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RESUMO 

 

WOLKART, Erik Navarro. Mecanismos de objetivação do  processo. 2011. 242 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito)-Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
São Paulo, 2011.  
 

O presente trabalho traz como objeto de estudo, em primeiro lugar, a definição das 

características do quem vem a ser um mecanismo de objetivação do processo. 

Após, analisa aspectos processuais, virtudes e vicissitudes de diversos institutos que 

possam ser assim classificados. Por fim, conclui pela necessidade de abertura do 

procedimento e adoção de formas claras de flexibilização de precedentes para que 

haja o necessário enquadramento desses mecanismos no modelo constitucional  de 

processo  civil.   

 

Palavras-chave: objetivação; recurso extraordinário; recurso especial; suspensão de 

segurança; art. 285-A do CPC; súmula vinculante; Supremo  Tribunal Federal; 

processo objetivo; objetivação. 

 

ABSTRACT 

 

WOLKART, Erik Navarro. Civil procedure objectification mechanisms. 2011. 
242p. Dissertation (Master in Law)-Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
São Paulo, 2011. 
 

The present dissertation has as its aim of study, firstly, the definition of the 
main features of what is considered a civil procedure objectification 
mechanism.Then, the study analyses procedural aspects, benefits and 
vicissitudes of several procedural law concepts, which can be defined as 
mechanisms of civil procedure objectification. These previous steps lead to the 
conclusion that the opening of the aforementioned mechanisms and the 
adoption of clear rules for the Courts precedents adaptability are essential for 
the compliance with the “Constitutional civil procedural law theory”. 

 Keywords: objectification; constitutional extraordinary appeal; general 

repercussion; special appeal; suspension of injunction on writ of mandamus; 

article 285-A of Brazilian Civil Procedure Code; binding precedents; Brazilian 

Supreme Court; objective civil proced 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Morosidade do poder judiciário. Imprevisibilidade das decisões. 

Instabilidade da jurisprudência. Demandas de massa. Proliferação infindável de 

recursos.  Transformação dos tribunais superiores em meras instâncias revisionais.  

Novos direitos. Esses e outros temas são balbuciados a todo instante, num alarido 

entre leigos, práticos e teóricos, indicando mazelas atuais da atividade jurisdicional. 

Esse líquido amargo é sorvido com igual repulsa por juízes, advogados, membros do 

Ministério Público e, finalmente, pelo jurisdicionado.  

Como reação, já há algum tempo, e com maior ênfase após a Emenda 

Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004 (EC 45/2004), doutrina, 

jurisprudência e legislador vêm reagindo e, em intenso labor criativo, plasmando 

novos institutos com intuito de abrir caminhos para a atividade jurisdicional e para o 

direito, nesse emaranhado de lides que envolve a sociedade contemporânea. Na 

maior parte das vezes, tais caminhos são pavimentados por alterações processuais 

e procedimentais, levadas a efeito por inovações legislativas e jurisprudenciais. 

Assim surgiram: a repercussão geral no recurso extraordinário; o procedimento para 

julgamento de recursos especiais repetitivos; a súmula vinculante; o julgamento de 

improcedência do pedido sem citação do réu; o novo papel assumido pelo Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) na uniformização de jurisprudência no âmbito dos juizados 

especiais; o procedimento de julgamento dos recursos extraordinários contra 

decisões proferidas no âmbito dos juizados especiais federais; a extensão da 

suspensão de liminar ou sentença proferida contra o poder público a decisões 

equivalentes prolatadas em outros processos; a ampliação do âmbito de cabimento 

da reclamação constitucional; a possibilidade de se sobrestarem ações individuais 

no aguardo do desfecho de ação coletiva com objeto semelhante, entre outros 

institutos.   

O direito é objeto da cultura. Mas o homem sempre reage às 

circunstâncias do meio1. É claro que os mecanismos acima arrolados são produto 

                                                      
1
 Não se quer aqui, por enquanto, definir uma perspectiva monista ou dualista de enfoque do “direito”, 

mas já não se pode deixar de considerar os apontamentos do biólogo Humberto Maturana Romesín, 
para quem, “a aprendizagem é o caminho da mudança estrutural que segue o organismo (incluindo 
seu sistema nervoso) em congruência com as mudanças estruturais do meio como resultado da 
recíproca seleção estrutural que se produz entre ele e este, durante a recorrência de suas interações, 
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dessa reação. Mas até que ponto esses mecanismos estão aptos a atingir seu 

desiderato e a realizar determinados princípios constitucionais que compõem o 

“modelo constitucional de processo civil” desejado pela Carta de 882? Em que 

medida, nessa busca, colocam em xeque outros componentes desse mesmo 

“modelo”? Que têm eles em comum? Buscariam “objetivar” o processo patravés da 

abstrativização da lide, da descontextualização fática, para “isolar” as questões de 

direito e as resolver de maneira “equalizada” para casos semelhantes?  Há aí um 

déficit democrático? Se sim, quais as soluções para minorá-lo?  

É preciso que se diga, nesse momento e ao menos em linhas gerais, o 

que se entende - e o porquê da escolha - pela expressão objetivação do processo. 

O termo não é nosso.  Objetivação é o ato ou efeito de objetivar que, por 

sua vez, significa tornar algo objetivo3, ou seja, ligado ao mundo exterior e 

independente do sujeito pensante4.   

De há muito, a doutrina de direito constitucional utiliza a expressão 

jurisdição objetiva, ou, processo objetivo, para referir a chamada jurisdição 

constitucional, ou seja, o sistema de controle abstrato – e no mais das vezes 

concentrado – de constitucionalidade5.  

                                                                                                                                                                      
com conservação de suas respectivas identidades.” [...] “A barata, ao perder as suas duas patas 
anteriores, já possui a possibilidade de realizar todas as correlações sensomotoras que um 
observador verá como a limpeza da antena utilizando uma das patas de seu segundo par. [...] As 
baratas não estão feitas para perder o primeiro par de patas e aprender a limpar as antenas paradas 
em três patas. Porém, estão feitas de maneira que, se perdem suas duas primeiras patas, podem 
chegar ao longo de sua ontogenia a ficar em pé com três das patas restantes, e limpar as antenas 
com a quarta que fica livre”. ROMESÍN, Humberto Maturana. Da biologia à psicologia. 3. ed. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1998. p.  32, 46. 
2
 A expressão é aqui utilizada no sentido dado por Cássio Scarpinella Bueno, que a ela refere-se 

diversas vezes em seu Curso, tratando-a mesmo como a “base” de seu pensamento a respeito do 
direito processual civil. “Estudar o direito processual civil dando destaque largo e explícito, declarado, 
aos „princípios constitucionais do processo civil‟ (v. Parte IV), e, mais amplamente, aos demais 
segmentos constitucionais que se ocupam do direito processual civil – amplamente: o „modelo 
constitucional do direito processual civil‟ – tem a grande vantagem de viabilizar uma melhor 
compreensão de toda a matéria regulada pelo Código de Processo Civil e pela legislação processual  
esparsa.” (Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil. São 
Paulo: Saraiva, 2007. v. I. p. 87.)  
3
 MICHAELIS. Moderno dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Melhoramentos, 1998. p.1.473. 

4
  MICHAELIS. Moderno dicionário da língua portuguesa, p. 1.473. 

5
 “Há um componente importante para a exata compreensão da natureza hoje dos chamados 

tribunais de jurisdição constitucional e que não pode ser olvidado. É o que diz que o processo levado 
a efeito [...] tem a nota de um processo objetivo, de garantia da regularidade e harmonia do 
ordenamento jurídico enquanto tal, o que é verdade em relação ao controle de constitucionalidade 
abstrato [...]”. SAMPAIO, José Adércio Leite. A Constituição reinventada pela jurisdição constitucional. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 59. “Costuma-se utilizar a expressão „processo objetivo‟ pra 
destacar o distanciamento desse processo daquelas regras processuais próprias dos conflitos 
intersubjetivos de interesses, do tipo clássico [...]”. TAVARES, André Ramos.Teoria da justiça 
constitucional. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 392. No mesmo sentido, Gilmar Ferreira Mendes, 
quando, ao abordar a significativa ampliação das ferramentas de controle abstrato de 
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Atualmente, pode-se observar certa migração de características do 

processo objetivo – utilizado no controle de constitucionalidade das normas em 

abstrato – para os julgamentos de recursos extraordinários que apreciam alegações 

incidentais de inconstitucionalidade das normas. Esse fenômeno – que para alguns 

autores, como veremos, é até mesmo uma imposição – tem sido classificado como 

objetivação do processo subjetivo de controle concreto de constitucionalidade6, ou 

ainda objetivação do recurso extraordinário7, ou, tão somente, objetivação do 

processo8. 

De nossa parte, procuramos detectar a migração de tais características 

para outros procedimentos e institutos, delineando assim um conjunto de 

mecanismos de objetivação do processo. 

Mas, ainda à guisa de introdução, cabe aqui referir quais as principais 

características de um processo objetivo e, ao menos, vislumbrar em que medida elas 

se fazem presentes nos mecanismos de objetivação do processo. 

Ao referir-se à jurisdição constitucional como processo objetivo, as 

concepções padrão apontam para a desimportância dos fatos nesse tipo de 

processo e a consequente desnecessidade de instrução probatória, bem como para 

o exclusivo objetivo de defesa do direito constitucional vigente, em abstrato, 

desligado de situações jurídicas concretas e de direitos subjetivos, ausente o 

fenômeno da subsunção.  

É bem verdade que o direito não existe absolutamente isolado dos fatos. 

Trata-se de fenômeno cultural, criado em razão dos fatos que circundam o homem. 

Deste modo, o intérprete, ainda que seja a Corte Constitucional, estará sempre 

jungido à sina de observar direito e fatos imbricados. O máximo que pode ocorrer é, 

no deslinde de cada causa, relevar mais a questão fática – quando então a instrução 

probatória normalmente se faz necessária – ou a questão de direito – hipótese em 

que os fatos, malgrado relevantes, não precisam ser demonstrados, quer porque 

                                                                                                                                                                      
constitucionalidade das normas, qualifica a ADPF como mais um caso de “processo objetivo”. (Curso 
de direito constitucional. 2. ed. São  Paulo: Saraiva, 2008. p. 1.087.) 
6
 TAVARES, André Ramos. Teoria da justiça constitucional, p. 403. 

7
 DIDIER JUNIOR, Fredie. Transformações do Recurso Extraordinário. In: FUX, Luiz; NERY JUNIOR, 

Nelson; ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa (coords.). Processo e Constituição: estudos em 
homenagem ao professor José Carlos Barbosa Moreira. São Paulo: RT, 2006. p. 982. 
8
 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional, p. 1.077. 
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incontroversos, quer porque já demonstrados de plano, ou porque são notórios ou 

presumidos9.    

Mesmo no controle abstrato de constitucionalidade, a melhor doutrina já 

se deu conta de que o aspecto fático é elemento essencial de hermenêutica 

constitucional, e muitas vezes parâmetro decisivo do exame da constitucionalidade 

de determinada norma. Vicejam, aqui, as concepções de interpretação constitucional 

evolutiva e de mutação constitucional10. 

À luz dessas ideias podemos então fixar, quanto ao processo objetivo 

ligado à jurisdição constitucional, a predominância dos aspectos jurídicos, e a 

necessidade de sobre eles debruçar-se o julgador, em razão de as circunstâncias 

fáticas a eles imbricadas já se encontrarem resolvidas em termos probatórios11,12. 

Por fim, no processo objetivo de controle de constitucionalidade, é comum 

que se afirme a ausência de interesses subjetivos ou concretos. É bom que se diga 

que há sim, aqui, a existência de interesses que, todavia, não são particulares, mas 

sim públicos ou institucionais, no sentido de se fazer prevalecer a ordem 

constitucional, com essa ou aquela interpretação13. 

Os institutos que neste trabalho foram qualificados como mecanismos de 

objetivação do processo possuem em comum, em maior ou menor grau, essas 

características, bem como algumas outras.  

                                                      
9
 Nesse sentido, ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Controle das decisões judiciais por recursos de 

estrito direito e de ação rescisória: recurso extraordinário, recurso especial e ação rescisória: o que é 
uma decisão contrária à lei? São Paulo: RT, 2001, p. 153-165, principalmente p. 156. 
10

 “A interpretação constitucional evolutiva é um processo informal de reforma do texto da 
Constituição. Consiste ela na atribuição de novos conteúdos à norma constitucional, sem modificação 
do seu teor literal, em razão de mudanças históricas ou de fatores políticos e sociais que não 
estavam presentes na mente dos constituintes.” BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação 
da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. 5. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2003. p. 146. 
11

 No entanto, ainda na seara da jurisdição constitucional, André Ramos Tavares critica essa 
dominante concepção, apontando a possibilidade de uma mínima instrução probatória para o 
aferimento de fatos e prognoses legislativas. (Teoria da justiça constitucional, p. 397.) 
12

 Ao tecer considerações acerca da concepção de Konrad Hesse sobre a norma constitucional, 
Claudio Pereira de Souza Neto afirma que “[...] é necessário que a norma constitucional seja aberta, 
vale dizer, que o texto da norma possua diversas possibilidades interpretativas de modo a possibilitar 
que o magistrado o interprete à luz das modificações na vida concreta da sociedade à qual a 
constituição se dirige”. HESSE, Konrad. Jurisdição constitucional, democracia e racionalidade prática. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 185. 
13

 “Só são interesses objetivos no sentido de não se referirem a interesses particulares. Mas a 
presença de interesses conflitantes é inquestionável [...]. Ademais, em todas as funções o Tribunal 
Constitucional é responsável por fazer atuar, em última instância, a vontade constitucionalmente 
objetivada. É nesse sentido, pois, que se deve compreender a expressão „processo objetivo‟”. 
TAVARES, André Ramos. Teoria da justiça constitucional, p. 400. 
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Realmente, ao sustarem-se feitos repetitivos, que ficam à espera de uma 

decisão-padrão a ser tomada em alguns feitos representativos da controvérsia 

selecionados para julgamento imediato, observa-se nítida atenuação das 

peculiaridades fáticas – vez que não serão suficientes para levar os feitos 

sobrestados a resultado diferente –, importando somente a questão de direito. De 

outro lado, fica evidente o interesse público no julgamento dos feitos selecionados, 

pois servirão como precedentes para o julgamento dos multifários processos 

sobrestados14.  

O mecanismo do art. 285-A do Código de Processo Civil (CPC)15 guarda 

as mesmas características: a desimportância dos aspectos fáticos, a consequente 

desnecessidade de instrução probatória e o julgamento com base em precedentes. 

Os demais institutos aqui tratados também possuem esses mesmos traços. 

Veremos ainda que os mecanismos de objetivação do processo 

pretendem, todos, reduzir de alguma forma a demanda excessiva de feitos que turge 

nossos órgãos jurisdicionais, bem como acelerar o trâmite dos processos e obter 

resultado idêntico para questões idênticas, realçando a segurança e a previsibilidade 

das decisões como valores preponderantes do direito processual e do ordenamento  

jurídico como um todo.    

 Mas o estudo daquela mesma matriz – o processo objetivo de controle de 

constitucionalidade – revela vicissitudes que se encontram presentes nos 

mecanismos de objetivação do processo, em maior ou menor grau. Uma delas, a ser 

desnudada nesse trabalho, é o déficit de legitimação democrática de decisões 

tomadas nesse tipo de processo16.  

                                                      
14

 Estamos nos referindo aqui, à guisa de exemplo, aos mecanismos previstos nos arts. 543-A, 543-B 
e 543-C, todos do CPC, quais sejam, a análise por amostragem da repercussão geral no recurso 
extraordinário e o julgamento de recursos especiais repetitivos.  
15

 Julgamento de improcedência do pedido sem citação do réu. 
16

 “A questão da legitimidade democrática da jurisdição constitucional poderia ser equacionada, 
assim, em dois pontos básicos: (primeiro) a circunstância de as Cortes Constitucionais serem 
compostas de juízes não eleitos – embora nomeados, em regra, pelos agentes que detêm mandato 
popular – que não se submetem a controles periódicos de aferição da legitimidade de sua atuação, 
próprios da democracia representativa; (segundo) a circunstância de as decisões das Cortes 
Constitucionais não estarem submetidas, em regra, a qualquer controle democrático, salvo por meio 
de emendas que venham a corrigir a jurisprudência do tribunal.” BINENBOJM, Gustavo. A nova 
jurisdição constitucional – Legitimidade democrática e instrumentos de realização. 3. ed. Rio  de 
Janeiro: Renovar, 2010. p. 51-52. O autor desenvolve o tema com intensidade, principalmente entre 
as páginas 47 e 120. “Portanto parece que esses juízes exercem um poder de veto sobre a política 
da nação, proibindo as pessoas de chegar a decisões que eles, um número ínfimo de nomeados 
vitalícios, acham erradas. Como isso pode ser conciliado com a democracia?” DWORKIN, Ronald. 
Uma questão de princípio. Tradução de Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 41. 
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Com efeito, a doutrina de direito constitucional é caudalosa ao procurar 

justificar a possibilidade de a Corte Constitucional nulificar normas forjadas pelo 

poder legislativo, cuja legitimação democrática é direta. Entram aí desde complexas 

considerações ligadas à teoria geral do direito até inovadores institutos processuais 

que buscam abrir o procedimento, como, por exemplo, a participação do amicus 

curiae.  

Os mecanismos de objetivação do processo, ao buscarem aqueles 

elevados valores já referidos, não estão imunes às mesmas adversidades. É que o 

julgamento com base em precedentes e a transposição de decisão dada em um 

processo para feitos semelhantes diminuem consideravelmente o papel das partes 

na formação do convencimento do magistrado, colidindo, de certa forma, com o 

princípio democrático. Nossa preocupação, nesse ponto, será apontar para soluções 

que, diminuindo referido déficit democrático, produzam resultado positivo entre os 

princípios constitucionais que colidirão inevitavelmente na operação desse tipo de 

mecanismo, buscando adequá-lo ao modelo de direito processual civil desejado por 

nossa Carta Constitucional ou, ao revés, detectando dificuldades insuperáveis neste 

ou naquele instituto, e sugerindo sua extirpação do ordenamento. Já é hora de 

contrastar a ciência jurídica – principalmente quando temos a nítida sensação de 

que o ordenamento jurídico está evoluindo – com outros ramos do conhecimento 

humano, como, por exemplo, as ciências naturais e econômicas. Essa justaposição 

de ciências, que no mais das vezes é vista de forma estanque, revela não raro que, 

pelas diferentes áreas do conhecimento humano, ecoam preocupações filosóficas 

semelhantes, o que torna muito proveitosa essa forma de análise17,18. 

Graças ao positivismo jurídico e à tradição romanística medieval, tornou-

se dominante durante muito tempo a ideia de completude do ordenamento jurídico. 

Primeiro o direito romano – enunciado “em definitivo” no Corpus Iuris –, depois, em 

                                                      
17

 “Para os que vêm das ciências da natureza para as ciências da sociedade, o maior encanto na 
pesquisa é dado pela análise dos conceitos científicos num e noutro domínio. A revelação do fundo  
comum é de extraordinário valor persuasivo, sobre ser de rara beleza”. PONTES DE MIRANDA, 
Francisco Cavalcanti. O problema fundamental do conhecimento. 2. ed. Campinas: Bookseller, 2005. 
p. 111-112.  
18

 “Evidentemente, é impossível traçar uma distinção nítida entre a filosofia natural e a cultura 
humana. As ciências físicas, na verdade, são parte integrante de nossa civilização, não apenas pelo 
fato de nosso domínio cada vez maior das forças da natureza haver modificado tão completamente 
as condições materiais da vida, mas também porque o estudo dessas ciências contribui muito para 
esclarecer os antecedentes de nossa própria existência”. BOHR, Niels. Física atômica e 
conhecimento humano: ensaios: 1932-1957. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 
1995. p. 29-30. 
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tempos modernos, as grandes codificações – que resultaram do fortalecimento dos 

Estados e de seu consequente monopólio sobre o direito – geraram a crença 

definitiva de que o ordenamento era completo e perfeito, restando ao juiz aplicá-lo 

mecanicamente19.  O juiz era, de fato, a boca da lei20.  

É assim que nos parece possível comparar o dogma da completude do 

ordenamento jurídico com a premissa mecanicista e causalista que guiou o 

pensamento e a ciência moderna, principalmente após o século XVII, graças às 

descobertas newtonianas. O incrível físico fundou a chamada física mecânica, 

segundo a qual todos os fenômenos físicos estariam reduzidos a movimentos de 

partículas sólidas e impenetráveis, cuja força motriz seria a lei da gravidade21. O 

universo poderia então ser descrito por completo pelas equações matemáticas do 

movimento e, conhecidas as causas, todas as consequências seriam previsíveis22. 

