, sendo que os fatores integrantes do contexto institucional stricto sensu e 

dos fatores extrainstitucionais podem conduzir o legislador na atribuição de eficácia aos 

precedentes judiciais. 

No segundo capítulo, concluiu-se também que são obrigatórios no Brasil os 

precedentes judiciais: a) reiterados que conduzem à súmula vinculante; b) proferidos em 

controle concentrado de constitucionalidade; c) proferidos em controle difuso de 
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constitucionalidade; d) que reconhecem ou rejeitam a repercussão geral; e) que fixam a tese 

jurídica para os recursos extraordinários ou especiais repetitivos; f) proferidos em embargos 

de divergência; g) proferidos pelo STF (em matéria constitucional), pelo STJ (em matéria 

federal) e pelo TJ (em matéria de direito local); h) proferidos em assunção de competência; i) 

proferidos em incidente de uniformização de jurisprudência do CPC; j) proferidos em 

incidente de uniformização de jurisprudência da Lei dos Juizados Especiais Federais; l) que 

conduzem à súmula. Foi constatado ainda que os precedentes judiciais obstativos e 

perimissivos encontram previsão nos arts. 120, parágrafo único, 475, §3°, 475-L, II e §1°, 

518, §1°, 543-A, 543-B, 543-C, 544, §4°, “b” e “c”, 557, caput, §1°-A, 741, II e parágrafo 

único, do CPC, art. 4°, da Lei n° 9.868/1999 e art. 161, parágrafo único, do RISTF e que os 

precedentes persuasivos são todas as decisões judiciais que não produzem efeitos 

obrigatórios.  

Por fim, concluiu-se, no segundo capítulo, que os conceitos fundamentais e 

institutos da teoria do precedente judicial foram incorporados ao NCPC, versão aprovada pela 

Câmara dos Deputados em 26/03/2014, tendo sido criado nova espécie de precedente judicial 

vinculante, qual seja, precedente judicial proferido em sede de julgamento de incidente de 

resolução de demandas repetitivas. 

No terceiro capítulo, concluiu-se que: a) o processo não pode ser visto, apenas, 

como meio de produção de uma norma jurídica individual (extraída do dispositivo da 

decisão), mas sim entendido como meio de produção de uma norma jurídica geral (extraída da 

fundamentação da decisão) que tem a potencialidade de ser aplicada a casos futuros 

semelhantes ao caso decidido; b) o contraditório não pode ser pensado, apenas, como a 

garantia de participação das partes na formação da norma jurídica individual, mas como 

garantia de participação de uma coletividade na formação da norma jurídica geral (ratio 

decidendi), já que essa coletividade pode ser atingida pela ratio produzida no caso paradigma; 

c) a participação de todo e qualquer terceiro inviabiliza o regular trâmite processual, impondo 

óbice à razoável duração do processo e compromete a efetividade da tutela jurisdicional; d) 

dois critérios (representatividade coletiva e possibilidade de contribuição) devem ser 

utilizados para a escolha do(s) terceiro(s) que representará(ão) a coletividade em processo em 

que esteja sendo construído precedente judicial; e) a motivação deve ser valorizada para que 

nela seja construída a ratio de forma adequada e completa, reconhecendo-se que esse é o 

ambiente do qual se extrai a norma jurídica geral, com caráter universalizante, que pode 

atingir um número indeterminado de sujeitos que deduzam em juízo demanda semelhante 
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àquela já decidida e em que serão realizados o distinguishing e o overruling, aplicando-se ou 

afastando-se precedentes judiciais, conforme o caso.  

No quarto capítulo, constata-se que espécies de interesse processual (interesse 

recursal, interesse jurídico para a intervenção do assistente simples e interesse para a 

intervenção do amigo da corte) precisam ser redimensionadas, com a adoção de precedentes 

judiciais no Brasil, para que o contraditório, em sua nova dimensão, seja efetivado e a 

motivação seja cuidadosamente construída, já que é dela que se extrai o precedente judicial. 

Em relação ao interesse jurídico para a intervenção do assistente simples, deve 

ser ampliado para restar configurado na situação em que um legitimado coletivo 

extraordinário ingresse em juízo para defender uma coletividade que pode vir a ser atingida 

pela decisão jurisdicional vinculante que vier a ser proferida em processo individual, 

independentemente de haver conexão entre a relação titularizada pelo legitimado coletivo 

extraordinário e a relação jurídica discutida em juízo. A admissão de legitimado coletivo 

extraordinário como assistente simples em processo individual traz algumas consequências 

para a assistência simples. São elas: a) quando da admissão, o magistrado deverá olhar, em 

primeiro lugar, para o legitimado extraordinário coletivo, para verificar se se trata de 

representante legítimo da coletividade e, em segundo lugar, para os terceiros e para o eventual 

prejuízo que poderão sofrer com a prolação de decisão no processo em que o assistente deseja 

intervir; b) deve-se garantir a sua livre atuação processual, inadmitindo-se apenas os atos 

processuais que prejudiquem o assistido; c) o legitimado coletivo extraordinário poderá 

recorrer visando alterar a fundamentação da decisão, ainda que o assistido desista do recurso 

ou renuncie ao direito de recorrer; d) a eficácia da intervenção poderá ser afastada, quando se 

estiver diante de alguma das causas de superação de precedente judicial. 

No que se refere ao interesse recursal, conclui-se que deve ser considerado 

preenchido, a) quando o recorrente (parte, Ministério Público, terceiro ou legitimado 

extraordinário coletivo) interpõe recurso para atacar a fundamentação de uma decisão, 

visando impedir a substituição futura do precedente judicial, seja por meio do prospective 

overruling ou do retrospective overruling ou por meio do signaling, ainda que o dispositivo 

não lhe seja desfavorável e; b) quando um legitimado coletivo extraordinário, representando 

uma coletividade, interpõe recurso contra a fundamentação de uma decisão, visando a 

participação, em contraditório, da formação de precedente judicial obrigatório, ainda que não 

se vise alterar o dispositivo da decisão recorrida. 

Por fim, o interesse para a intervenção deve garantir que o amicus curiae 

intervenha em qualquer processo individual ou coletivo, no âmbito do qual se forme 
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precedente judicial (ainda que persuasivo), independentemente de previsão legal, para que se 

possa ampliar o debate anterior à formação do precedente judicial. 
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