A relação dessa visão de mundo com a concepção positivista do 

ordenamento jurídico é translúcida. Se o ordenamento é fechado e completo, basta 

que os fatos sejam apresentados para que essa máquina, cujo operador é o juiz, 

                                                      
19

 “Retrocedendo no tempo, esse dogma da completude nasceu provavelmente na tradição 
romanística medieval [...]. Nos tempos modernos o dogma da completude tornou-se parte integrante 
da concepção estatista do direito, ou seja, daquela concepção que faz da produção jurídica um 
monopólio do Estado. [...] A cada grande codificação (da francesa de 1804 à germânica de 1900) 
desenvolveu-se entre os juristas e os juízes a tendência a se ater escrupulosamente aos códigos, 
naquela atitude dos juristas franceses em relação aos códigos napoleônicos que foi chamada de 
fetichismo da lei [...] a crença definitiva de que o código, uma vez emanado, baste completamente a si 
mesmo, não tenha lacunas [...]”. BOBBIO, Norberto.Teoria geral do direito. 3. ed. São Paulo:  Martins 
Fontes, 2010. p.  275-277.  
20

 “[...] se os tribunais não devem ser fixos, os julgamentos devem sê-lo a tal ponto, que não sejam 
jamais senão um texto preciso da lei. Se fossem uma opinião particular do juiz, viveríamos em 
sociedade sem saber precisamente os compromissos que assumimos”. SECONDAT, Charles de. 
[Baron de Montesquieu]. Do espírito das leis. Tradução de Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Martin 
Claret, 2010.  p. 170. 
21

 CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. 25. ed. São Paulo: Cultrix, 2005. p. 61. 
22

 “Na concepção newtoniana, Deus criou, no princípio, as partículas materiais, as forças entre elas e 
as leis fundamentais do movimento. Todo o universo foi posto em movimento desse modo e 
continuou funcionando, desde então, como uma máquina, governado por leis imutáveis. A concepção 
mecanicista da natureza está, pois, intimamente relacionada com um rigoroso determinismo, em que 
a gigantesca máquina cósmica é completamente causal e determinada”. CAPRA, Fritjof. O ponto de 
mutação, p. 61. 
“O astrônomo Laplace assim exprimia o ideal da explicação causal na sua „Teoria Analítica das 
Probabilidades‟, de 1812. „Nós devemos considerar o estado presente no universo como efeito de seu 
estado anterior e como causa do que se seguirá. Uma inteligência que, em dado instante, 
conhecesse todas as forças de que a natureza é animada e a situação respectiva dos seres que a 
compõem, se fosse bastante vasta para submeter esses dados ao cálculo, abarcaria na mesma 
fórmula os movimentos dos maiores corpos do universo e do átimo mais leve: nada seria incerto para 
ela e o futuro, assim como o passado, estaria diante dos seus olhos”. Verbete “causalidade”.  
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 144.  
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devolva a solução perfeita, encontrada, sempre, no próprio ordenamento, a partir da 

automática subsunção dos fatos à norma23.  

Entre nós, a conhecida concepção de Pontes de Miranda sobre o 

fenômeno da incidência – ainda hoje bastante aceita pela doutrina – segundo a qual 

presente o suporte fático a norma jurídica incide automática e infalivelmente - é 

exemplo claro dessa relação24. Aliás, é o próprio jurista – cujo gênio ia muito além 

das ciências jurídicas, dominando também outros campos do conhecimento, como a 

matemática e a física – quem descreve expressamente tal elo em alguns de seus 

textos25.  

A bem da verdade, malgrado a física mecanicista tenha proporcionado 

vigoroso salto de conhecimento, a ideia de causalidade forte, em que tudo é 

previsível, contrapõe-se à própria possibilidade de evolução da humanidade e do 

pensamento, desvalorizando o ser humano e postando-o na condição de mero  

observador de um fabuloso maquinário em funcionamento motocontínuo26. O 

mesmo ocorre com o ordenamento jurídico, como veremos mais à frente. 

                                                      
23

 “A máquina como metáfora do universo é uma característica típica da influência que a física 
exerceu, transcendendo os domínios das ciências naturais e conquistando também as ciências 
humanas, inclusive a sociologia. O determinismo jurídico ocorre por conta dos efeitos que estão 
implicados na incidência das regras jurídicas. Os efeitos emanados da incidência e a constituição dos 
fatos jurídicos são tratados como a sua eficácia e são determinados pela implicação lógica que 
encadeia as proposições que se articulam sob a forma de regras jurídicas gerais” ARAÚJO, Clarice 
Von Oertzen de. Incidência jurídica. Teoria e prática. São Paulo, 2008. Tese. (Livre Docência em 
Direito)-Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. p. 103. Verbete “causalidade”.  
24

 “[...] há o fato de existir, despregada do legislador, a regra jurídica; há o fato de incidir, sempre que 
o corra o que ela prevê e regula. O que é por ela previsto e sobre o qual ela incide é o suporte fático 
[...] ocorridos certos fatos-conteúdo, ou suportes fáticos, que têm de ser regrados, a regra jurídica 
incide. A sua incidência é como a plancha da máquina de impressão, deixando a sua imagem 
colorida em cada folha”. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 
Parte geral. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954. t. I. p. 3, 11. 
25

 “Tudo nos leva, por conseguinte, a tratar os problemas do direito, como o físico: vendo-os no 
mundo dos fatos, mundo seguido do mundo jurídico, que é parte dele”. PONTES DE MIRANDA, 
Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Parte geral, p. 3. 
26

 O grande filósofo e matemático americano Charles Sanders Peirce, antes mesmo do advento da 
física quântica brilhantemente já detectava as vicissitudes da causalidade forte, afirmando que a 
concepção mecanicista do universo relegava a consciência humana a “uma perfeita inutilidade e um 
flâneur sem função no mundo, com nenhuma influência possível sobre qualquer coisa – nem sobe si 
mesma”. IBRI, Ivo Assad. Kósmos Noetós: a arquitetura metafísica de Charles S. Peirce. São Paulo, 
Perspectiva, Hólon, 1992. p. 49. 
“Enquanto o eletromagnetismo destronava a mecânica newtoniana como teoria fundamental dos 
fenômenos naturais, surgiu uma nova tendência do pensamento que suplantou a imagem da máquina 
do mundo newtoniana e evolução - de mudança, crescimento, desenvolvimento. [...] A mudança 
definitiva ocorreu com Jean-Baptiste Lamarck. [...] iria dominar não só o séc. XIX, mas todo o 
pensamento científico futuro. Ela envolvia a idéia de Lamarck foi o primeiro a propor uma teoria 
coerente da evolução. [...] Muitas décadas depois Charles Darwin apresentou aos cientistas uma 
esmagadora massa de provas em favor da evolução biológica, colocando o fenômeno acima de 
qualquer dúvida.” CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação, p. 64, 65. 
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O parâmetro mecanicista foi alterado somente a partir de meados do sec. 

XX pelas incríveis descobertas de físicos como Albert Einstein, Max Planck, Neils 

Bohr e Werner Heizemberg.  

Esses físicos puseram abaixo muitos dos postulados da física 

newtoniana. Demonstraram que, ao invés de determinismo, existem probabilidades. 

Planck e Einstein comprovaram a dualidade da luz, que se comporta ora como onda, 

ora como partícula. , em 1927, estudando o comportamento dos elétrons, propôs o 

princípio da incerteza¸ segundo o qual as partículas subatômicas não podem ter sua 

posição e velocidade bem definidas. Bohr, enfim, enunciou que um mesmo 

fenômeno físico pode ter duas descrições diferentes, aparentemente excludentes, 

mas ambas necessárias para sua melhor demonstração.  É assim que causalidade e 

previsibilidade – baluartes da física mecânica e do pensamento científico até então – 

foram substituídas pelos princípios da dualidade, incerteza, probabilidade e 

complementariedade27. 

As consequências da física quântica foram – e são - de tamanha monta28 

que assustaram e encontraram adversários até mesmo entre aqueles que 

colaboraram para as primeiras descobertas29.  

Do que nos interessa, basta dizer que a ideia de causalidade forte e 

absoluta previsibilidade foi cambiada pela noção de causalidade fraca e 

probabilidade.  

                                                      
27

 “A dualidade onda-partícula e sua interpretação probabilística levou ao passo lógico seguinte: a 
incerteza inerente À medida da posição de uma partícula. O princípio da incerteza, postulado por 
Werner Heizemberg em 1927, declara que as partículas não podem ter sua posição e velocidade bem 
definidas. Quanto mais precisamente você medir a posição de uma partícula, menos precisamente 
poderá medir sua velocidade, e vice-versa. [...] dualidade, probabilidade e incerteza [...] esses 
princípios formam o fundamento atualmente aceito da mecânica quântica”. BRENNAN, Richard. 
Gigantes da física: uma história da física moderna através de oito biografias. Tradução de Maria Luiza 
X. de A. Borges. Rio de janeiro: Jorge Zahar, 1998.  p. 122-123.“Pode-se definir complementariedade 
como a coexistência, para um mesmo fenômeno físico, de duas descrições diferentes, aparentemente 
incompatíveis, MS ambas necessárias para uma representação completa do sistema”. BRENNAN, 
Richard. Gigantes da física: uma história da física moderna através de oito biografias, p. 159. 
28

 “Qual radical foi a mudança promovida por esse avanço da física atômica em nossa atitude perante 
a descrição da natureza talvez possa ser mais claramente ilustrado pelo fato de que até o princípio  
da causalidade, antes considerado o fundamento incontestável de toda interpretação dos fenômenos 
naturais, revelou-se um referencial estreito demais para abarcar as regularidades singulares que 
regem os processos atômicos individuais”. BOHR, Niels. Física atômica e conhecimento humano, p. 
31. Cabe ressaltar que a mesma passagem se encontra descrita, e brilhantemente contextualizada, 
na obra de Clarice Von Oertzen de Araújo. (Incidência jurídica. Teoria e prática, p. 123). Todavia, 
consultamos o texto original de Niels Bohr. 
29

 “Os experimentos mentais que Einstein atirava, como granadas, no templo da mecânica quântica 
causaram poucos danos ao edifício. Na verdade, ajudaram a testá-lo e a compreender melhor suas 
implicações. Mas Einstein continuou resistindo [...].” ISAACSON, Walter. Einstein, sua vida, seu 
universo. Tradução de Celso Nogueira. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 458. 
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Aderindo à ideia pontiana de analisar a ciência jurídica pela ótica das 

ciências naturais, parece patente que a ideia de completude do ordenamento jurídico 

realmente não poderia prevalecer. E não prevaleceu. 

Foram vários os ataques. A chamada escola do direito livre, surgida em 

França e Alemanha no final do sec XIX, propugnando caber ao juiz o poder criativo 

de preencher as várias lacunas das quais o ordenamento está repleto30, é apenas 

um exemplo. A ideia de que o direito é um sistema autopoiético, de certa forma, 

também se contrapõe à ideia de completude, visto que baseada no conceito de 

autonomia relativa31. 

O golpe fatal, fulminante, naquele ideal de completude do ordenamento, 

vem da constatação de que é o homem, sempre o homem, quem lida com o direito, 

seja na condição de legislador, juiz, jurista, obrigado ou sujeito de direitos. Para ficar 

apenas na seara dos operadores do direito, é deslumbrante, e perturbadora, a ideia 

de que este operador, prenhe de ideologias, medos, preconceitos, crenças, 

esperanças, interage com o objeto, comprometendo a dimensão científica do direito, 

em prol de outra, mais política e ideológica32,33.  

                                                      
30

 BOBBIO, Norberto Teoria geral do direito, p. 278. 
31

 A ideia de sistema autopoiético remonta a Humberto Maturana Romesín (Da biologia à pscologia), 
foi desenvolvida nas ciências sociais por Niklas Luhmann e apropriada para o direito por Günther 
Teubner.Sistema Autopoiético é “Um sistema constituído como unidade, como uma rede de produção 
de componentes que em suas interações geram a mesma rede que o produz, e constituem suas 
limitações como parte dele em seu espaço de existência [...]. Os seres vivos são sistemas 
autopoiéticos moleculares, e como tais, existem no espaço molecular.Em princípio pode haver 
sistemas autopoiéticos em qualquer espaço em que se possa realizar a organização autopoiética.” 
ROMESÍN, Humberto Maturana. Da biologia à psicologia, p. 200.  
“Auto-organização e autopoiesis são dois conceitos que devem manter-se claramente separados. 
Cada um acentua aspectos específicos do encerramento da operação. [...] Auto-organização significa 
construção de estruturas próprias dentro do sistema. Como os sistemas estão enclausurados em sua 
operação, eles não podem conter estruturas. Eles mesmos devem construí-las: por exemplo, numa 
conversa, o que se diz por último é o ponto de apoio para o que se deve continuar dizendo [...]. 
Portanto, o conceito de auto-organização deve ser entendido, primeiramente, como a produção de 
estruturas próprias, mediante operações específicas. Autopoiesis significa ao contrário, determinação 
do estado posterior do sistema, a partir da limitação anterior à qual a operação chegou.” LUHMANN, 
Niklas. Introdução à teoria dos sistemas. Tradução de Ana Cristina Arantes Nasser. Petrópolis-RJ: 
Vozes, 2009. p. 112-113. 
“Günther Teubner tratou de incluir a evolução no conceito de autopoiesis, no âmbito do direito [...]. 
Chega-se assim ao conceito de autonomia relativa: em algumas vezes mais dependente do meio; em 
outras, mais autônomo.” LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria dos sistemas, p. 126. 
32

 “Sob a designação genérica de teoria crítica do direito, abriga-se um conjunto de movimentos e de 
idéias que questionam o saber jurídico tradicional na maior parte de suas premissas: cientificidade, 
objetividade, neutralidade, estatalidade, completude. Funda-se na constatação de que o direito não 
lida com fenômenos que se ordenem independentemente da atuação do sujeito, seja o legislador, o 
juiz ou o jurista. Esse engajamento entre sujeito e objeto compromete a pretensão científica do Direito 
[...]. A teoria crítica, portanto, enfatiza o caráter ideológico do direito, equiparando-o à política, a um 
discurso e legitimação do poder”. BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação da 
Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora, p. 313-314. 
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Note-se que a própria terminologia ordenamento jurídico é fruto da 

pretensão – positivista e mecanicista – de perfeição e completude do sistema. 

Diante das viradas proporcionadas pelas novidades científicas e filosóficas, já há 

mesmo doutrina postulando a substituição dessa desbotada expressão por outra, 

mais adequada: cosmos normativo34. 

Cosmos normativo é o termo mais apropriado para designar a atual 

ordem jurídica, pois combina melhor com a ideia de que, no mundo contemporâneo, 

o Estado não detém mais o monopólio da produção de normas, havendo fontes 

paralelas com grande importância reguladora, como as instituições desportivas, 

profissionais e culturais. A própria doutrina de direito tem de ser considerada uma 

dessas fontes. A expressão nos traz ainda a sensação de pluralidade e 

complexidade da mesma ordem, apontando para a imprevisibilidade do resultado 

das interações de suas partes componentes35. Se Max Planck tivesse reservado 

algum tempo para o estudo do direito, parece-nos que apreciaria a nova 

terminologia.  

É precisamente nesse carrossel de estrelas de múltiplas grandezas que 

gira o direito processual civil, buscando um modelo de processo que dê conta das 

atuais necessidades. 

                                                                                                                                                                      
33

 Aqui, a estabilidade do sistema depende muito do desenvolvimento da força normativa dos 
princípios, para a qual contribuíram imensamente Ronald Dworkin e Robert. Alexy.  
“Denomino „princípio‟ um padrão que deve ser observado, não porque vá promover ou assegurar uma 
situação econômica, política ou social, considerada desejável, mas porque é uma exigência de justiça 
ou equidade ou alguma outra dimensão de moralidade”. DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a 
sério. Tradução de Nelson Boeira. 3.  ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.  p. 36. 
“Os princípios possuem uma dimensão que as regras não têm - a dimensão do peso ou importância. 
Quando os princípios se intercruzam, [...] aquele que vai resolver o conflito tem que levar em conta a 
força relativa de cada um”. DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério, p. 42. 
“Princípios são, por conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem 
ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende 
somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas [grifos nossos]”. ALEXY, 
Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 90.  
34

 O termo é utilizado por Canotilho, mas é devido ao jurista alemão Horst Dreider, segundo Duncker 
y Humblot: “Einheit und Vielfalt der Verfassungsordnungen im Bundesstaat”, Vielfalt des Rechts – 
Einheit der Rechtsordnung, Berlin, 1994. p. 117. Apud CANOTILHO, Gomes J.J. Direito 
constitucional. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2008. p. 1.142-1.153. 
35

 “[...] nos sistemas jurídicos modernos, muitas outras normas, para além das emanadas das 
entidades públicas, assumem importantes funções regulativas (normas oriundas de outros 
ordenamentos, como, por exemplo, o „ordenamento desportivo‟, o „ordenamento profissional‟ o 
„ordenamento cultural‟ [...]. Procura-se também insinuar já um tópico fundamental para as ordens 
jurídicas contemporâneas: são ordens plurais. Nelas existem vários ordenamentos jurídicos e uma 
indissociável pluralidade de direitos. Além de plurais, são ordens incompletas [...]. São sistemas 
complexos precisamente porque seus elementos e as suas partes constitutivas - as normas, as 
instituições, os direitos - interagem de uma forma imbricada e intrincada, não podendo os resultados 
dessa interacção ser previstos em termos totalmente rigorosos [grifos nossos]”. CANOTILHO, Gomes 
J.J. Direito constitucional, p. 1.442-1.443. 
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O juiz não é, de há muito, a boca da lei. O ordenamento é imperfeito e, 

muitas vezes, imprevisível. A objetivação do processo é, a nosso ver, e como se 

procurará demonstrar, a força ideal de tensão entre os extremos da imprevisibilidade 

do cosmos normativo e a rigidez de um ordenamento mecanizado. Calibrados com 

precisão, os mecanismos de objetivação do processo poderão gerar segurança e 

previsibilidade aos jurisdicionados, sem que se perca a beleza dessa desvairada 

cosmogonia jurídica. 

As próximas páginas, longe de pretender fustigar as bases tradicionais da 

teoria geral do processo ou redimensionar instrumentos processuais já consagrados 

(como os recursos de estrito direito, por exemplo), ou ainda de proceder a mais uma 

análise pormenorizada daqueles diversos institutos (não que não haja muitos 

problemas ainda não resolvidos, mesmo nos mais antigos temas), visam a propor 

um pinçamento de características comuns a todos eles que possam, ou não, 

categorizá-los como “mecanismos de objetivação do processo”. Após, pretendemos 

diagnosticar alguns efeitos colaterais que tais mecanismos provocam no próprio 

processo e concluir em que medida vão ao ou de encontro ao “modelo 

constitucional” previsto para o nosso processo civil.  



23 

 

CAPÍTULO 1 

ANÁLISE POR AMOSTRAGEM DA REPERCUSSÃO GERAL 

 

 

1.1 REPERCUSSÃO GERAL E “OBJETIVAÇÃO” DO PROCESSO 

 

 

A repercussão geral da questão constitucional como requisito de 

admissibilidade do recurso extraordinário aportou no nosso ordenamento à época da 

chamada “reforma do poder judiciário” que, através da EC 45/2004, introduziu na 

Constituição Federal um terceiro parágrafo no art. 102.  

Norma constitucional de eficácia limitada36, precisou da edição da Lei nº 

11.418, de 19 de dezembro de 2006, que inseriu no CPC os arts. 543- A e 543-B, 

para ter aplicabilidade. Aliás, de acordo com o Supremo Tribunal Federal (STF), só 

mesmo após a adaptação de seu regimento interno é que a repercussão geral pôde 

ser exigida como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário37.  

O instituto, sabe-se, foi engendrado como mais um mecanismo para 

minimizar a crise gerada pelo assoberbamento do STF, cujas razões são muitas e já 

bastante discutidas pela doutrina. Na verdade, a sobrecarga de trabalho nas cortes 

superiores é fenômeno mundial, pelo que o estabelecimento de “filtros” ao seu 

acesso tem-se espraiado pelo direito contemporâneo nos mais diversos 

ordenamentos.38  

Para o escopo deste trabalho, não interessa diretamente a repercussão 

geral como instituto, suas razões históricas e aspectos processuais gerais. Nosso 

                                                      
36

  ”[...] as normas de eficácia limitada são as de aplicabilidade indireta, mediata e reduzida, porque 
somente incidem totalmente sobre esses interesses após uma normatividade ulterior que lhes 
desenvolva a eficácia, conquanto tenham uma incidência reduzida e surtam outros efeitos não-
essenciais, ou melhor, não dirigidos aos valores-fins da norma, mas apenas a certos valores e 
condicionantes, [...]” [grifos nossos]”. SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas 
constitucionais. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 83. 
37

 A adaptação veio com a Emenda Regimental nº 21 de 30.04.2007.  “A exigência de demonstração 
formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais 
discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 
2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007”. (BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. AI-QO 664.567-RS. Relator Min. Sepulveda Pertence, Brasília-DF, Julgamento em 
18.06.2007. Publicado em DJ 06.09.2007.p. 37. Disponível em: <http://www.stf.gov.br>. Acesso em: 
24 fev. 2011.) 
38

 Nesse sentido, DANTAS, Bruno. Repercussão geral: perspectiva histórica, dogmática e de direito 
comparado. Questões processuais. São Paulo: RT, 2008. p. 90-91.  
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estudo aqui será sobre o art. 543-B do CPC39 e o art. 328 do Regimento Interno do 

Supremo Tribunal Federal (RISTF)40, ou seja, acerca do mecanismo de análise da 

repercussão geral quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em 

idêntica controvérsia. É o que, doravante, nominaremos de “análise por amostragem 

da repercussão geral”41. 

Explicamos. Os contornos procedimentais traçados pelo art. 543-B do 

CPC e pelo art. 328 do RISTF parecem indicar um caso de “objetivação” do 

processo. É que, havendo multiplicidade de recursos com fundamento em “idêntica” 

controvérsia, o STF julgará somente aqueles “previamente selecionados”, 

sobrestando-se os demais. Detectada a existência de repercussão geral, o STF 

decidirá o mérito daqueles eleitos, servindo, sua decisão, de “precedente” aos 

tribunais inferiores que, no caso de reforma de seu entendimento, poderão aderir à 

postura da Corte Superior ou manter-se fiéis ao originalmente decidido. O influxo da 

decisão do STF sobre os processos sobrestados nos tribunais inferiores “objetiva” 

aqueles feitos, vez que claramente as peculiaridades do caso concreto cedem 

espaço para a questão de direito, destacada e decidida no julgamento dos recursos 

                                                      
39

  “Art. 543-B. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, 
a análise da repercussão geral será processada nos termos do Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal, observado o disposto neste artigo. 
§ 1º Caberá ao Tribunal de origem selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e 
encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo 
da Corte. 
§ 2º Negada a existência de repercussão geral, os recursos sobrestados considerar-se-ão 
automaticamente não admitidos. 
§ 3º Julgado o mérito do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão apreciados pelos 
Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, que poderão declará-los prejudicados ou 
retratar-se. 
§ 4º Mantida a decisão e admitido o recurso, poderá o Supremo Tribunal Federal, nos termos do 
Regimento Interno, cassar ou reformar, liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada. 
§ 5º O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal disporá sobre as atribuições dos Ministros, 
das Turmas e de outros órgãos, na análise da repercussão geral.” 
40

 Art. 328. Protocolado ou distribuído recurso cuja questão for suscetível de reproduzir-se em 
múltiplos feitos, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a), de ofício ou a requerimento da parte 
interessada, comunicará o fato aos tribunais ou turmas de juizado especial, a fim de que observem o 
disposto no art. 543-B do CPC, podendo pedir-lhes informações, que deverão ser prestadas em 5 
(cinco) dias, e sobrestar todas as demais causas com questão idêntica. 
Parágrafo único. Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento 
em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais 
representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado 
especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do CPC. 
41

  O termo não é muito utilizado na doutrina. A exceção fica por conta de José Carlos Barbosa 
Moreira, que fala em: “recurso extraordinário por amostragem”, expressão próxima à nossa. (Súmula 
Jurisprudência Precedente: uma escala e seus riscos. Revista Dialética de Direito Processual. São 
Paulo, Dialética, n. 27, junho 2005. p. 53.) 
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extraordinários selecionados. É essa “descontextualização” do caso concreto no 

julgamento dos recursos sobrestados o “sintoma” da objetivação daqueles feitos. 

 

 

1.2 O PROCEDIMENTO DA ANÁLISE “POR AMOSTRAGEM” DA REPERCUSSÃO 

GERAL 

 

 

Em prol da objetividade, descreveremos o que nos parece relevante no 

procedimento em questão para, após, isolar algumas questões e conectá-las ao 

tema central deste estudo.  

Com efeito, no caso de múltiplos recursos extraordinários sobre o mesmo 

tema, caberá ao tribunal de origem “selecionar um ou mais recursos representativos 

da controvérsia” e encaminhá-los ao STF, sobrestando os demais. O STF, a partir 

daí, apurará a existência da repercussão geral na “questão” constitucional que lhe foi 

encaminhada. Entendendo-a ausente, não conhecerá dos recursos selecionados. 

Essa decisão é de observância obrigatória pelos tribunais inferiores. Assim, os 

recursos sobrestados terão obrigatoriamente o mesmo fatídico destino: o não 

conhecimento. De outro lado, reconhecida a repercussão geral da questão, o STF 

apreciará o mérito dos recursos extraordinários. Julgando-os improcedentes, os 

tribunais “poderão” declarar prejudicados os recursos sobrestados. Havendo 

procedência, os tribunais “poderão” retratar-se ou manter sua decisão, caso em que, 

encaminhados ao STF os recursos admitidos, os acórdãos poderão ser cassados ou 

reformados liminarmente.  

Em reforço, dispõe o art. 328 do RISTF uma espécie de “inversão” no 

procedimento, dando-lhe um cunho eminentemente preventivo. Assim, deparando-

se a Corte Suprema com recurso extraordinário portador de questão apta a gerar 

multiplicidade de feitos, seu Presidente ou o Relator comunicará o fato aos órgãos 

inferiores, que deverão aplicar o regime do art. 543-B do CPC aos processos com 

questão “idêntica” que já existam ou venham a existir42.  

                                                      
42

 Bem interpretado o art. 328 do RISTF. Pensamos ser possível que, a partir de um recurso 
extraordinário recebido pelo STF, haja, por parte deste, comunicação aos órgãos inferiores para 
aplicação da sistemática do art. 543-B do CPC a processos repetitivos que venham a surgir no lapso 
em que tramita o recurso extraordinário em questão.  
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Uma miríade de dificuldades pode ser vislumbrada da aplicação do 

referido regime. Deve ser selecionado preferencialmente um único recurso ou 

vários? Quantos? Qual o critério de seleção do recurso “representativo da 

controvérsia”? Os recursos que tenham por objeto somente aquele tema devem, 

nessa escolha, preferir outros cujo objeto seja composto também por outras 

questões? O sobrestamento dos feitos com “idêntica questão” é obrigatório? Se sim, 

como impedir seu trâmite, caso o tribunal inferior recuse-se a determinar o 

sobrestamento? Como pode a parte insurgir-se contra o sobrestamento de seu 

recurso, no caso de má aplicação do art. 543-B pelo tribunal? O sobrestamento é 

anterior ou posterior ao juízo de admissibilidade? Se anterior, os tribunais inferiores 

poderão retratar-se naqueles recursos sobrestados que não resistiriam a rigoroso 

juízo de admissibilidade? Se sim, que fenômeno isso implica? A incidência da 

decisão do STF aos recursos sobrestados é obrigatória? Havendo a incidência da 

decisão de mérito do STF aos recursos sobrestados, o resultado final desses - 

procedência ou improcedência do pedido - será necessariamente o mesmo? É 

possível que as partes que tiveram sobrestado seu recurso manifestem-se perante o 

STF no processamento dos recursos selecionados para julgamento? É possível a 

desistência de recurso selecionado? O julgamento de recurso selecionado poderia 

implicar reformatio in pejus em relação a ele mesmo e aos recursos sobrestados? O 

reflexo da decisão do STF nos feitos suspensos implica alguma violação ao “modelo 

constitucional de processo civil”?  

 

 

1.2.1 Número de recursos a serem selecionados 

 

 

A despeito de indicação legal precisa, a finalidade da seleção, a lei e o 

próprio STF dão-nos indícios do montante de recursos repetitivos a ser 

encaminhado para o STF.  

É bom que se diga, logo de início, que o número, qualquer que seja ele, 

deve ser o adequado a bem representar as múltiplas faces da controvérsia para o 

STF, sendo, portanto, dinâmico e submetido a algumas variáveis, como por exemplo  

a complexidade do tema, a qualidade dos recursos apresentados, o fato de bons 
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argumentos estarem espalhados por vários recursos ou concentrados num só,  entre 

outras.  

Assim, a depender da conjugação de todas essas mutáveis 

circunstâncias, é viável que se selecione apenas um único recurso.  

Com efeito, além de a lei assim autorizar expressamente43, não é 

impossível que um único recurso congregue tudo que há de importante para a 

compreensão da controvérsia, a isso nada acrescentando os demais recursos 

interpostos, que, então, permanecerão sobrestados. Lembre-se, ainda, que o 

regimento interno do STF delineia, com autorização expressa da lei44, a 

possibilidade de se ativar o regime do art. 543-B, em caráter preventivo. É assim que 

a presidência da Corte Suprema ou a relatoria de recurso extraordinário que já 

tramite no STF para a análise de repercussão geral poderá, percebendo seu 

potencial multiplicador, comunicar as instâncias inferiores para que submetam os 

recursos eventualmente já existentes (sobre o tema) ao referido sobrestamento, 

valendo a mesma regra para aqueles que futuramente forem interpostos45.  Nesse 

caso, a seleção de mais de um recurso torna-se impossível se ainda não houver 

nenhum outro nas instâncias de origem.  

Não é razoável que o número de recursos selecionados seja 

demasiadamente alto, pena de não se aliviar satisfatoriamente a quantidade de 

feitos em trâmite no STF, o que é, declaradamente, um dos objetivos da lei. 

Interessante atentar para o fato de que o próprio STF, em seu sítio na internet46, 

publica tópico específico com questões práticas sobre repercussão geral. Nesse, 

                                                      
43

 “Art. 543-B [...] § 1º Caberá ao Tribunal de origem selecionar um ou mais recursos 
representativos da controvérsia e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os 
demais até o pronunciamento definitivo da Corte. [grifos nossos]”. 
44

 “Art. 543-B. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a 
análise da repercussão geral será processada nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal, observado o disposto neste artigo.” 
45

 “Art. 328. Protocolado ou distribuído recurso cuja questão for suscetível de reproduzir-se em 
múltiplos feitos, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a), de ofício ou a requerimento da parte 
interessada, comunicará o fato aos tribunais ou turmas de juizado especial, a fim de que observem o 
disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil, podendo pedir-lhes informações, que deverão ser 
prestadas em 5 (cinco) dias, e sobrestar todas as demais causas com questão idêntica.” 
46

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questões práticas. Processamento quanto aos recursos 
múltiplos. 30.11.2009. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaRepercussaoGeral&pagina=proc
essamentoMultiplo>. Acesso em: 25 fev. 2011. 
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indica que deverão ser relacionados, para os fins do art. 543-B, em torno de três 

recursos47.  

Pensamos que o número é razoável, devendo o total de apelos 

selecionados gravitar em torno dele, aumentando ou diminuindo, conforme todos os 

parâmetros anteriormente citados. 

    

 

 1.2.2 Critérios de seleção dos recursos a serem encaminhados para o STF 

 

 

A par de especulativo raciocínio que aqui desenvolveremos, entrelaçado à 

investigação doutrinária e jurisprudencial que certamente apontará para algumas 

possibilidades concorrentes, temos por certo que ao menos um critério de seleção é 

firme: a necessidade de os recursos eleitos preencherem todos os requisitos de 

admissibilidade do extraordinário, incluindo-se,  claro,  a preliminar de demonstração  

de repercussão geral. A obviedade dessa afirmação contrasta com a 

desnecessidade de se proceder ao mesmo juízo para os recursos sobrestados, o 

que trará, como veremos, consequências inusitadas, para dizer o menos.  

Se o órgão “a quo” deve destacar apelos “representativos da 

controvérsia”, então parece-nos que o realce paira sobre o potencial argumentativo 

de cada recurso.  Destarte, o órgão eleitor deve privilegiar as peças mais robustas – 

assim entendidas as que melhor arrolaram argumentos pró e contra repercussão 

geral, analisando para tanto as razões e as contrarrazões recursais. Note-se a 

importância de que sejam levadas em consideração as contrarrazões, pois a 

atividade não é a de selecionar recursos representativos da “existência de 

repercussão geral”, mas sim os que melhor representem a “controvérsia”, 

trasladando para o STF a análise da questão já nimbada pelas luzes do 

contraditório.  

A escolha deve contemplar recursos contra decisões opostas, se viável. 

Explica-se. É possível que os vários órgãos fracionários do tribunal ou da turma 

                                                      
47

“a.2. Quanto aos recursos extraordinários múltiplos: a.2.1. Selecionam-se em torno de três 
recursos extraordinários representativos da controvérsia, com preliminar de repercussão geral e 
que preencham os demais requisitos para sua admissibilidade, os quais deverão ser remetidos ao 
STF, mantendo-se sobrestados todos os demais, inclusive os que forem interpostos a partir de então 
(§ 1º do art. 543-B do CPC). Não há necessidade de prévio juízo de admissibilidade dos recursos que 
permanecerão sobrestados [grifos nossos]”. 
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recursal dos juizados especiais cíveis tenham entendimentos antagônicos, havendo 

em decorrência recursos extraordinários com objeto também antagônico. Parece-

nos que o encaminhamento de recursos com objetivos opostos tem a capacidade de 

realçar a controvérsia.48 

Estamos em que os recursos extraordinários monotemáticos devem 

preferir aos que assim não são. Com efeito, parece mais simples e possivelmente 

mais precisa a análise de questão isolada, única no recurso. Se um recurso 

extraordinário trás múltiplos temas, todos eles deverão passar pelo crivo da 

repercussão geral.  Suas razões e contrarrazões serão mais complexas, podendo 

dificultar a aferição da Corte Superior. A técnica do isolamento vem das 

ciênciasnaturais. A primeira preocupação dos cientistas, quando querem estudar as 

propriedades de determinada estrutura (um vírus, uma bactéria, uma proteína), é 

“isolar” o objeto para auscultá-lo com maior precisão, o que muitas vezes já é 

considerado uma vitória. Pois bem, esse labor na análise da repercussão geral “por 

amostragem” fica por conta do órgão “a quo” que, “na medida do possível”, 

privilegiará os recursos que contenham apenas uma questão constitucional.  

Na prática, sabemos que os recursos não raro possuem múltiplas 

questões constitucionais, tanto de cunho processual quanto de mérito. Aí reside um 

problema. Selecionados determinados recursos sobre uma específica matéria, os 

demais ficarão sobrestados, mesmo que contenham outros temas para análise? 

Ocorre que essas outras matérias têm também de se submeter à aferição da 

repercussão geral e podem ou não ser repetitivas. Não sendo, entendemos que o 

recurso não pode ficar sobrestado, pois só o STF poderá avaliar a existência de 

repercussão geral desses outros temas. Tratando-se de matéria repetitiva, o órgão 

“a quo” deve, na medida do possível, buscar outros recursos monotemáticos que 

contemplem essas outras matérias isoladamente (isso porque, para nós, deve-se 

evitar a seleção de recursos politemáticos). 

Concluímos então que o recurso politemático e heterogêneo (ou seja,  

que contenha matéria repetitiva e singular ao mesmo  tempo) jamais deverá ter seu  

                                                      
48

  Nesse sentido, conferir: TALAMINI, Eduardo. Repercussão Geral em Recurso Extraordinário: Nota 
sobre sua Regulamentação. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, v. 54, 
2007. p. 61. O autor aponta ainda para a necessidade de contextualização da controvérsia. Para 
tanto, sugere que, além da peça recursal propriamente dita, outros atos do processo devem ser 
encaminhados ao STF, como por exemplo, a decisão recorrida.   
Ver também MEDINA, José Miguel Garcia. Prequestionamento e repercussão geral e outras questões 
relativas aos recursos especial e extraordinário. 5. ed. São Paulo: RT, 2009. p. 98-99,  principalmente 
a nota de rodapé nº 95. 
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procedimento sobrestado. Caso passe pela porta estreita do juízo de 

admissibilidade, será julgado no mérito e, aqui, algo excêntrico poderá ocorrer.  

Sabe-se que “O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso 

extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie”49. Suponhamos, então, 

que o recurso extraordinário em questão ultrapasse o juízo de admissibilidade, 

verificada a repercussão geral de matéria singular, não constante ainda de recursos 

repetitivos. Certamente não haverá cisão do recurso e, no julgamento de mérito, o 

STF apreciará toda a matéria, inclusive aquela repetitiva que paralelamente está 

tendo sua repercussão geral verificada “por amostragem”. Pior. É possível que, mais 

à frente, o mesmo tribunal conclua pela ausência de repercussão geral da matéria 

repetitiva, considerando-se, os recursos sobrestados, automaticamente não 

admitidos (art. 543-B, § 2º, do CPC).  

Tomemos agora a possibilidade de os recursos sobrestados conterem 

múltiplos objetos, todos repetitivos (que, preservadas as nossas premissas, podem 

ser suspensos, pois não contêm matéria não repetitiva). Tem-se aqui que sua 

inadmissão automática deverá esperar a apreciação, pela Suprema Corte, dos 

diversos recursos monotemáticos selecionados que contemplem, em conjunto, todas 

as controvérsias dos sobrestados. Se, para todas elas, vier-se a decidir pela 

ausência de repercussão geral, inadmitem-se os recursos sobrestados. Havendo 

repercussão para todas, segue-se com a aplicação do disposto nos §§ 3º ou 4º do 

art. 543-B, conforme o caso. Assim, caso o STF, no mérito, contemple a tese do 

órgão a quo, os recursos serão declarados prejudicados.  

De outro lado, reformada a tese, poderá haver, ou não, retratação sobre 

uma ou sobre todas as matérias. Não havendo, o recurso será encaminhado para o 

STF que, possivelmente, corrigirá a distorção, dando provimento ao extraordinário. 

No entanto, havendo repercussão geral apenas para parte das matérias repetitivas 

que compõem os recursos sobrestados, e, nestas, reformada a tese no STF, mais 

uma vez surge a possibilidade de retratação. Em não se retratando o órgão a quo, o 

recurso extraordinário sobe. Quando sobe, e é julgado no mérito para que o STF 

adéque o acórdão à sua jurisprudência recentemente firmada, sobe também a 

matéria para a qual esta Corte já havia decidido não haver repercussão geral e 

então o STF poderá julgá-la no mérito! Lembremo-nos de que aqui o recurso 

                                                      
49

  Verbete nº 456 da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
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sobrestado era politemático, com questões todas repetitivas, e não pode ser cindido, 

ainda que para parte delas tenha o Supremo decidido pela ausência de repercussão.   

Mais uma vez se está diante da aplicação do verbete 456 da súmula de 

jurisprudência do STF. É ela que permite que, ao admitir o recurso extraordinário, 

que subiu em razão de não ter havido retratação do tribunal sobre específica matéria 

(julgada e reformada pela Corte, que lhe havia reconhecido repercussão geral), o 

Supremo aprecie também a matéria repetitiva adjacente, para a qual, lá na análise 

de recurso monotemático selecionado, havia decidido pela ausência de repercussão 

geral.  

Diante de todas essas dificuldades, poder-se-ia argumentar que melhor 

seria então que se selecionassem recursos politemáticos. As dificuldades 

impulsionam o homem para a adoção de soluções simplistas. A verdade é que o 

problema não seria resolvido e nem facilitado. Ressalvadas as raras hipóteses de 

perfeita sincronia, em que os recursos selecionados contêm exatamente as mesmas 

controvérsias dos recursos sobrestados (quando então tudo operará 

maravilhosamente), o fato é que muito possivelmente haverá recursos sobrestados 

com aqueles e outros temas, persistindo os apuros acima apontados.  

 

 

1.2.3 O sobrestamento dos recursos extraordinários não selecionados 

 

 

A obrigatoriedade do sobrestamento dos recursos extraordinários não 

selecionados brota da letra clara da lei50. Conclusão contrária, além de ferir a norma, 

desmontaria o mecanismo de análise por amostragem da repercussão geral, 

malbaratando-lhe as nobres finalidades.   

É se de perguntar, porém, qual a atitude a ser tomada quando o órgão de 

origem deixar de sobrestar um ou mais dos recursos repetitivos. A resposta parece 

                                                      
50

 “Art. 543-B. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a 
análise da repercussão geral será processada nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal, observado o disposto neste artigo. 
§ 1º Caberá ao Tribunal de origem selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e 
encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais até o pronunciamento 

definitivo da Corte [grifos nossos]”. 
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estar insculpida no art. 328 caput do Regimento Interno da Corte Suprema51. É que 

há ali uma “inversão” de procedimento na qual o sobrestamento, não sendo levado a 

efeito pelo órgão de origem, decorre de determinação do próprio STF que assim 

agirá de ofício ou por provocação da parte interessada sempre que, ao analisar a 

existência de repercussão geral em determinado recurso, vislumbrar a possibilidade 

de multiplicação da tese. O maior problema aqui é, sem dúvida, o do sobrestamento 

indevido de recurso extraordinário no órgão a quo.   

Com efeito, sóe se deve aplicar a técnica do sobrestamento quando 

houver “multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia”. 

Assim, parece-nos razoável prognosticar que o sobrestamento indevido o será, na 

maioria dos casos, em razão de alcançar recursos que não se fundamentem em 

“idêntica controvérsia”.  

É aqui que se adensam os verdadeiros problemas da “análise por 

amostragem da repercussão geral”.  O sobrestamento de feitos fundamentados em 

idêntica questão de direito é medida muito mais radical e muito menos encontradiça 

no direito comparado do que a mera colocação de filtros na competência recursal 

das cortes superiores. Se é assim, nosso sistema deveria ter prescrito “remédios” 

contra eventuais patologias na operação do mecanismo. Não o fez.  

O tema é abordado de raspão por Fernando C. Queiroz Neves para quem 

caberia agravo de instrumento da decisão que inadmitiu o recurso sobrestado em 

virtude de, no recurso eleito, não ter o STF verificado a existência de repercussão 

geral.52 Em verdade, parece-nos que o problema original é anterior e decorre do 

indevido sobrestamento. Só podem ser sobrestados recursos que versem “questões 

idênticas”. Sendo idêntica a questão, e rejeitado o recurso selecionado por ausência 

de repercussão geral, não se pode imaginar solução diversa para os apelos 

sobrestadospois, versando “idêntica questão”, merecem “idêntica solução”. O 

problema, portanto, está no indevido sobrestamento. Não atacada essa decisão, ao 

final haverá preclusão, não havendo nada que se fazer para evitar que o recurso 

                                                      
51

 “Art. 328. Protocolado ou distribuído recurso cuja questão for suscetível de reproduzir-se em 
múltiplos feitos, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a), de ofício ou a requerimento da parte 
interessada, comunicará o fato aos tribunais ou turmas de juizado especial, a fim de que observem o 
disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil, podendo pedir-lhes informações, que deverão ser 
prestadas em 5 (cinco) dias, e sobrestar todas as demais causas com questão idêntica.” 
52

  NEVES, Fernando C. Queiroz. Primeiras anotações a respeito da aplicação da Lei 11.418/06. 
(Repercussão Geral em Sede de Recurso Extraordinário). Revista Autônoma de Processo. Curitiba: 
Juruá, n.3, [s.d]. p. 344. 
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sobre “idêntica questão de direito” tenha o mesmo destino do recurso selecionado 

para exame da repercussão geral53. 

A maior parte da doutrina entende aqui pelo cabimento do recurso de 

agravo de instrumento para o STF54. Tal posicionamento, não obstante sua correção 

técnica, é inadequado ao sistema da análise “por amostragem” da repercussão 

geral, seus fundamentos e objetivos. De que adianta estabelecer-se um sistema de 

desafogamento desta Corte mediante a objetivação de suas decisões, e, a latere, 

permitir a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que constitui o 

eixo desse sistema?  

Explica-se. Se o sobrestamento evita que múltiplos recursos sejam 

encaminhados para o STF, é antitético imaginar que contra tal sobrestamento caiba 

recurso capaz de provocar diretamente o próprio STF. Seria como transformar o 

mecanismo de análise por amostragem da repercussão geral em verdadeiro 

“trabalho de Sísifo”.   

De outro lado, o agravo de instrumento para o STF é cabível somente 

quando não admitido o recurso extraordinário, como se vê de rápida leitura do art. 

544 do CPC55. O sobrestamento não equivale à inadmissibilidade do recurso e é, em 

verdade, anterior a esse juízo (como veremos mais à frente, em detalhes), pelo que 

não se lhe adéqua o recurso do art. 544.  

Sendo certo que os ministros de nossa Corte Suprema não querem ser 

transformados em novos Sísifos56, a jurisprudência já abordou o tema, apontando 

para solução diversa e mais adequada ao novo sistema.  

                                                      
53

  Eduardo Talamini aborda o tema com a mesma embocadura. Para o autor, a questão deve ser 
tratada da mesma forma que a retenção indevida do recurso especial ou extraordinário, para a qual a 
jurisprudência dos tribunais superiores é conflitante, admitindo a interposição  de reclamação, de 
medida cautelar e até mesmo de simples petição, aplicando-se por vezes o princípio da fungibilidade.  
(Repercussão geral em recurso extraordinário: Nota sobre sua regulamentação, Revista Dialética de 
Direito Processual, v. 54, p. 60-61.) 
54

 DANTAS, Bruno.  Repercussão geral: perspectiva histórica, dogmática e de direito comparado. 
Questões processuais, p. 320; MEDINA. José Miguel Garcia. Prequestionamento e repercussão geral 
e outras questões relativas aos recursos especial e extraordinário, p. 106; ARRUDA ALVIM 
WAMBIER, Teresa. Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória. 2. ed. São Paulo: RT, 
2008. p. 304.     
55

 “Art. 544. Não admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, caberá agravo de 
instrumento no prazo de 10 (dez) dias, para o Supremo Tribunal Federal ou para o Superior Tribunal 
de Justiça, conforme o caso [grifos nossos]”. 
56

 “Os deuses tinham condenado Sísifo a rolar um rochedo incessantemente até o cimo de uma 
montanha, de onde a pedra caía de novo por seu próprio peso. Eles tinham pensado, com as suas 
razões, que não existe punição mais terrível do que o trabalho inútil e sem esperança.” CAMUS, 
Albert. O mito de Sísifo. Ensaio sobre o absurdo. Rio de Janeiro: Guanabara, 1989.  
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Para o STF, o recurso cabível contra a decisão de sobrestamento é o de 

agravo interno para colegiado do tribunal57. Em termos formais, parece-nos correta a 

solução porque, além de evitar os referidos inconvenientes do agravo de instrumento 

do art. 544 do CPC (e que não é mesmo o recurso adequado), possibilita que um 

órgão colegiado (que variará de acordo com o regimento interno de cada tribunal) 

reexamine decisão monocrática, aumentando assim o grau de legitimidade da 

decisão jurisdicional.   

Abstraída essa questão formal, o fato é que, no conteúdo, o que se 

pretende nesse recurso é convencer o órgão jurisdicional de que as peculiaridades 

do caso concreto o desatrelam da apreciação dos recursos selecionados, sendo 

indevido seu sobrestamento. Está-se a proceder aqui a uma espécie de 

distinguishing58,59 antecipado. Antecipado porque ainda não se tem um precedente. 

Todavia, como certamente ele será surgirá a partir da análise dos recursos 

selecionados, pretende-se, desde já, desatrelar desse destino o caso concreto, 

evitando-se seu sobrestamento e encaminhando-o às suas próprias veredas 

recursais para um julgamento autônomo.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
57

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl 7569/SP. Relator Min. Ellen Gracie, Brasília-DF. 
Julgamento em 19.11.2009. Publicado em DJ 11.12.2009. 
58

 Em interessante artigo publicado em 2003, Leonardo Grecco afirma: “No direito anglo-americano, a 
jurisprudência não é intocável. Ao contrário, a evolução mais recente é no sentido de uma 
progressiva flexibilização. O próprio Tribunal que firmou o precedente pode abandoná-lo em 
julgamento futuro (overruling). Ele próprio ou qualquer juízo ou tribunal inferior pode deixar de aplicá-
lo se, cuidadosamente comparados o precedente e o novo caso, existir alguma circunstância 
fundamental que caracterize este último como um caso diverso do anterior (distinguishing), o que, 
evidentemente, exige um confronto minucioso de circunstâncias que somente o julgado na íntegra 
possibilita, e não um lacônico enunciado abstrato. Essa cuidadosa comparação é favorecida pelo 
método analítico de fundamentação das decisões. Também não se aplica o precedente desgastado 
pelo tempo ou aquele cuja incidência provocaria uma decisão manifestamente injusta.” (Novas 
súmulas do STF e alguns reflexos sobre o Mandado de Segurança. Disponível em: 
<http://www.mundojuridico.adv.br/sis_artigos/artigos.asp?codigo=238>. Acesso em: 2 ago. 2010.) 
59

 “„Distinguishing‟ is what judges do when they make a distinction between one case and another. 
The point may seem obvious, but it deserves to spelt out because we distinguish within as well as 
between cases. […]. 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 precedent 
does not satisfactorily apply to the case at hand”. DUXBURY, Neil. The nature and authority of 
precedent. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. p. 113. 
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1.2.4 Sobrestamento e juízo de admissibilidade do recurso extraordinário 

 

 

Assim que a Lei nº 11.418/2006 foi editada, na doutrina60, ouviram-se 

comentários em baixos decibéis a respeito do momento em que o órgão ad quem 

deveria sobrestar os recursos não selecionados no procedimento de aferição da 

repercussão geral “por amostragem”.  

Até hoje, parte expressiva da doutrina não atentou muito para a 

importância do tema. Os poucos que se posicionaram a respeito tenderam à 

necessidade de, primeiro, realizar-se o juízo de admissibilidade para, após, 

sobrestarem-se os recursos. Talvez porque a lei61 tenha conferido ao recurso 

extraordinário efeito “regressivo”62, permitindo ao órgão de origem retratar-se caso o 

STF,  julgando o mérito dos recursos selecionados, reformar os acórdãos atacados.  

Leitura atenta da lei levar-nos-á certamente a conclusão diferente. O § 2º 

do art. 543-B determina que, negada a repercussão geral pelo STF nos recursos 

selecionados, aqueles sobrestados serão automaticamente “não admitidos”. Já no § 

4º está posto que: “Mantida a decisão e admitido o recurso, poderá o Supremo 

Tribunal Federal, nos termos do Regimento Interno, cassar ou reformar, 

liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada [grifos nossos]”. O comando 

vale para a situação em que o STF reforma os acórdãos selecionados e o órgão de 

origem não exerce seu juízo de retratação. Se só então o recurso será admitido 

significa que, quando do sobrestamento, ainda não havia qualquer juízo de 

admissibilidade.  

                                                      
60

  DANTAS, Bruno. Repercussão geral: perspectiva histórica, dogmática e de direito comparado. 
Questões processuais, p. 320. Analisando obras ou artigos sobre o art. 543-B, não encontramos 
nenhuma observação a respeito do tema em: FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. 4. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2008. p. 889-893. BARIONI, Rodrigo. Ação rescisória e recursos para os 
tribunais superiores. São Paulo: RT, 2010. p. 2.016-2.226; NEVES, Fernando C. Queiroz. Primeiras 
anotações a respeito da aplicação da Lei 11.418/06 (Repercussão Geral em Sede de Recurso 
Extraordinário. Revista Autônoma de Processo, p. 325-348.)  
61

 “Art. 543-B. [...] § 3º Julgado o mérito do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão 
apreciados pelos Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, que poderão declará-los 
prejudicados ou retratar-se.” 
62

 Nesse sentido, Alcides de Mendonça Lima: “O efeito pelo qual a causa ou o incidente voltam ao 
conhecimento do juiz prolator, é o que chamamos “efeito regressivo” [...]. “Se, em consequência do 
efeito regressivo, o próprio juiz prolator modificar sua decisão e a parte vencida se conformar com tal 
reforma, o recurso não subirá e não terá, assim, o efeito devolutivo, que foi absorvido pelo efeito 
regressivo [grifos nossos]”. LIMA, Mendonça. Introdução aos recursos cíveis. São Paulo: RT, 1976. p. 
288, 289. 
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A medida é racional e econômica, porém pode trazer consequências no 

mínimo exóticas. É que, como o juízo de admissibilidade na origem só será efetivado 

caso não haja retratação, então será possível ao tribunal retratar-se em recurso 

ainda não admitido. Em verdade, a retratação pode girar sobre recurso que não 

transporia juízo de admissibilidade. Seria então o caso de considerar que o § 4º do 

art. 543-B configura um novo caso de “relativização” da coisa julgada63? 

A resposta positiva partiria da premissa de que, no caso de interposição 

de recurso inadmissível, o trânsito em julgado da sentença ou o acórdão dá-se tão 

logo escoe o prazo respectivo, sendo a decisão de inadmissibilidade meramente 

declaratória. Ocorre que o juízo de admissibilidade dos recursos deve ser 

contextualizado na teoria das nulidades64.  

Com efeito, admitir um recurso é declarar seu respeito aos requisitos da 

lei. Inadmiti-lo, porém, é reconhecer o desrespeito a norma e, como ato nulo, 

desconstituí-lo. Assim, a decisão pela inadmissibilidade recursal é constitutiva 

negativa e, portanto, na ausência de norma expressa em sentido contrário, opera 

apenas para frente (ex nunc).65,66.  

                                                      
63

 “A primeira observação que nos parece deva ser feita diz respeito à terminologia. „Relativização‟ da 
coisa julgada é expressão que pode sugerir que a coisa julgada se opere em relação a uns e não a 
outros, quando não é esse o fenômeno a que a doutrina vem querendo referir-se. Trata-se, isso sim, 
de uma certa, „desmistificação‟ da coisa julgada” ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; MEDINA, José 
Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada: hipóteses de relativização. São Paulo: RT, 2003. p. 13. 
64

 “Tendo em vista a premissa aqui estabelecida, segundo a qual o juízo de admissibilidade é um 
juízo sobre a validade do procedimento (neste caso, o recursal), adota-se o seguinte posicionamento 
sobre o juízo de admissibilidade: a) se positivo, será um juízo declaratório da eficácia, decorrente da 
constatação da validade do procedimento (aptidão para a prolação da decisão sobre o objeto posto 
sob apreciação); b) se negativo, será um juízo constitutivo negativo, em que se aplica a sanção de 
inadmissibilidade (invalidde) ao ato complexo, que se apresenta defeituoso/viciado”. [...]. “Tendo em 
vista que os atos processuais defeituosos produzem efeitos até a decretação de sua invalidade, o 
juízo de inadimissibilidade, que decorre da constatação de que o procedimento recursal está 
defeituoso, tem eficácia ex nunc, respeitando os efeitos até então produzidos pelos atos do 
procedimento já praticados”. DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Meios de 
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Salvador: JusPodivm, 2006. p. 51. 
65

 O atual posicionamento da jurisprudência do STJ é hoje nesse sentido. Ver, p. ex.: BRASIL. 
Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Ag 1218222/MA. Relator Min. Sidnei Beneti, Brasília-DF. 
Julgamento em 22.06.2010. Disponível em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 24 fev. 2011. 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.003.403/MG, 5ª Turma. Relatir Min. Arnaldo Esteves 
Lima, Brasília-DF. Publicado em: DJe 3.8.2009. Disponível em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 
24 fev. 2011. Com base em múltiplos precedentes, já em 2009, editou aquele Tribunal o Verbete n. 
401 de sua súmula de jurisprudência: "O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando 
não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial [grifos nossos]" (Corte Especial, 
DJe de 13.10.2009). A doutrina, porém é profícua em sentido oposto. Para Nelson Nery Junior: “O 
juízo de admissibilidade, seja ele positivo ou negativo, tem natureza declaratória”. (Teoria geral dos 
recursos, São Paulo: RT, 2004. p. 266). Para José Carlos Barbosa Moreira: “Positivo ou negativo, o 
juízo de admissibilidade é essencialmente declaratório [grifo nosso]”. (Comentários ao Código de 
Processo Civil. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 264. Ainda nesse sentido, FUX, Luiz. Curso 
de direito processual civil, p. 731-732.)  



37 

 

Ora, se para nós é a preclusão da decisão de inadmissibilidade do 

recurso que engendra a coisa julgada, não há que se falar de sua formação quando 

do sobrestamento do recurso extraordinário, pois a linha do tempo tem o 

sobrestamento à frente do exame de admissibilidade. O fenômeno configura-se, no 

máximo, como mais uma exceção à preclusão pro judicato ocasionada pelo 

proferimento de julgamento de mérito (CPC art. 463)67.  

Ainda que não se viole ou se “relativize” a coisa julgada, o exotismo do 

tema permanece. É que realmente pode acontecer de o órgão de origem retratar-se 

em recurso que sequer seria conhecido. Isso, por si só, não basta para mal qualificar 

a opção legal.  

Passado o “desconforto” da novidade, temos de convir que a solução 

encontrada pelo legislador condiz com as finalidades da reforma e com os escopos 

do processo contemporâneo e da chamada “objetivação do processo”. Permitir a 

retratação independente do juízo de admissibilidade para que se possa adequar a 

decisão à jurisprudência do STF é medida sábia e que privilegia valores como 

segurança e previsibilidade68 a partir da adoção de precedentes, em detrimento da 

forma dos atos processuais69.  

                                                                                                                                                                      
66

 Adotando interessante posicionamento intermediário, afirma Araken de Assis: “A decisão acerca do 
juízo de admissibilidade tem natureza declaratória. Entretanto, no direito brasileiro, os respectivos 
efeitos operam ex nunc. E isso para não comprometer a nitidez e precisão do termo inicial do prazo 
da rescisória”. (Manual dos recursos. 2. ed. São Paulo RT, 2008. p. 119.)   
67

 “A coisa julgada material, a formal e as preclusões em geral incluem-se entre os institutos com que 
o sistema processual busca a estabilidade das decisões e, através dela, a segurança nas relações 
jurídicas”. DINAMARCO, Cândido Rangel. A nova era do processo civil. São Paulo: Malheiros, 2003. 
p.  226.  
68

 “Evidencia-se, assim, apesar da flexibilização dos padrões que determinam o conteúdo das 
decisões, que há, por trás do sistema jurídico, expressiva preocupação com os valores previsibilidade 
e segurança [grifos nossos]”. ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Controle das decisões judiciais por 
recursos de estrito direito e de ação rescisória: recurso extraordinário, recurso especial e ação 
rescisória: o que é uma decisão contrária à lei? p. 389. 
“Com a mais recente alteração das feições de nossa sociedade, consistente na tendência a que 
sejam efetivamente considerados segmentos sociais antes marginalizados, com a possibilidade de 
que esses passem a integrar até mesmo os „centros de decisão‟, o valor segurança deixou de 
significar exclusivamente a manutenção do status quo, para dizer respeito também à previsibilidade, o 
que obstaria, em princípio, ocorrência de mudanças bruscas e repentinas [grifos nossos].” ARRUDA 
ALVIM WAMBIER, Teresa. Controle das decisões judiciais por recursos de estrito direito e de ação 
rescisória: recurso extraordinário, recurso especial e ação rescisória: o que é uma decisão contrária à 
lei? p. 389.   
69

 José Gabriel Garcia Medina, ao comentar solução parecida adotada pelo legislador no 
procedimento de julgamento de recursos especiais repetitivos, afirma: “Parece, no entanto, que esta 
opinião condiz com a finalidade do instituto, na medida em que permite que uma solução fixada pelo 
STJ, a qual diga respeito a situações repetidas em vários casos, seja aplicada à maior quantidade 
possível de esferas jurídicas, o que é mais consentâneo com o princípio da isonomia”. 
(Prequestionamento e repercussão geral e outras questões relativas aos recursos especial e 
extraordinário, p. 110.) Em sentido idêntico, conferir ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Controle 
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Exercido o juízo de retratação, qual a natureza dessa decisão? Seria 

cabível recurso da parte contrária tendo em vista a inversão da sucumbência?  

A decisão de retratação mantém a natureza da decisão recorrida 

admitindo-se, em tese, a interposição do mesmo recurso só que agora pela parte 

contrária. Ocorre que como a decisão retratada passa a espelhar a jurisprudência do 

STF, eventual recurso, ainda que ultrapasse o juízo de admissibilidade do órgão de 

origem, terá seu seguimento negado monocraticamente pelo relator no STF, 

incidindo aqui o art. 557 do CPC. Funciona aqui o art. 557 comoterapêutico 

desestímulo à motocontínua interposição de recursos infundados.  

 

 

1.2.5 Incidência da decisão de mérito do STF nos recursos sobrestados 

 

 

Aferida a existência de repercussão geral nos recursos selecionados, o 

STF julgar-lhes-á o mérito. Os recursos repetitivos, sobrestados na origem, 

aguardam não apenas o aferimento da repercussão geral, mas também, no caso de 

sua presença, o julgamento do mérito dos recursos selecionados. A apreciação feita 

pelo STF da questão de direito naqueles recursos poderá repercutir diretamente nos 

feitos sobrestados, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 543-B do CPC.  

Da rasa leitura dos dispositivos vê-se que a incidência da decisão do STF 

não é obrigatória, vinculante, pois, nos termos do § 3º, “julgado o mérito do recurso 

extraordinário, os recursos sobrestados serão apreciados pelos Tribunais, Turmas 

de Uniformização ou Turmas Recursais, que poderão declará-los prejudicados ou 

retratar-se”. O seguinte determina que: “Mantida a decisão e admitido o recurso, 

poderá o Supremo Tribunal Federal, nos termos do Regimento Interno, cassar ou 

reformar, liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada”. Destarte, caso o 

resultado final obtido no STF infirme o que fora sufragado na instância inferior, 

poderá haver a retratação ou a manutenção da decisão.  

Mesmo em caso de manutenção, pode-se dizer que, posto que não seja 

vinculativa, a decisão do STF sempre afeta de algum modo a decisão do órgão de 

origem, ainda que em sede recursal. É que, mantida a decisão, o Supremo pode 

                                                                                                                                                                      
das decisões judiciais por recursos de estrito direito e de ação rescisória: recurso extraordinário, 
recurso especial e ação rescisória: o que é uma decisão contrária à lei? p. 310.  
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cassar ou reformar liminarmente o acórdão contrário à orientação firmada. É nesse 

sentido o art. 21, § 1º do RISTF.70 A possibilidade de julgamento liminar e 

monocrático do recurso extraordinário, nesse caso, não deixa de ser um influxo 

remoto da anterior decisão do STF.  

Note-se que havendo incidência sobre os recursos sobrestados (que 

como dissemos não é automática) do decidido nos recursos selecionados, não se 

decalca daí que em todos os casos haverá retratação. É possível que os recursos 

repetitivos estejam dispersos pelos diversos órgãos fracionários da instância a quo, 

e que haja aí entendimentos divergentes. Assim, adotada a tese acolhida no STF, 

poderá haver, de um lado, declaração de prejuízo de alguns recursos extraordinários 

e, de outro, retratação de posicionamento, conforme o acórdão recorrido tenha ido 

ao encontro ou de encontro ao posicionamento final da Corte Suprema.  

O contraste entre juízo de admissibilidade e juízo de mérito no 

procedimento do art. 543-B do CPC realça o caráter vinculante apenas do primeiro 

(no que pertine à inadmissibilidade do recurso por ausência de repercussão geral).  

A propósito, é de se perquirir se a lei poderia ter estabelecido vinculação 

também para o juízo de mérito.  

Parece-nos que não. É que o atrelamento acima apontado decorre do fato 

de que, por expressa disposição constitucional, é de competência exclusiva do STF 

o juízo acerca da ausência de repercussão geral. O caráter vinculante dessa decisão 

para os recursos sobrestados na origem é, portanto, mera projeção da disposição 

constitucional. A lei sequer poderia ter estabelecido de maneira diferente. 

 No que concerne ao mérito, há silêncio constitucional a respeito. Ora, em 

todos os casos em que a Constituição Federal quis conferir caráter vinculante a 

decisões do STF o fez expressamente, como no caso das ações diretas e da súmula 

vinculante e mesmo para o juízo de inadmissibilidade de recurso extraordinário por 

falta de repercussão geral71. Jamais o efeito vinculante decorreu de disposição legal 

sem anteparo em norma constitucional. Norma infraconstitucional assim desassistida 

                                                      
70

 “§ 1°. Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, 
improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do Tribunal, deles não conhecer 
em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem 
como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 
543-B do Código de Processo Civil.” 
71

 Respectivamente, arts. 102, § 2º, 103-A, caput e 102, § 3º, todos da Constituição da República. 
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chocar-se-ia com dispositivos constitucionais importantes72. Portanto, para que o 

juízo de mérito em questão tivesse efeito vinculante, o poder constituinte reformador 

necessitaria preencher o silêncio com palavras cristalinas nesse sentido.  

Para nós, os reflexos da decisão do STF sobre os recursos sobrestados 

representam a “objetivação do processo” e, consequentemente, a “objetivação” do 

recurso extraordinário, elevadas a potência extrema73. É aqui que se radicaliza a 

descontextualização da lide74. O STF “isola” e julga a questão de direito. Os reflexos 

dessa decisão nos órgãos inferiores só são possíveis a partir da “abstrativização” 

dos feitos sobrestados, como se a questão fática presente em cada um deles 

simplesmente não existisse em suas peculiaridades75. O legislador, com isso, dá 

relevo aos valores “segurança” e “previsibilidade”, tratando de maneira idêntica 

conflitos semelhantes. Há evidente refração no caráter “subjetivo” da atividade 

jurisdicional76. De outro lado, põe-se em caixa alta um dos maiores escopos da 

jurisdição, qual seja, a busca da pacificação social, aqui pelo tratamento célere e 

igualitário de relações jurídicas idênticas.  

Saber se é vantajosa e constitucionalmente viável a equação segundo a 

qual em determinados casos a questão de direito deve atrair a atenção do julgador 

em total detrimento da questão fática é tema que será iluminado aos poucos, nos 

itens que seguem abaixo.  

                                                      
72

 Especificamente todos os dispositivos sobre a competência dos demais órgãos do Poder Judiciário. 
É que a Constituição, em diversos artigos, dispõe o que cabe a cada órgão jurisdicional “julgar” (p. 
ex., arts. 108, 109, 114, 124). Julgar é apreciar por inteiro. Havendo decisão vinculante sobre 
determinado tema, o órgão competente deixa de exercer em sua inteireza a atividade de 
“julgamento”, limitando-se assim a abrangência daqueles dispositivos. Somente emenda à 
Constituição teria potência para tanto.  
73

 “Trata-se de consequência da objetivação do recurso extraordinário, paulatinamente mais 
afeiçoado ao controle de constitucionalidade”. MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. 
Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo. São Paulo: RT, 2008. p. 570. 
74

 A agressividade deste modelo não passou despercebida a Araken de Assis: “É no caso de 
provimento do (s) recurso (s) selecionado (s), porém, que o art. 543-B, § 3º, radicaliza na solução”. 
(Manual dos recursos, p. 754.) 
75

 Rigorosamente, não é possível falar-se em “questão exclusivamente de direito” ou em “questão 
exclusivamente fática” no âmbito da atividade jurisdicional. É que o direito existe em razão dos fatos e 
tudo ocorre por conta do fenômeno da incidência da norma sobre seu “suporte fático”. Vemos assim, 
em Pontes de Miranda, que: “A regra jurídica é norma com que o homem, ao querer subordinar os 
fatos a certa ordem e a certa previsibilidade, procurou distribuir os bens da vida. Há o fato de legislar, 
que é editar a regra jurídica; há o fato de existir, despregada do legislador, a regra jurídica; há o fato 
de incidir, sempre que ocorra o que ela prevê e regula. O que é por ela previsto e sobre o qual ela 
incide é o suporte fático, conceito da mais alta relevância para as exposições e as investigações 
científicas [grifos nossos]. (Tratado de direito privado, p. 3.) No mesmo sentido e em exposição 
bastante completa e elucidativa, a qual retornaremos mais à frente, conferir ARRUDA ALVIM 
WAMBIER, Teresa. Controle das decisões judiciais por meio de recursos de estrito direito e de ação 
rescisória. São Paulo: RT, 2002. p. 153-165, principalmente a página 154.  
76

 “Subjetivo” no sentido de ser atividade voltada à solução de conflitos de interesses. 
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1.2.6 Possibilidade de manifestação, nos recursos selecionados, daqueles que 

tiveram seu recurso sobrestado na instância de origem 

 

 

É ínsito à vida em sociedade que aqueles que detêm o poder tomem 

soluções coletivas para resolver problemas coletivos. A legitimação dessas 

decisões, em sendo democrática a forma de governo77, advém da participação 

popular, direta ou indireta, na formação dessa vontade que rege o coletivo. 

Certamente vantajosas do ponto de vista social, as decisões “coletivizadas” têm o 

inconveniente de desconsiderar as realidades individuais que, muitas vezes, não se 

acoplam bem à solução-padrão.  

Essa desvantagem, porém, é inafastável em qualquer democracia, mas 

justifica-se pelo atingimento do bem comum em detrimento de algumas realidades 

individuais, desde que respeitadas ao menos duas premissas: (i) a legitimação 

daquelas decisões a partir da participação da vontade popular em sua formação78; 

(ii) a necessidade de que a sociedade, por meio do Estado, compense os eventuais 

danos causados a alguns indivíduos em prol do bem  de todos. É que, se é certo 

que no atual modelo constitucional de Estado, hoje prevalente nas democracias 

ocidentais, o conceito de igualdade é o de “igualdade material”, então não se pode 

admitir a perturbação dessa equalização dos indivíduos, fato este que certamente 

ocorrerá se alguns tiverem de ser imolados em benefício de todos sem qualquer 

contrapartida. Não é outro o fundamento da regra segundo a qual o Estado 

responde objetivamente pelos danos causados aos particulares pelos seus 

agentes79. É natural que os flagelos impostos a determinados particulares pela 

atuação do Estado sejam compensados pela própria sociedade, atribuindo-se ao 

                                                      
77

 “A democracia, segundo Aristóteles, é forma de governo”. BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 
4. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 250. 
78

 “O princípio democrático outra cousa não é, do ponto de vista político, senão a ingerência dos 
governados na obra do governo ou a organização de um sufrágio que faça essa ingerência mediante 
canais representativos”. BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado, p. 263. 
79

 Constituição Federal, art. 37, § 6º. 
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] § 6º - As pessoas jurídicas de direito 
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa.”  
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erário público, o pagamento de indenizações que visem à recomposição do 

equilíbrio perdido80.  

O tema é sedutor e sua transposição para a atividade jurisdicional é talvez 

o canto de sereia que motivou esse trabalho.  

O atual “modelo constitucional de processo” é, sem dúvida, democrático. 

E a democracia aí exercida é “democracia direta”. A decisão estatal parte aqui do 

juiz e as partes participam diretamente da formação dessa vontade por meio da 

prática dos mais diversos atos processuais. O princípio do contraditório, visto aqui 

como “participação das partes e do juiz no processo”81, é o forte guardião desse 

“ser” tão sensível a intempéries, chamado “democracia”82.   

O regime jurídico do processo atual (o nominado devido processo legal83) 

garante bem o contraditório e, consequentemente, o princípio democrático, na 

jurisdição tradicional84. Todavia, objetivados os feitos para que recebam solução 

idêntica a partir de decisões-paradigma, constrói-se um “muro de Berlim” que precisa 

                                                      
80

 “No caso de comportamentos lícitos, assim como na hipótese de danos ligados a situação criada 
pelo poder público – mesmo que não seja o Estado o próprio autor do ato danoso -, entendemos que 
o fundamento da responsabilidade estatal é garantir uma equânime repartição dos ônus provenientes 
de atos ou efeitos lesivos, evitando que alguns suportem prejuízos ocorridos por ocasião ou por 
causa de atividades desempenhadas no interesse de todos. De conseguinte, seu fundamento é o 
princípio da igualdade, noção básica do Estado de Direito [grifos nossos]”. BANDEIRA DE MELLO, 
Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 849. 
81

 “A garantia do contraditório, imposta pela Constituição com relação a todo e qualquer processo - 
jurisdicional ou não (art. 5º, inc. LV) – significa em primeiro lugar que a lei deve instituir meios para a 
participação dos litigantes no processo e o juiz deve franquear-lhes esses meios. Significa também 
que o próprio juiz deve participar da preparação do julgamento a ser feito, exercendo ele próprio o 
contraditório. A garantia deste resolve-se, portanto, em um direito das partes e uma série de deveres 
do juiz. É do passado a afirmação do contraditório exclusivamente como abertura para as partes, 
desconsiderada a participação do juiz.” DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito 
processual civi. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. v. I. p. 220. 
82

 “O contraditório é a expressão processual do princípio político da participação democrática, que 
hoje rege a relação entre o Estado e os cidadãos na Democracia contemporânea.” GRECCO, 
Leonardo. Instituições de processo civil.  Rio de Janeiro: Forense, 2009. v. I. p. 539.  
83

 “Devido processo legal”, expressão insculpida no art. 5º LIV da Constituição Federal, é princípio de 
difícil conceituação. Aqui a ele nos referimos como síntese de todos os valores e demais princípios 
que o regime jurídico processual atual deve respeitar, dando aí especial relevo ao princípio 
democrático. Na linha do que afirma Cândido Rangel Dinamarco: “A expressa garantia do due 
processo of Law, contida no inc. LIV do art. 5º da Constituição Federal, tem o significado  sistemático 
de fechar o círculo das garantias e exigências constitucionais relativas ao processo mediante uma 
fórmula sintética destinada a afirmar a indispensabilidade de todas e reafirmar a autoridade de cada 
uma. Esse enunciado explícito vale ainda como uma norma de encerramento portadora de outras 
exigências não tipificadas em fórmulas mas igualmente associadas à idéia democrática que deve 
prevalecer na ordem processual [grifos  nossos].  (Instituições de direito processual civil., p. 250.) 
84

 “Contraditório, vimos, é diálogo, é cooperação; é participação também no plano do processo. 
Contraditório é realização concreta, também em juízo¸ das opções políticas do legislador brasileiro 
sobre o modelo de Estado adotado pela Constituição Brasileira. Contraditório é a forma pela qual se 
efetivam os princípios democráticos da República Brasileira, que viabiliza ampla participação no 
exercício das funções estatais [grifos nossos]”. BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus curiae no 
processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 78. 
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ser derrubado para que o “déficit” democrático gerado por tal objetivação não 

conspurque esse novo modelo que tem lá suas vantagens.  

O legislador parece que esteve atento ao problema. Com efeito, dispõe o 

art. 543-A, § 6º, que o “relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a 

manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”. A natureza dessa manifestação e 

quais os seus limites são as perguntas a serem respondidas para se saber se o 

dispositivo tem vigor suficiente para vazar aquele nefasto “muro”.   

A “objetivação do processo” é fenômeno que padece de dificuldades 

parecidas com aquelas enfrentadas pela “jurisdição constitucional”. O déficit 

democrático ali é também bastante evidente e vem sendo bradado pela doutrina em 

diversas partes do mundo.  

A terapêutica escolhida para aliviar os danos causados por tal déficit tem 

sido a da “abertura do procedimento”, permitindo-se a manifestação de quem  tenha 

“representatividade adequada”. É a figura do amicus curiae. É assim no regime 

jurídico pátrio engendrado para nossa “jurisdição constitucional”85.  

Não temos dúvida de que essa foi a inspiração para a elaboração do 

referido § 6º do art. 543-A do CPC e de outros dispositivos envolvidos em diversos 

casos de “objetivação do processo”, que serão vistos ao longo deste trabalho.  

Tanto na jurisdição constitucional, quanto nos diversos casos de 

objetivação do processo, inclusive na sistemática dos artigos 543-A e 543-B do 

CPC, os participantes de relações jurídicas que dela sofrerão influxo ou mesmo de 

processos sobrestados que esperam a definição da questão jurídica pela Corte 

Suprema, aguardam, como ansiosos espectadores, a decisão que lhes modificará o 

destino. Pudessem litigar individualmente e sua ansiedade estaria diluída pela 

possibilidade de constante participação no processo, em contraditório. Agora, para 

que não fiquem amortalhados, é preciso que se façam representar ou que se 

                                                      
85

 Lei nº 9.868/1999: “Art. 7º. Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de 
inconstitucionalidade. [...] § 2º

.
 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 entidade.” 
O próprio Supremo Tribunal Federal de há muito já qualificou a modalidade como sendo um caso de 
amicus curiae. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4067 AgR. Relator Min. Joaquim Barbosa, 
Brasília-DF, Julgamento em 10.03.2010. Disponível em: <http://www.stf.gov.br>. Acesso em: 24 fev. 
2011; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4071 AgR / DF, Brasília-DF. Relator  Min. Menezes 
Direito. Julgamento em 22.04.2009. Disponível em: <http://www.stf.gov.br>. Acesso em: 24 fev. 2011; 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3510 / DF. Relator Min. Ayres Britto.  Brasília, DF.  
Julgamento em  29.05.2008. Disponível em: <http://www.stf.gov.br>. Acesso em: 24 fev. 2011. 
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manifestem diretamente perante o órgão prolator da decisão que virará precedente. 

É aí que entra o amicus curie.  

Não se pretende traçar aqui um profundo estudo a respeito dos amici 

curiae86. O que se quer é apontar para o fato de que sua intervenção é uma das 

possibilidades de “abertura do procedimento” para nele insuflar o fluido democrático 

que lhe falta em determinadas ocasiões, como nas ora analisadas.  Quer-se também 

afirmar que o instituto previsto no § 6º do art. 543-A é hipótese de amicus curiae87.  

Por fim, aferindo os limites dessa atuação, concluiremos se o problema de 

exiguidade democrática ficará ou não definitivamente resolvido.  

Nas ações diretas, a manifestação do amicus curiae será admitida a partir 

da análise da “representatividade do postulante” (Lei nº 9.868, de 10 de novembro 

de 1999, art. 7º, § 2º). A exigência de “representatividade adequada”88 deflui da 

necessidade de se viabilizar a abertura do procedimento apenas para aqueles que 

congreguem as diversas vozes dispersas na sociedade a respeito do tema que será 

objeto de análise na ação direta. Permitir participações individuais seria fazer 

explodir no processo um emaranhado de dissonantes manifestações que 

ensurdeceriam os ministros do STF, impossibilitando o andamento do feito. Assim 

como nos versos de Ferreira Gullar, a manifestação do amicus curie deve ser um 

alarido, um feixe túrgido daquelas vozes que, antes,  ecoavam  dispersas pela 

sociedade89.  

Já a decisão proferida na forma dos arts. 543-A e 543-B do CPC, 

malgrado produza fortes efeitos sobre processos que contenham a mesma questão 

de direito, não tem a mesma força vinculante nem a mesma abrangência das 

decisões proferidas em sede de ação direta. Basta dizer que, na jurisdição 

constitucional, a declaração de inconstitucionalidade de determinada norma opera, 
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 Para uma análise mais aprofundada do tema, ver obra de fôlego escrita por Cassio Scarpinella 
Bueno, já citada neste trabalho. (Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático). 
87

 Nesse sentido, TALAMINI, Eduardo. Repercussão geral em recurso extraordinário. Nota sobre sua 
regulamentação, p. 60; RODRIGUES NETO, Nelson. A alteração do regimento interno do Supremo 
Tribunal Federal para a aplicação da repercussão geral da questão constitucional no recurso 
extraordinário. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 52, jul. 2007. p. 114.  
88

 “Para nós, terá representatividade adequada toda aquela pessoa, grupo de pessoas ou entidade, 
de direito público ou de direito privado, que conseguir demonstrar que tem um específico interesse 
institucional na causa e, justamente em função disso, tem condições de contribuir para o debate da 
matéria, fornecendo elementos e informações úteis e necessárias para o proferimento da melhor 
decisão jurisdicional [grifos nossos]”. BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil 
brasileiro: um terceiro enigmático, p. 146-147. 
89

 “Meu poema/é um tumulto: a fala/que nele fala/outras vozes/arrasta em alarido. [...] Meu poema/é 
um tumulto, um alarido: basta apurar o ouvido”. GULLAR, Ferreira. Muitas vozes. Rio de Janeiro: 
Instituto Moreira Salles, 1998. (Cadernos de literatura brasileira n. 6), p. 75.  
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comumente, efeitos ex tunc, abrangendo a todos e vinculando os demais órgãos do 

poder judiciário em todas as instâncias. Noutra banda, a decisão acerca da 

existência de repercussão geral condiciona somente a admissibilidade de recursos 

extraordinários sobre o tema e, no caso do art. 543-B, a decisão nos recursos 

selecionados influenciará no julgamento de mérito dos recursos extraordinários 

sobrestados.  

Essa constatação é suficiente para se concluir que: (i) a intervenção do 

amicus curiae não pode ficar adstrita à aferição da repercussão geral da matéria 

pelo STF, como parece sugerir a letra fria da lei, vez que a referência a tal entidade 

está presente apenas no art. 543-A. É preciso, portanto, que se estenda tal 

possibilidade à própria análise do mérito dos recursos sobrestados porque, como já 

se viu, é aqui que reside a “radicalização da objetivação do processo”, uma vez que 

tal decisão condicionará o destino dos recursos sobrestados; (ii) a legitimidade para 

tal intervenção, na hipótese “estendida” ao art. 543-B, não pode ficar adstrita à 

“representatividade adequada”, devendo-se permitir a manifestação direta dos 

participantes dos feitos sobrestados, visto que compõem um grupo restrito e 

determinado, que espera angustiadamente a solução de mérito de questão com 

repercussão geral, que, logo após, servirá de paradigma para o resultado final de 

sua demanda90.  

Note-se que estamos defendendo que, para além de os participante dos 

feitos sobrestados intervirem com argumentação em prol da existência de 

repercussão geral, é possível que haja manifestação que tenha por objeto o 

julgamento de mérito desses recursos, isso após ser reconhecida a repercussão 

geral da matéria.  

É bem verdade que, nem tanto pela extensão da intervenção do § 6º do 

art. 543-A para a hipótese do art. 543-B, mas sim pela possibilidade de essas 

participações serem franqueadas também aos participantes dos feitos sobrestados, 
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 Teresa Arruda Alvim Wambier defende a possibilidade de que aqueles que tiveram seu recurso 
sobrestado manifestem-se como amici curiae, aduzindo argumentos em prol da existência de 
repercussão geral. “Entendemos, além disso, que a previsão contida no § 6º do art. 543-A do CPC 
estende-se também ao recorrente que teve o procedimento do seu recurso sobrestado, em razão da 
subida de recurso extraordinário „com fundamento em idêntica controvérsia‟ interposto por outra 
pessoa (cf. art. 543-B, caput, do CPC) e poderá manifestar-se com o intuito de ver reconhecida a 
repercussão geral”. (Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória, p. 304.) É essa 
também a opinião de Fernando C. Queiroz Neves. (Primeiras anotações a respeito da aplicação da 
Lei 11.418/06. Repercussão geral em sede de recurso extraordinário, p. 338). Não negamos tal 
possibilidade, mas defendemos que, devido à repercussão da decisão de mérito, admitida a 
repercussão geral, tal participação pode até aí se estender.  
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não dá para ignorar que neste caso ocorre uma transfiguração de natureza jurídica 

do interveniente que, de amicus curiae, passa a verdadeiro assistente simples.  

Tudo passa pela questão do “interesse” que move tal intervenção. Com 

efeito, os participantes dos feitos sobrestados têm clássico interesse jurídico91 no 

resultado da apreciação da repercussão geral e mais ainda no resultado do 

julgamento do mérito dos recursos selecionados.  

Isso pelos mais óbvios motivos. Ausente a repercussão geral, os 

recorrentes que aguardam no andar de baixo não acessarão o STF e terão de 

assimilar o acórdão recorrido como sendo o provimento final, que transitará em 

julgado, restringindo-lhe a esfera de direitos. Admitida a repercussão, o mesmo 

poderá ocorrer em virtude da apreciação do mérito dos recursos eleitos, que, como 

já vimos, exerce intensa influência no destino final dos recursos sobrestados. 

Assim, para nós, os participantes dos feitos sobrestados poderão intervir 

como assistente simples, nos feitos encaminhados ao STF para: (i) auxiliar o 

recorrente na demonstração da existência de repercussão geral, (ii) auxiliar o 

recorrido com argumentos pela inexistência de repercussão geral, (iii) auxiliar o 

recorrente ou o recorrido de modo a garantir o provimento ou não do recurso, 

conforme a razão que mais lhe favoreça.  

O que há de comum no nível de interesse que respalda as três hipóteses 

acima é que são todos feitos “subjetivados”, ou seja, há sempre a preocupação de 

se obter um resultado que trará consequências positivas na esfera jurídica do 

interveniente. O tipo de interesse que move a intervenção dos amici curiae é outro, 

diferenciando-se exatamente pela ausência de “subjetividade”.  

A melhor doutrina a respeito vem qualificando o interesse que motiva o 

ingresso do amicus curiae como sendo “interesse institucional”. Com isso, não se 

pretende afirmá-lo como interesse “não jurídico”, mas sim propor que haja um 

interesse jurídico qualificado, por ser público e filtrado por entes organicamente 

voltados à sua proteção.92 

Posto isso, para nós, sempre que, no procedimento do art. 543-B do CPC, 

intervém ente com representatividade adequada, o faz a título de amicus curiae e, 

                                                      
91

 Sobre o tema, confiram-se os exemplos clássicos de interesse jurídico motivador de assistência 
simples, trazidos por CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 15. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2003. p. 166. 
92

 Nesse sentido, conferir BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um 
terceiro enigmático, p. 500-511, principalmente a página 504. 



47 

 

quando tal intervenção for de alguém que ocupa status de parte em um dos feitos 

sobrestados, o que se tem é um caso de assistência simples.  

 

 

1.2.7 O interesse público na apreciação dos recursos selecionados 

 

 

Tendo em vista os importantes reflexos que, tanto a aferição da existência 

de repercussão geral do tema, quanto ao julgamento de mérito dos recursos 

selecionados geram, fica evidente a existência de interesse público nesse 

procedimento. Como se verá, nos casos de objetivação do processo, o interesse 

público será sempre realçado na medida em que desbotam os interesses subjetivos 

na solução da lide.  

Os reflexos processuais dessa constatação são intensos. Um caso a ser 

abordado é o da possibilidade de o recorrente, que teve seu recurso selecionado, 

dele desistir.   

A desistência do recurso é fato extintivo do poder de recorrer93. Prevista 

no art. 501 do CPC, independe da anuência do recorrido e pode ser exercida desde 

a interposição do recurso até o momento da sessão de julgamento, inclusive na 

própria sustentação oral94 (no caso dos recursos que, em seu procedimento, a 

contemplem). Na ausência de regra semelhante à do art. 158, parágrafo único, do 

CPC – que regula a desistência da ação e submete o início de seus efeitos à 

homologação judicial –, entende-se que a desistência recursal é ato processual de 

eficácia imediata95, sendo a homologação mera formalidade atinente ao 

encerramento do rito recursal.   

                                                      
93

 MIRANDA, Gilson Delgado; PIZZOL; Patricia Miranda. Recursos no processo civil. 6. ed. São 
Paulo: Atlas, 2009. p. 29. 
94

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma, REsp 52297/RS.  Relator Min. Francisco Peçanha 
Martins. Brasília-DF. Publicado em DJ 09.03.1998. Disponível em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso 
em: 24 fev. 2011.  Em sentido contrário, BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EREsp n.º 
218.426/SP. Relator Min. Vicente Leal. Brasília-DF. Publicado em DJ 19.04.2004. 
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=5336638&sReg=200
801289049&sData=20090604&sTipo=68&formato=PDF>. Acesso em 25 fev. 2011.  
95

 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por 
artigo, p. 518. 
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Na classificação do art. 158 do CPC, é certo que a desistência recursal é 

ato da parte, consistente em declaração unilateral de vontade. É assim que o 

recorrente, querendo, pode desistir do recurso, sem formalidades ou condições.  

Estamos certos que, em se tratando de recurso extraordinário 

selecionado para análise por amostragem de repercussão geral, o regime jurídico  

da desistência é outro.  

Realmente, o caráter objetivo desse procedimento, que se revela 

principalmente no reflexo que a decisão do STF terá sobre os feitos sobrestados, 

diminui a liberdade do recorrente em dispor sobre o destino do próprio recurso. 

Some-se a isso o fato de que, a partir do momento em que alguns recursos são 

selecionados e muitos outros sobrestados, é nítida a configuração de interesse 

público na efetiva apreciação daqueles. É que dessa análise beneficia-se o Estado – 

enquanto exercente da função jurisdicional –, e toda a sociedade, principalmente em 

razão do estabelecimento de um único entendimento para aplicação em todos os 

casos idênticos e da diminuição quase que imediata de feitos a serem remetidos à 

Corte Suprema. 

Poder-se-ia argumentar que tal interesse tocaria apenas a aferição da 

repercussão geral e não o julgamento do mérito do recurso, pelo que, passado 

aquele instante, o recorrente estaria apto a desistir e evitar o julgamento do mérito 

recursal. Dir-se-ia que essencial no procedimento do art. 543-B do CPC seria a 

análise da presença da repercussão geral nos recursos selecionados, precisamente 

porque o reconhecimento da sua ausência obstaria a subida de múltiplos recursos 

sobrestados na origem.  

Para nós, todavia, a desistência não é possível em momento nenhum. 

Logo, reconhecida a repercussão geral no recurso selecionado, não há nada que o 

recorrente possa fazer para evitar a apreciação do mérito. As mesmas razões que 

denotam a presença de interesse público na aferição da repercussão geral atuam 

também para relevar esse interesse no julgamento do mérito. Não se pode olvidar 

que, “julgado o mérito do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão 

apreciados pelos Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, que 

poderão declará-los prejudicados ou retratar-se” (art. 543-B, § 3º, do CPC).  

Estabelecimento de precedentes para que situações idênticas recebam 

tratamento idêntico. Diminuição da sobrecarga da Corte Suprema. Aceleração do 

julgamento de multifários recursos sobre o mesmo tema. Essas são as razões que, 
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em nosso sentir, plasmam os valores “segurança jurídica”, “previsibilidade das 

decisões judiciais” e “duração razoável do processo”, que, em conjunto, sustentam a 

existência de nítido interesse público em que o procedimento do art. 543-B cumpra 

todas as suas possibilidades impedindo, portanto, a desistência do recurso eleito.  

Nesse ponto, necessário lembrar que a jurisprudência do STJ, ao apreciar 

pedido de desistência de recurso representativo de controvérsia – cujo procedimento 

em muito se assemelha ao do art. 543-B do CPC e, como se verá mais adiante, está 

sustentado pelos mesmos valores –, posicionou-se pela impossibilidade de 

desistência recursal96 exatamente em razão da presença de interesse público no 

julgamento de recurso selecionado na forma do art. 543-C do CPC.   

Mister investigar agora se o interesse público presente no julgamento dos 

recursos selecionados é robusto o suficiente para permitir que o julgamento de 

mérito implique reformatio in pejus da decisão  recorrida.  

A proibição de se alcançar reformatio in pejus em recurso exclusivo da 

parte é consagrado princípio componente da “teoria geral dos recursos”97.  

A vedação é bem vinda. Não é razoável que o tribunal, ao julgar recurso 

exclusivo do autor contra sentença que deu provimento apenas parcial ao seu 

pedido, acabe por decidir pela total improcedência de sua pretensão. Tal resultado 

surpreenderia o autor, além de impor às partes algo que não foi sequer demandado.  

A bem da verdade, antes de ser princípio da teoria geral dos recursos, a 

proibição à reformatio in pejus remonta à própria teoria geral do processo, 

verdadeiro corolário que é do princípio dispositivo98. Não são razões éticas ou de 

lógica recursal as que impedem a piora da situação do recorrente exclusivo, mas a 

ausência de qualquer pleito nesse sentido. O réu não recorreu, o autor recorreu com 

                                                      
96

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. QO no REsp. n. 1.063.343-RS, Corte Especial. Relatora Min. 
Nancy Andrighi. Brasília-DF. Julgamento em 17.12.2008. Disponível em: <http://www.stj.gov.br>. 
Acesso em: 24 fev. 2011. Com grande precisão, a Ministra relatora, em seu voto, afirma: “Todavia, o 
direito individual à razoável duração do processo de todos os demais litigantes em processos com 
idêntica questão de direito será lesado, porque a suspensão terá gerado mais um prazo morto, 
adiando a decisão de mérito da lide. Não se pode olvidar outra grave conseqüência do deferimento 
de pedido de desistência puro e simples com base no art. 501 do CPC, que é a inevitável 
necessidade de selecionar novo processo que apresente a idêntica questão de direito, de ouvir os 
amici curiae, as partes interessadas e o Ministério Público, oficiar a todos os Tribunais do país, e 
determinar nova suspensão, sendo certo que a repetição deste complexo procedimento pode vir a ser 
infinitamente frustrado em face de sucessivos e incontáveis pedidos de desistência”. 
97

 NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos, p. 183-191. MOREIRA, José Carlos Barbosa. 
Comentários ao Código de Processo Civil, p. 433-441.  
98

 “O ponto central da proibição ora tratada é, segundo nos parece, a limitação imposta pelo princípio 
dispositivo, refletindo, consequentemente, nos limites do efeito devolutivo do recurso.” NERY 
JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos, p. 186. 
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objetivo único de melhorar sua situação, ou vice-versa. Por isso mesmo, também é 

vedado que, dando-se provimento ao recurso, estabeleça-se situação mais 

vantajosa que a pleiteada pelo próprio recorrente. Pelos mesmos motivos, fica 

também vedada a reformatio in mellius para além do objeto recursal.99 Vigoram, no 

âmbito dos recursos, as mesmas razões que proíbem o juiz de proferir sentença 

extra ou ultra petita.  

O princípio da reformatio in pejus, porém, comporta exceções. Trata-se da 

possibilidade de conhecimento de ofício das questões ou pontos de ordem pública. 

Desde que o órgão jurisdicional tenha competência para conhecer de determinado 

processo – em caráter originário ou recursal –, poderá sempre apreciar de ofício 

questões de ordem pública. É bem possível que, em sede recursal, daí se extraia 

situação pior para o recorrente, mas é assim o sistema, ao menos por enquanto. A 

demanda se instaura por iniciativa da parte. O juiz preside o feito. Nessa atividade, 

jamais pode agir de ofício para alterar o objeto do processo, mas deve, sempre, 

velar por sua regularidade e pelo respeito às disposições de ordem pública100.  

Fica claro que, ao atuar de ofício para conhecer de pontos ou questões de 

ordem pública, o juiz não está nem ampliando nem restringindo os limites da 

demanda. Só as partes podem demandar. Esse é o núcleo duro do princípio 

dispositivo, e que, para alguns autores, denomina-se princípio da demanda ou 

princípio da iniciativa das partes101.  

                                                      
99

 Nesse sentido, conferir: NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos, p. 186. 
100

 Araken de Assis enumera diversas hipóteses em que o afastamento do princípio dispositivo 
implica a possibilidade de reformatio in pejus. O autor vai além, e afirma: “A declaração de 
inconstitucionalidade da regra jurídica oferece outro exemplo de reformatio in pejus admissível. Se 
João apela da sentença de procedência parcial, pleiteando o acolhimento integral do pedido, nada 
impede que o órgão judiciário suscite, ex officio ou a requerimento do apelado e do agente do 
Ministério, o incidente previsto no art. 480. O acolhimento do incidente provocará o desprovimento do 
apelo, no capítulo impugnado, e repercutirá no capítulo não impugnado. Razões superiores, 
decorrentes do princípio da supremacia da Constituição, sobrepõem-se à vedação. Trata-se de 
reforma para pior admissível”. (Manual dos recursos, p. 109-115, principalmente a página 114.) 
101

 “Embora seja franqueada aos próprios interessados a mais ampla liberdade de agir, sendo 
exclusivamente seu o juízo sobre a conveniência e oportunidade da instauração do processo em 
busca de tutela jurisdicional (princípio da demanda- infra, nn 398 e 540), uma vez formado este a 
tendência moderna é reforçar os poderes de direção e impulso do juiz. Não há oposição, contraste ou 
conflito entre a disponibilidade da tutela jurisdicional, que repudia a instauração de processos de 
ofício pelo juiz; e o princípio inquisitivo, responsável pela efetividade do próprio poder jurisdicional 
estatal e exercido sempre que provocado”. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito 
processual civil, p. 238, 239. Afirma Fredie Didier Jr. que: “[...] independentemente da natureza do 
direito discutido, persiste o princípio da demanda, que impede o magistrado de dar início ao 
processo”. (Curso de direito processual civil – Teoria geral do processo e processo de conhecimento. 
9. ed. Salvador: JusPodivm, 2008. v. I. p. 57.) Com extrema precisão, e em auxílio às nossas 
reflexões, Leonardo Grecco diferencia o princípio dispositivo do princípio da iniciativa das partes. 
Para ele, esse último “pode ser chamado de princípio da demanda. [...] de acordo com esse princípio, 
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Já se sabe que, no procedimento de análise por amostragem da 

repercussão geral, tanto o seu aferimento quanto o julgamento de mérito do recurso 

eleito estão ungidos pelo interesse público.   

O problema é que, segundo a fórmula acima, o reconhecimento de pontos 

ou questões de ordem pública não autoriza a alteração de ofício dos limites da 

demanda. Posicionar-se pela possibilidade de reforma para pior na situação em 

análise implica transpor, ou evitar, esse obstáculo. 

O princípio da proibição da reformatio in pejus é corolário do princípio 

dispositivo, mas não é o princípio dispositivo. Afastar essa proibição não implica 

violar o núcleo duro do princípio dispositivo. Impedir que o juiz julgue 

independentemente de demanda é exigência da própria configuração do Estado  

democrático de direito, mas recorrer não é demandar102. Ao revés, o objeto do 

recurso estará sempre adstrito à demanda inicial. Se o autor demandou pela 

condenação do réu em danos morais, jamais se poderá decidir em instância recursal 

pela condenação em danos morais e materiais. Isso o princípio dispositivo já garante 

de forma clara. A proibição da reforma para pior impede apenas a elevação do nível 

da sucumbência do recorrente, mas é claro que ninguém imagina que, afastada 

essa proibição, seja possível alterar o próprio objeto do processo.  

O princípio dispositivo é fonte de luz. A proibição da reformatio in pejus é 

um dos raios luminosos por ela gerados.  

Estabelecida a diferença, pensamos que o obstáculo adrede referido resta 

evitado, não precisando mais ser superado.  

Resta agora superar a proibição em si, ou seja, justificar que, no 

julgamento de mérito de recurso selecionado para análise por amostragem de 

repercussão geral, é possível que se piore a situação do recorrente.  

Não perdemos de vista que a ausência de norma proibitiva expressa em 

nosso sistema a respeito da reformatio in pejus é um indício da debilidade da 

proibição103 

                                                                                                                                                                      
é o autor quem delimita, objetivamente e subjetivamente, o objeto sobre o qual se exercerá a 
jurisdição”. Mais à frente, afirma: “É claro que o juiz não pode trazer para os autos fatos diversos, que 
transformem a demanda proposta numa outra demanda, caracterizadores de outro direito material”.  
(Instituições de processo civi, p. 537, 538, 547.)  
102

 O assistente simples, por exemplo, pode recorrer, mas jamais demandar, pois não é parte (art. 52 
do CPC). 
103

 ASSIS, Araken de. Manual dos recursos, p. 109. 
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Lembremos que o recurso extraordinário aqui é objetivado, fazendo 

diminuir o caráter privado dos interesses em jogo. O interesse público diz respeito ao 

aferimento da repercussão geral e, em caso positivo, ao julgamento do mérito do 

recurso. Em verdade, para sermos mais precisos no que se refere ao mérito, 

devemos afirmar que, considerando que este mérito pode ser complexo, ou seja, 

conter questões repetitivas e não repetitivas, o tal interesse público ilumina apenas 

as primeiras, pois é somente o julgamento delas que pode influenciar o destino dos 

feitos sobrestados na origem. É precisamente nesse ponto que ocorre a 

descontextualização da lide, o arrefecimento dos interesses subjetivos para que 

sobreleve a questão de direito. É ela que importa. 

É preciso isolar a questão de direito repetitiva, e a respeito dela, apenas 

dela, perquirir a possibilidade de reformatio in pejus.  

Plasmemos aqui hipótese “virtual”, deslocada do histórico econômico 

brasileiro, em que o poder público “congela” depósitos bancários estabelecendo para 

eles índices artificiais de correção monetária, na casa de um por cento ao mês (1%). 

É apenas um exemplo.  

 O autor deduz demanda condenatória, pleiteando a reposição do 

percentual integral de correção no período, na casa de dois por cento ao mês (2%) e 

obtém provimento parcial de seu pedido, entendendo as instâncias inferiores que a 

percentagem correta para o período é de um e meio mensais (1,5%). Irresignado, o 

autor recorre até o STF, prequestionada a violação ao direito constitucional de 

propriedade (CF, art. 5º, caput). Como havia milhares de outros recursos nesse 

sentido nas instâncias inferiores, aplica-se o regime do art. 543-B, nosso 

personagem tem seu recurso selecionado e se lhe reconhece a repercussão geral.  

Será que o STF não poderá, no julgamento desse recurso, afirmar que o 

índice de correção imposto pelo governo para o período – um por cento ao mês – é 

o correto, refletindo exatamente a inflação da época? Pensamos que sim (se essa 

for de fato a realidade), de modo que, ainda que não haja recurso do réu postulando 

o total desprovimento do pedido original, haverá aqui reformatio in pejus, que no 

entanto não será vedada. A existência de múltiplos recursos sobrestados e da 

própria relação conflituosa disseminada pela sociedade, (nem sempre ainda 

transformada in totum em demandas judiciais), além da função do STF de protetor 

do ordenamento constitucional e uniformizador da jurisprudência a respeito, 

autorizam o afastamento da regra. Ao fazê-lo, não se viola o núcleo duro do princípio 



53 

 

dispositivo, pois os limites originais da demanda foram preservados (não se alterou a 

discussão a respeito da percentagem correta de correção monetária no período que, 

para o autor, era de dois por cento ao mês e, para o réu, um por cento ao mês).   

O que se fez aqui foi tão somente ilustrar em vivas cores a robustez do 

interesse público a autorizar o afastamento da proibição da reforma para pior. 

Interesse público na solução de múltiplos conflitos, de forma rápida, equalizada e 

otimizada, apontando, portanto, para os princípios da igualdade, da segurança e da 

duração razoável do processo.  

Duas observações finais. 

Obviamente que tal situação deve ser evitada. Para tanto, impõe-se, na 

seleção, a preferência por casos em que a sucumbência foi total ou, sendo parcial, 

que tenha havido recurso das duas partes. A solução proposta ficaria, portanto, 

restrita às hipóteses incompatíveis com tal critério seletivo (por exemplo, quando a 

própria presidência do STF adotar o procedimento do art. 328 caput do RISTF, 

julgando recurso suscetível de reproduzir-se em múltiplos feitos, que se encontra 

exatamente na situação por nós mencionada, não havendo outros a serem 

selecionados de modo a evitar essa situação-limite). 

A exceção à proibição da reformatio in pejus estende- se aos recursos 

sobrestados na origem. O sistema em estudo, como mecanismo de objetivação que 

é, deve buscar  a harmonização da  decisão de casos idênticos. Todavia, aqui, ainda 

é possível a desistênca recursal. É que os recursos são sobrestados antes do 

respectivo juízo de admissibilidade. Assim, não se pode impedir a desistência de 

recurso ainda não admitido.   
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CAPÍTULO 2 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SEM CITAÇÃO 

 

 

O artigo 285-A do CPC, introduzido pela Lei nº 11.277, de 07 de fevereiro 

de 2006, veio na esteira de uma série de normas tendentes à objetivação do 

processo. Tal fenômeno, no direito vigente, encontra sua expressão mais radical nas 

figuras da “análise por amostragem da repercussão geral”, do “julgamento de 

recursos especiais repetitivos” e da “súmula vinculante”, temas de outros capítulos 

deste trabalho.  

O contorno mais suave do art. 285-A do CPC (em comparação com 

aqueles institutos), não o retira do grupo dos “mecanismos para a objetivação do 

processo”. Conforme se verá, as principais características da “técnica” da 

objetivação estão presentes, quais sejam: harmonização de julgamento de teses 

idênticas, ou muito semelhantes, com a utilização de precedentes; 

descontextualização da lide para relevar a “questão” de direito; aceleração do 

julgamento.   

A doutrina tem debatido bastante a respeito do novo instituto, nominando-

o, sem consenso, “julgamento liminar de processos repetitivos”104, “julgamento de 

mérito prima facie105”, “resolução antecipada do mérito em ações repetitivas”106, 

“julgamento liminar de improcedência”107, “julgamento imediato  de processos 

repetitivos”108,  entre outras alcunhas. A jurisprudência o vem utilizando bastante109, 

até porque os órgãos do poder judiciário auferem evidente vantagem na 

“administração do processo”, com sua incessante utilização.  
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  MILLER, Cristiano Simão. O art. 285-A do Código de Processo Civil: a sua constitucionalidade e 
os reflexos na efetividade processual. Revista da Faculdade de Direito de Campos. Campos: Ed. da 
Faculdade de Campos, ano VIII, n. 10, junho 2007. p. 29.  
105

 É essa a denominação dada pelo Enunciado n.1 do FONAJEF – Fórum Nacional dos Juizados 
Especiais Federais – que, antes mesmo da edição da Lei federal nº 11.277/06 já admitia a utilização 
do mecanismo naquela seara: “O julgamento de mérito de plano ou prima facie não viola o  princípio  
do contraditório e deve ser empregado na hipótese de decisões reiteradas de improcedência pelo  
juízo sobre determinada matéria”. 
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 ATAIDE JUNIOR, Vicente de Paula. A resolução antecipada do mérito em ações repetitivas. 
Parahyba Judiciária, Seção Judiciária da Paraíba, a. 5, v. 6, julho 2007. p. 29. 
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 MELO, Gustavo de Medeiros. O julgamento liminar de improcedência – uma leitura sistemática da 
Lei 11.277/2006. Revista de Processo. São Paulo, RT, ano 33, n. 165, novembro 2008. p. 103.   
108108

 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. São Paulo, Dialética, v. 39, julho de 2006. p. 93.  
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 Apesar do pequeno número de julgados encontrados na jurisprudência do STJ. 
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2.1 NATUREZA JURÍDICA 

 

 

O art. 285-A do CPC permite ao juiz proferir sentença de improcedência 

do pedido sem citação “quando a matéria controvertida for unicamente de direito e 

no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros   casos 

idênticos [...]”, bastando, para tanto, que reproduza o teor da anteriormente 

prolatada.  

Entendemos que o art. 285-A do CPC traz nova hipótese de indeferimento 

da petição inicial. Com efeito, o indeferimento da petição inicial é decisão judicial que 

obsta liminarmente o prosseguimento da causa, pois não se admite o 

processamento da demanda110.  

Em regra, a decisão que indefere a petição inicial consubstancia-se em 

sentença de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 267, I, do CPC).  

Todavia, quando o juiz verificar desde logo a decadência ou a prescrição, o 

indeferimento da petição inicial dar-se-á com julgamento de mérito (art. 267, IV, cc 

AArt. 269, IV do CPC). O mesmo ocorre no caso de rejeição liminar dos embargos a 

execução manifestamente protelatórios (art. 739, III, do CPC)111.  

Pois bem, a essas hipóteses soma-se agora outra, em que o juiz, 

liminarmente, sentencia o feito dando por improcedente o pedido, na forma do art. 

285-A do CPC ora em estudo112.   

A bem da verdade, posto que o indeferimento da petição inicial com 

julgamento de mérito não seja novidade absoluta no nosso sistema, é inegável que o 

dispositivo em estudo representa um aprofundamento de cognição, vez que, ao 

invés de reconhecer um fato extintivo da pretensão ou do direito do autor, volta-se 

diretamente para o pedido, permitindo ao juiz que o conheça, de plano, para rejeitá-

lo (art. 269, I). 

É certo, assim, que o art. 285-A do CPC traz nova hipótese de 

indeferimento da petição inicial113. 
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 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil – Teoria geral do processo e processo 
de conhecimento, p. 405. 
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  DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil – Teoria geral do processo e processo 
de conhecimento, p. 439. 
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  ARRUDA ALVIM. Manual de direito processual civil. 10. ed.  São Paulo: RT, 2006. v. 2. p. 227. 
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 WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER ARRUDA ALVIM, Teresa; MEDINA, José Miguel Garcia.  
Breves comentários à nova sistemática processual civil. São Paulo: RT, 2006, p. 64. 
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2.2 REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DO ART. 285-A DO CPC 

 

 

Evidentemente, para que se viabilize julgamento de improcedência 

liminar, ou seja, cognição definitiva e exauriente antes mesmo da citação do réu, 

mister que haja condições para tanto. O legislador materializou tais condições numa 

série de requisitos. Tais requisitos, adiante examinados, merecem interpretação 

capaz de efetivamente criar essas condições, permitindo o atingimento dos fins 

maiores da lei, quais sejam: a abreviação do fim da controvérsia e a harmonização 

da solução final dada a questões idênticas.  

 

 

2.2.1 Matéria controvertida unicamente de direito 

 

 

O art. 285-A do CPC exige, para sua aplicação, que se trate de matéria 

controvertida unicamente de direito. 

Em rigor técnico, não há falar em “matéria controvertida” antes da defesa 

do réu. No momento da postulação inicial há, sob pena de carência da ação, lide, 

mas a controvérsia da matéria dá-se, via de regra, com o oferecimento de 

contestação.  

Assim é que a “lide” deduzida em juízo deve versar tema “unicamente de 

direito”.   

Sabe-se que o direito foi criado e desenvolvido para servir à sociedade. O 

mesmo escopo tem a função jurisdicional. Pois bem, somente quando o direito é 

solapado por algum “fato” que gere nele uma “crise” é que haverá “necessidade” de 

se lançar mão da jurisdição. Assim, rigorosamente, é impossível que se tenha, num 

processo, um tema exclusivamente de direito. O direito e os fatos estão imbricados, 

já que o fenômeno direito ocorre, de fato, no momento de incidência da norma, no 

mundo real, no universo empírico114.  

O que normalmente se pretende, portanto, ao se referir à “matéria 

unicamente de direito”, é que o tema deduzido em juízo seja predominantemente 

                                                      
114

 ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Controle das decisões judiciais por meio de recursos de 
estrito direito e de ação rescisória, p.154. 
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de direito. É dizer, a partir de critério ontológico, que se trata de lide cuja 

controvérsia gira em torno do aspecto jurídico e que o juiz, ao decidir, deitará olhos 

ao texto normativo, já que estariam resolvidos os aspectos fáticos.115   

Parece-nos, assim, que o julgamento liminar de improcedência dar-se-á 

quando a matéria trazida ao juízo for predominantemente jurídica, pois o fato que 

gerou a lide já se encontra, de plano, comprovado. Nessa linha, arriscamo-nos a 

afirmar que “matéria unicamente de direito” é o mesmo que “direito líquido e certo”, 

entendendo esta última expressão como direito apoiado em fatos comprováveis de 

plano116, vez que o “direito” é sempre certo, sendo incertos apenas os fatos.  

Agrada pensar que o legislador criou tutelas diferenciadas para 

situações diferenciadas. Fez isso em prol do autor, no mandado de segurança, e 

em prol do réu, via julgamento liminar de improcedência (ressalvando que o art. 285-

A do CPC exige ainda outros requisitos).   

Estamos assim convencidos de que, se os fatos apoiadores do direito são 

comprováveis documentalmente, o requisito em questão estará preenchido.117  

Na jurisprudência de nossos tribunais, os casos concretos comprovam 

essa conclusão, trazendo lides em que um mero documento comprova, por exemplo, 

que em determinado período o autor exercia cargo que faria jus a determinada 

gratificação118; ou que era titular de caderneta de poupança no momento em que o 

índice de correção determinado pelo governo destoava dos reais índices 

                                                      
115

 ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Controle das decisões judiciais por meio de recursos de 
estrito direito e de ação rescisória, p. 154-156. 
116

 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de 
injunção, habeas data, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade. 
22. ed. São Paulo: Malheiros. 2000. Diz-nos o mestre que direito líquido e certo “é um conceito 
impróprio – e mal expresso – alusivo à precisão e comprovação do direito quando deveria aludir à 
precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício desse direito”  
117

 MARINONI. Luiz Guilherme. O julgamento liminar das ações repetitivas e a súmula impeditiva de 
recursos (Leis 11.276 e 11.277, de 8.2.06). Marinoni Advocacia. Disponível em: 
<http://www.professormarinoni.com.br>. Acesso em: 25 fev. 2011.  
118

 “SERVIDORES PÚBLICOS - BASE DE CALCULO PARA FINS DA SEXTA-PARTE. "TODAS AS 
VANTAGENS". RECURSO PROVIDO, EM PARTE. JULGAMENTO QUE SE DEU NOS TERMOS DO 
ARTIGO 285-A-. MANTIDA (285-A - PARÁGRAFO 2° CPC) O cálculo deve ser efetuado sobre todas 
as vantagens, exceto as precárias e as eventuais. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Cada uma das partes 
deverá suportá-lo, em relação às despesas e custas processuais E quanto aos honorários 
advocatícios, estes referentes aos seus respectivos patronos. DERAM PROVIMENTO AO 
RECURSO, EM PARTE.” SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Com Revisão 7073555200. 4ª 
Câmara de Direito Público. São Paulo-SP. Disponível em: <http://www.tj.sp.gov.br>. Acesso em: 25 
fev. 2011. 
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inflacionários; ou ainda, que sofreu autuação fiscal baseada em norma que entende 

inconstitucional119, sendo todas essas teses contrárias à jurisprudência dominante.  

Note-se ainda que uma das fundamentações mais comuns nos acórdãos 

reformadores de sentenças que aplicaram o art. 285-A do CPC foi a de que a 

improcedência do pedido dependia de alguma dilação probatória (tendo em vista a 

necessidade de demonstração de determinados fatos como condicionante da 

procedência ou da improcedência do pleito)120,121. 

 

 

2.2.2 “Casos idênticos” já julgados “totalmente improcedentes” pelo “juízo” 

 

 

A lei faz referência a que a lide traga a juízo a repetição de “casos 

idênticos”, já julgados “totalmente improcedentes” pelo “juízo”. 

Não demoraremos na investigação do conteúdo da expressão “casos 

idênticos”, apesar de concentrarem-se exatamente neste ponto os objetivos do 

legislador. É que, por óbvio, aqui o termo “casos” é utilizado como sinônimo de 

“teses” e não de “ações”. É evidente que o legislador não fez referência à repetição 

de ações idênticas, apta a ensejar a presença de pressuposto processual negativo 

e, por consequência, a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 267, V, 

CPC).  
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 “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - alegação de que o 
município não pode legislar sobre o funcionamento bancário - sentença de improcedência - presentes 
os requisitos para a aplicação do art. 285-A do CPC - recurso improvido”. SÃO PAULO. Tribunal de 
Justiça. Agravo de Instrumento 7012395000. 11ª Câmara de Direito Público. São Paulo-SP. 
Disponível em: <http://www.tjsp.gov.br>. Acesso em: 25 fev. 2011. 
120

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PERDAS SALARIAIS DECORRENTES DA 
CONVERSÃO DA MOEDA POR MEIO DA URV - APLICAÇÃO DO ARTIGO 285-A DO CPC - 
MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DA SENTENÇA.- Incabível a 
aplicação do artigo 285-A do CPC que permite ao julgador monocrático julgar improcedente o pedido, 
antes de proceder à citação do réu, quando a matéria for de fato e de direito, exigindo dilação 
probatória.”MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Apelação Cível 1.0024.07.515165-4/001. Relator 
Belo Horizonte-MG. Disponível em: <http://www.tjmg.gov.br>. Acesso em: 25 fev. 2011. 
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 Aliás, pelas mesmas razões parece-nos que o mandado de segurança – cuja resolução do mérito 
depende que haja “direito líquido e certo”, que nada mais é do que condição da ação pautada na 
adequação do procedimento a lides que versem fatos demonstráveis de plano – é seara fértil para 
aplicação do art. 285-A, havendo, inclusive, precedente no STJ a respeito. Cf. BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça. RMS 31585 / PR. 2ª Turma. Relator Min.Castro Meira. Brasília-DF. Publicado em: 
DJe 14.04.2010. Disponível em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 25 fev. 2011. 
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A doutrina vem, em uníssono, criticando a precisão da semântica 

legislativa e recorrendo à hermenêutica para clarificar o verdadeiro significado de 

“casos idênticos”122,123. 

Discordando da doutrina assentada sobre o assunto, entendemos que o 

legislador utilizou as palavras corretas, ainda que houvesse outras também 

adequadas. É que a repetição da mesma “tese jurídica” implica a repetição de causa 

de pedir que pede a mesma solução jurídica. Ora, os “casos” então são mesmo 

idênticos no que se refere à tese formulada e à solução a ser dada. “Caso” é 

substantivo cuja utilização semântica, aqui, traz o significado de “circunstância” (que 

é um dos mais óbvios entre os seus possíveis significados)124 e, para “circunstâncias 

idênticas”, idêntica tem de ser a solução.   

Superado o tema do correto uso da língua, é cristalino que o legislador 

exigiu, para aplicação do art. 285-A do CPC, que a tese jurídica repetida já tenha 

sido rechaçada por “sentença de total improcedência”. 

Na análise do requisito, há respeitável doutrina pregando a necessidade 

de que o pedido, nos processos-paradigma, tenha sido julgado totalmente 

improcedente125.  

Parece-nos que a total improcedência tem de ser da “tese” – no sentido 

de seu completo afastamento pelo julgado – e não do “pedido”. É que, 

eventualmente, um mesmo pedido pode estar baseado em mais de uma tese, sendo 

julgado parcialmente procedente pelo acolhimento de uma e total rejeição da outra. 

Pensemos em hipótese em que várias ações de titulares de contas de 

FGTS contra a Caixa Econômica Federal – pleiteando sua condenação no 

pagamento de montante equivalente à reposição de cinco índices de correção 

monetária aplicados a menor em diversos períodos, em razão dos expurgos 

inflacionários gerados por diversos planos econômicos – tenham sido julgadas 
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 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil – Teoria geral do processo e processo 
de conhecimento, p. 448-449 “[…] causa que verse sobre questão jurídica objeto e processos 
semelhantes (e não „idênticos‟ como se refere o  legislador)”. 
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 WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER ARRUDA ALVIM, Teresa; MEDINA, José Miguel Garcia.  
Breves comentários à nova sistemática processual civil, p. 68. “Revela-se aí que o legislador não foi 
cauteloso quanto ao uso adequado das expressões técnico-processuais que já têm significado 
jurídico preciso [...]”.  
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 MICHAELIS. Moderno dicionário da língua portuguesa, p. 448. “Caso [...] 3. Circunstância”.  
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 NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria. Código de Processo Civil comentado e 
legislação extravagante, 10. ed. São Paulo: RT, 2007. p. 555. Os autores são enfáticos: “O pedido 
anterior deve ter sido julgado totalmente improcedente. A improcedência parcial do pedido anterior 
não autoriza a incidência da norma sob comentário”. 
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parcialmente procedentes para reconhecer os expurgos relativos a dois desses 

índices, excluídos os demais. Note-se que as teses de que eram devidos os índices 

X, Y e Z, nos meses A, B e C, foram totalmente rechaçadas, acarretando  

procedência parcial do pedido (nem se diga que o que se tem é cumulação de 

pedidos, pois o montante pretendido, ex. R$ 10.000,00, tem cinco causas de pedir, 

consubstanciadas em cinco teses jurídicas, e foi parcialmente concedido,  gerando, 

por suposto, uma condenação em R$ 3.000,00, porque três causas de pedir foram 

totalmente afastadas). 

Imaginemos agora que nova ação seja proposta por outro autor, pedindo 

somente os índices X, Y e Z, referentes aos meses A, B e C. Ora, as teses de que 

esses índices são devidos já foram julgadas absolutamente improcedentes, todavia, 

as sentenças-paradigma que existem no juízo são todas de procedência parcial do 

pedido. Nada impede a utilização de uma delas, vez que rejeitam a tese jurídica por 

completo.  

Parece-nos que o requisito em questão exige apenas que se reproduza 

tese jurídica absolutamente rechaçada em sentenças anteriores, a despeito de 

essas sentenças terem dado total improcedência ou parcial procedência ao pedido 

porque fundado em várias teses126.  

Para pôr cobro a este item, resta-nos examinar o paradigma escolhido 

pelo legislador como apto a fundamentar a sentença de improcedência sem citação: 

que se trate de sentenças de total improcedência proferidas pelo juízo.  

Aqui jazem as vicissitudes que dificultam o atingimento, pelo art. 285-A do 

CPC, dos elevados escopos dos mecanismos de objetivação do processo. 

Claramente, o que se exige no dispositivo é que haja ao menos duas 

sentenças no juízo, afastando completamente a tese jurídica agora repetida.  Neste 

ponto, reverbera o inconformismo da doutrina, ao qual, subindo um tom, fazemos 

eco.  

De fato, se a “mens legis” - e a “mens legislatoris” - é acelerar o 

julgamento de “processos repetitivos”, então o paradigma escolhido tem de ser o 

mais duradouro possível. É inconteste que, se o juiz resolve reproduzir sentença 

contrária à jurisprudência dominante do tribunal respectivo ou de tribunal superior, “a 

aplicação do art. 285-A do CPC poderia resultar em manifesto desperdício de tempo 
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 Nesse sentido, MILLER, Cristiano Simão. O art. 285-A do Código de Processo Civil: a sua 
constitucionalidade e os reflexos na efetividade processual, p. 39. 
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e de atividade jurisdicional, o que estaria em descompasso com a garantia 

constitucional da duração razoável e celeridade de tramitação do processo (CF, art. 

5º, LXXVIII, inserido pela EC 45/2004)127.  Entendimento  contrário  poderia levar à 

preponderância da “jurisprudência do juízo”128 que, acaso destoante do 

entendimento predominante do tribunal, de nada contribuiria para o alcance dos 

valores segurança e previsibilidade que sempre devem iluminar a função  

jurisdicional. 

Lembramos que os mecanismos de objetivação do processo, ao 

encurtarem o procedimento, acelerando-o, reduzem drasticamente a dialeticidade 

processual e, consequentemente, o potencial que as partes têm de participar da 

formação da vontade do magistrado, exercendo assim forte pressão sobre os 

princípios democrático e do contraditório. Sendo certo que os princípios são 

mandados de otimização do ordenamento, sua restrição justifica-se, a depender do 

relevo que se dê a outros, no caso de eventual colisão129.   

Nessa ordem de ideias, vimos que são os princípios da igualdade e da 

segurança que sustentam os mecanismos de objetivação do processo.  

Pensamos que, a se considerar a “jurisprudência do juízo”, prenhe de 

paradigmas bastante instáveis, igualdade e segurança não reluzirão o bastante para 

iluminar o rastro escuro deixado pela atenuação daqueles outros princípios 

constitucionais já referidos130.  

É certo, ainda, que diversos problemas práticos poderão aparecer. Ficam 

prejudicadas, por exemplo, as varas recém-instaladas, vez que nelas ainda não há 

sentenças proferidas em sentido contrário. Tal situação causaria espécie ao 

experiente magistrado que em sua vara de origem proferira diversas sentenças em 

determinado “caso idêntico”, e que agora estaria impedido de aplicar o art. 285-A do 

CPC.  
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   ARRUDA ALVIM. Manual de direito processual civil, p. 227. 
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  WAMBIER, Luiz Rodrigues: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; MEDINA, José Miguel Garcia.  
Breves comentários à nova sistemática processual civil, p. 66. 
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ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais, p. 90 e principalmente a página 92.  
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 O STJ (cuja jurisprudência sobre o art. 285-A é bem pouco consistente) parece divergir sobre o 
tema, havendo acórdãos insistindo na observância da Jurisprudência Superior como requisito de 
aplicação do art. em questão (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Ag 1161425 / RJ – 1ª 
Turma.  Relator Min Benedito Gonçalves. Brasília-DF. Publicado em:  DJe 13.05.2010. Disponível em: 
<http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 25 fev. 2011), bem como outros que se contentam com a 
literalidade da lei (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no RO 65 / RJ, 4ª Turma. Relator  Min.  
João Otávio de Noronha. Brasília-DF. Publicado em: DJe 03.05.2010. Disponível em: 
<http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 25 fev. 2011). 
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O que dizer então da hipótese de determinada ara contar com dois juízes, 

cujos entendimentos sobre determinada “tese jurídica” sejam dissonantes? Para os 

feitos de final ímpar haveria aplicação do 285-A do CPC - contribuindo para o célere 

trabalho do juízo - enquanto que os feitos de numeração final par demandariam 

longa tramitação, anulando para o juízo o “ganho” com a aplicação do art. 285-A do 

CPC por um dos juízes. O cenário será ainda pior se considerado o ponto de vista 

do jurisdicionado. Onde, o valor segurança? Onde, a previsibilidade das decisões 

judiciais?  

Seria então o caso de serem consideradas as anteriores sentenças 

proferidas pelo “juiz”, independentemente do órgão em que as prolatou? A nós 

desagrada a tese, pois pensar na possibilidade de uma jurisprudência “do juiz” que 

permita tamanho encurtamento do rito procedimental implica, para além da 

instabilidade do precedente, séria lesão ao princípio da impessoalidade, clarificador 

de toda a atividade estatal.  

Voltemo-nos agora aos benefícios da escolha de parâmetro mais durador 

para a aplicação do art. 285-A do CPC. Tomemos por base os critérios eleitos pelo 

legislador para permitir o julgamento monocrático do recurso pelo respectivo relator, 

hipótese já tradicional de julgamento com base em precedentes. Figuram aqui as 

súmulas e a jurisprudência preponderante do tribunal onde tramita o recurso e a 

jurisprudência dominante do STF ou de tribunais superiores131.  

Ao proferir sentença sem citação nesses termos, o juiz por certo 

colaborará para formação mais rápida da coisa julgada material, preservando as 

necessárias segurança e previsibilidade. É que eventual apelação do autor por certo 

teria vida curta, pois seria vitimada por monocrático juízo de inadmissibilidade do 

relator, na forma do art. 557 do CPC. De outro lado, se desrespeitosa da 

jurisprudência dos tribunais superiores ou do STF, a sentença seria anulada 
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 Art. 557 do CPC: "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.  
 § 1

o
-A 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.   
§ 1

o
 Da decisão caberá agravo, no prazo de cinco dias, ao órgão competente para o julgamento do 

recurso, e, se não houver retratação, o relator apresentará o processo em mesa, proferindo voto; 
provido o agravo, o recurso terá seguimento.   
§ 2

o
 Quando manifestamente inadmissível ou infundado o agravo, o tribunal condenará o agravante a 

pagar ao agravado multa entre um e dez por cento do valor corrigido da causa, ficando a interposição 
de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.” 
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monocraticamente pelo relator, para dizer o menos (mais à frente veremos a 

possibilidade de verdadeira “reforma” da decisão pelo tribunal), na forma do § 1º do 

mesmo  artigo.  

Em análise mais acurada, podemos perceber que a vantagem da 

utilização da jurisprudência dos tribunais superiores é ainda maior. É que, caso a 

sentença esteja em conformidade com súmula do STF ou do STJ o juiz não 

receberá o recurso de apelação. Defendemos aqui a possibilidade de aplicação da 

chamada “súmula impeditiva de recursos” (art. 518, § 1º) em conjunto com o art. 

285-A do CPC. O ganho é evidente. Reafirma-se a jurisprudência superior - em 

nítida colaboração à segurança jurídica – dando ao jurisdicionado resposta rápida e 

efetiva (tanto ao autor quanto ao réu, como veremos).  

Da mesma forma, se eventualmente a sentença de improcedência liminar 

é proferida contra os entes federados, suas respectivas autarquias ou fundações de 

direito público, somente com a repetição de tese da jurisprudência dominante do 

plenário do STF, ou de súmula deste tribunal ou de tribunal superior, estará inibido o 

chamado “reexame necessário” (art. 475, § 3º, do CPC). 

Por todo o exposto, sugerimos interpretação que melhor atenda à 

teleologia da lei, ou seja, que sentença do juízo corresponda a precedente  estável, 

tal qual os adrede referidos, quais sejam, súmula ou jurisprudência dominante do 

respectivo tribunal, de tribunal superior ou do STF. Só assim extrair-se-á da norma 

rendimento suficiente a justificar a opção pela objetivação do processo em 

detrimento de maior dialogicidade132 entre o juiz e as partes.    

Acrescentamos ainda que, caso não haja no juízo sentença anteriormente 

proferida nesses moldes, não há nada no sistema que impeça a reprodução de 

acórdão do tribunal. Pensamos assimporque o termo “sentença” é genérico o 

bastante para determinar atos jurisdicionais que tenham por conteúdo um dos 

incisos dos arts. 267 ou 269 do CPC, (art. 162, § 1º), independentemente de 

provirem do juízo ou do tribunal133.   

                                                      
132

 Como afirma Cássio Scarpinella Bueno: “[...] sentença do juízo seja entendida simetricamente aos 
já referidos dispositivos de lei, isto é, como súmula ou jurisprudência dominante do respectivo 
tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior [...]”, pois “[...] esta é a única forma de 
manter o art. 285-A afinado ao “modelo constitucional do processo [...]”. (A nova etapa da reforma do 
Código de Processo Civil: comentários sistemáticos às Leis: 11.276/06, 11.277/06, 11.280/06. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2006. p. 55.) 
133

 Em sentido contrário, Vicente de Paula Ataíde Junior: “Se na comarca ou na subseção judiciária, 
qualquer juiz tenha proferido sentença de total improcedência em causa cuja matéria é somente de 
direito, os demais juízes poderão usar essa sentença paradigma em casos idênticos, caso concordem 
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Ressalte-se, por fim, a necessidade de “reprodução da sentença”. 

Obviamente, o que se deve reproduzir é a decisão sobre a apreciação da “tese 

jurídica”, de maneira que fique bastante claro tratar-se de “caso idêntico”. Se a 

sentença paradigma julgou outros pedidos ou tem extenso relatório, não há 

necessidade de sua reprodução integral. 

A falta de reprodução da sentença anterior tem sido até aqui uma das 

causas de provimento da apelação do art. 285-A do CPC, §§ 1º e 2º.134  

 

 

2.3 O ART. 285-A DO CPC E A POSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA 

PARCIAL 

 

 

A possibilidade de prolação de sentença parcial é tema polêmico que 

suscita ricos debates entre nossos expoentes doutrinários. Até o ano de 2002, não 

foram muitos os autores que se dispuseram a debruçar sobre o tema no Brasil. 

Todavia, com a edição da Lei nº 10.444, de 7 de maio de 2002, que, entre outras 

mudanças, acrescentou o § 6º ao art. 273 do CPC, reacendeu-se a chama da 

discussão.  As discordâncias giram em torno de o referido dispositivo – que permite 

a antecipação dos efeitos da tutela da parte incontroversa do pedido – ser 

interpretado de modo a ensejar mais do que a antecipação dos efeitos da tutela, o 

próprio julgamento antecipado parcial da lide (art. 330, I,  CPC). 

Ocorreu-nos que o art. 285-A do CPC pode conduzir à mesma discussão. 

É que o dispositivo permite o julgamento de improcedência do pedido que repete 

                                                                                                                                                                      
com seus termos, aplicando a regra do art. 285-A do CPC. Assim o juiz substituto poderá usar a 
sentença proferida pelo juiz titular da vara, como ambos poderão usar as sentenças paradigmas 
proferidas por juízes substitutos ou titulares de outras varas, desde que pertencentes à mesma 
comarca ou à mesma subseção judiciária.” (A resolução antecipada do mérito em ações repetitivas, 
p. 35.) 
134

 SENTENÇA - Julgamento "in Iimine" - ação julgada, improcedente - Aplicação do art. 285-A do 
CPC - Descumprimento dos requisitos legais? Sentença que não traz reproduzido o texto da decisão 
anterior proferida pelo mesmo Magistrado - Sentença anulada - Recurso provido. (SÃO PAULO. 
Tribunal de Justiça. Apelação 7213316900 13ª Câmara de Direito Privado. São Paulo-SP. Disponível 
em: <http://www.tjsp.gov.br>. Acesso em: 25 fev. 2011.) 
APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO 
IN LIMINE. INTELIGÊNCIA DO ART. 285-A DO CPC. Caso em que o ato judicial recorrido não fez 
qualquer referência à sentença paradigmática, o que implica não-atendimento dos requisitos do 
artigo 285-A do CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELO PREJUDICADO QUANTO AO MÉRITO. 
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. – (RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Cível 
70021723069 14ª Câmara Cível. Relator Porto Alegre-RS. Disponível em: <http://www.tjrs.gov.br>. 
Acesso em: 25 fev. 2011.) 
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“tese idêntica” já julgada totalmente improcedente adrede, presentes os demais 

requisitos acima visitados.  

Pois bem. O que dizer da ação que cumula pedidos, sendo que um deles 

repisa tese já rejeitada em casos idênticos pelo “juízo”? Autorizar-se-ia a prolação de 

“sentença parcial” na forma do art. 285-A do CPC para que, de plano, o pedido seja 

rejeitado, prosseguindo o feito com a citação do réu para apreciação do pedido 

restante?  

A dimensão do presente trabalho não nos permite demorar na apreciação 

de todos os argumentos pró e contra a prolação de sentença parcial. Todavia, 

tomaremos aqueles que, entre todos, parecem calhar bem às novas possibilidades 

criadas pelo art. 285-A do CPC, bem como às exigências constitucionais relativas ao 

processo.  

A chamada “cumulação objetiva” vem prevista no art. 292 do CPC, cujo 

caput dispensa a necessidade de conexão entre os pedidos. Basta tenha o autor a 

possibilidade de demandar mais de uma vez contra o mesmo réu (porque entre eles 

há mais de uma pretensão resistida), e poderá cumular suas pretensões num único 

processo135. 

Dessas considerações, exsurge clara a constatação de que a não 

admissão da prolação de sentença liminar parcial, para além de frustrar parte das 

potencialidades do art. 285-A do CPC, embota também as vantagens decorrentes da 

cumulação de pedidos. É dizer: propostas duas ações em separado, o Estado-juiz, 

assoberbado por dois processos, poderá dar solução imediata para aquele que 

repete tese jurídica na forma do art. 285-A do CPC. Todavia, caso o autor opte pela 

racional cumulação objetiva de pedidos, estará o Estado adstrito a deixar de 

solucionar uma das lides para seguir com o feito até que seja possível a solução das 

duas demandas cumuladas. Desperdício de tempo e de recursos para todos.  

Ao analisar o art. 273, § 6º, do CPC, aduz a melhor doutrina que, mais do 

que nova hipótese de antecipação de tutela, o dispositivo traz técnica de 

desmembramento de pedidos cumulados, ou de parcela deles136.  

                                                      
135

 “A fórmula empregada pelo art. 292, ao dispensar a conexão como requisito de admissibilidade, 
tem por escopo evitar a proliferação de demandas entre as mesmas partes, propiciando economia de 
tempo e de dinheiro e, dessa forma, colaborando para a realização do princípio de acesso à justiça”. 
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil. Processo de 
conhecimento. 7. ed. São Paulo: RT, 2008. v. 2. p. 85. 
136

 BUENO, Cássio Scarpinella.  Tutela antecipada. 2. ed.  São Paulo: Saraiva, 2007. p. 53. 
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A aplicação dessa observação ao art. 285-A do CPC não nos parece 

despropositada, vista a semelhança entre os institutos no que se refere à 

“profundidade de cognição” que ensejam. É que as tutelas de urgência, 

tradicionalmente, contentam-se com cognição sumária, verticalmente limitada e, por 

isso mesmo, precária, visto que o posterior aprofundamento da cognição pode 

alterar a convicção do juiz. Já a técnica do § 6º do art. 273 parte do conceito de 

incontrovérsia, ou seja, de presunção de veracidade. Cognição exauriente, definitiva 

e imodificável137 portanto, apta como regra a gerar julgamento na forma do art. 330, 

I, do CPC.  O mesmo ocorre com o art. 285-A do CPC. A reprodução de tese 

idêntica já inadmitida possibilita o desprovimento de plano porque gera, 

automaticamente, o esgotamento da cognição vertical do juiz. O magistrado deixa de 

citar o réu e profere sentença porque não há fatos a serem elucidados capazes de 

mudar sua convicção. Nas duas hipóteses, o nível cognitivo é idêntico e, não 

havendo violação ao contraditório, possível o proferimento de sentença.  

Estamos convencidos de que sustentar a prolação de sentença parcial 

quando um dos pedidos amolda-se aos requisitos do art. 285-A do CPC é ainda 

mais simples do que firmar tal posição na seara aberta pelo art. 273, § 6º.   

Claramente, o legislador revestiu o julgamento da parte incontroversa do 

pedido do verniz da antecipação de tutela, prevendo expressamente tal qualificação. 

Isso obrigou os defensores da tese a interessante - e muito lógica - construção. A 

opção do legislador em classificar essa cognição definitiva e irrevogável de “tutela 

antecipada” deu-se em razão da “função” que aqui ocupa a decisão interlocutória, 

qual seja, permitir a execução provisória – caso haja interposição de recurso de 

agravo e, ao mesmo tempo, o prosseguimento do processo. A função da sentença é 

colocar fim à fase cognitiva do processo. Não é o que ocorre no caso.  Por isso, 

entende-se que, no art. 273, § 6º, tem-se decisão que substancialmente é sentença 

(com todas as consequências daí decorrentes, inclusive a possibilidade de execução 

definitiva caso não haja recurso de agravo), mas, formalmente, é decisão  

interlocutória138. 

Editado o art. 285-A do CPC, duas são as opções: ou nos utilizamos da 

mesma lógica já desenvolvida pela doutrina – sem necessidade de qualquer 

                                                      
137

  MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil. Processo de 
conhecimento, p. 235. 
138

 BUENO, Cássio Scarpinella. Tutela antecipada, p. 60. 
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ginástica mental – ou defendemos posição nova, no sentido de que aqui o que se 

tem é sentença, substancial e formalmente.  

Analisando a primeira opção, temos que o julgamento antecipado parcial 

da lide permitido pelo art. 285-A do CPC em caso de cumulação de pedidos 

traveste-se de antecipação de tutela, afinal a “fase cognitiva do processo” 

prosseguirá para pôr cobro à lide sobrevivente. Não obstante, o julgamento é 

definitivo e preclusivo para o juiz. Não havendo recurso – que seria o de agravo - 

tem-se o trânsito em julgado da decisão.  

Defender que se trata de sentença é querer enfrentar o conceito de 

sentença como sendo a decisão que, para além de ter o conteúdo dos art. 267 ou 

269 do CPC, põe fim à fase cognitiva do processo. E esse conceito é bem aceito 

pela doutrina.  

Já Alfredo Rocco dizia: “[...] em suma, nenhuma condição extrínseca 

caracteriza a sentença; mas a caracteriza e a diferencia das outras espécies de atos 

do juiz, o seu conteúdo”139. 

Então, será que dizer que sentença é ato que necessariamente põe fim à 

fase cognitiva do processo não é incidir no mesmo equívoco que incidia o código  

antes da reforma do art. 162, § 1º, (determinada pela Lei nº 11.232, de 22 de 

dezembro de 2005), quando afirmava que sentença era o ato que extinguia o 

processo? Parece-nos que se trata de equívoco menor, mas equívoco. É que esse 

conceito ainda não afasta o vício apontado por Alfredo Rocco, de tomar aspectos 

extrínsecos para a conceituação de algo.  

Assim, sentença difere de decisão interlocutória tendo em vista guardar, 

em seu conteúdo correspondência com algum dos incisos dos art. 267 e 269 do 

CPC. E somente a sentença de mérito propriamente dita, nos moldes do art. 269, I, 

do CPC (acolhimento ou rejeição do pedido do autor) é que se distingue das demais 

sentenças e das decisões interlocutórias pela qualidade de seu conteúdo 

essencialmente decisório140.  

Portanto, atentos ao alerta do mestre italiano, temos que, só pelo fato de 

ter por conteúdo um dos incisos do art. 269, a decisão decorrente da aplicação do 

art. 285-A do CPC é sempre sentença. Não obstante, é decisão que rejeita o pedido 

                                                      
139

 ROCCO ALFREDO. La sentenza civile, studi [Publicazioni della Facoltà di Giurisprudenza 
dell‟Università di Roma]. Milão: Giuffrè, 1962. p. 65. “[...] nessuna condizione estrinseca caratterizza la 
sentenza; ma la caratterizza e diferenzia dalle altre specie di  atti del  giudice il suo contenudo”. 
140

  ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa.  Nulidades do processo e da sentença, p. 35. 
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do autor, sendo essencialmente sentença de mérito, pouco importando se a fase 

cognitiva do processo continua ou não. 

À guisa de exemplo, vejam-se as decisões que julgam liquidação de 

sentença e impugnação do devedor ao cumprimento de sentença, tratadas,  

respectivamente, nos arts. 475-H e 475-M, § 3º. Independentemente dos efeitos que 

promovem, são, sempre, sentenças, porque prenhes de um dos incisos dos arts. 

267 ou 269 do CPC141.  

Outrossim, adotado esse último posicionamento (no sentido que a 

decisão que julga um dos pedidos cumulados na forma do art. 285-A do CPC –  

julgamento antecipado da lide parcial – tem natureza de sentença), qual seria o  

recurso cabível?  

O tema é dificílimo e transborda muito os apertados limites deste trabalho. 

No entanto, valem algumas observações.  

Presente no sistema o art. 513 do CPC, sabe-se que da sentença cabível 

é o recurso de apelação. Todavia, para as retrocitadas decisões de julgamento de 

liquidação de sentença e de impugnação do devedor (essa última quando não 

extingue a execução), está expressamente previsto o cabimento de agravo de 

instrumento, implicando fissuras ao chamado “princípio da correspondência” entre 

decisões e tipo de recurso142. 

Assim, abrem-se duas possibilidades: ou admite-se recurso de agravo por 

instrumento (forte no risco de desperdício da atividade processual e na inexistência 

de correlação inarredável entre sentença e apelação), ou admite-se, de lege ferenda 

a chamada apelação por instrumento, sob pena de a interposição da apelação 

causar uma pane no processo, de todo indesejável.  

Sem olvidar a relevância da discussão sobre qual seja o recurso 

adequado, o importante é que a solução tida por correta não se afaste do modelo de 

processo desejado e imposto pela Constituição da República, ou seja, efetivo, de 

duração razoável e seguro. Também por isso, entendemos que o poder judiciário, no 

exame de admissibilidade do recurso interposto em condições como a descrita, deve 

valer-se da aplicação do princípio da fungibilidade.  

 

                                                      
141

 Coerentemente com as premissas que adota, é assim que Teresa Arruda Alvim Wambier qualifica 
as “decisões” que julgam liquidação de sentença (Art. 475-H) e impugnação do devedor (art. 475-M p. 
3º). ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa.  Nulidades do processo e da sentença, p. 35. 
142

 ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa.  Nulidades do processo e da sentença, p. 35-36. 
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2.4 EXISTÊNCIA OU NÃO DE DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA APLICAÇÃO 

DO ART. 285-A DO CPC 

 

 

A existência de um dispositivo com a potência do art. 285-A do CPC 

poderia levar-nos a crer que cabe ao juiz aplicá-lo ou não, discricionariamente. 

Não é o melhor entendimento, malgrado não esteja o juiz jungido aos 

“precedentes do juízo”. Com efeito, nada impede que, no exame da petição inicial, o 

juiz verifique haver na peça um argumento que ainda não havia sensibilizado a 

jurisprudência. Analisando-o, acaba por convencer-se da tese, ou ao menos de que 

não é caso de improcedência liminar, determinando a citação do réu.143 

Todavia, é ainda de se investigar se o juiz, mesmo entendendo ser o caso 

de rejeição de tese baseada em anterior improcedência de casos idênticos, poderia 

deixar de aplicar o art. 285-A do CPC determinando a citação do réu. É dizer: a 

aplicação do art 285-A do CPC, quando presente seus pressupostos, fica a critério 

da discricionariedade judicial? 

O tema da discricionariedade judicial merece tratamento específico, 

distanciado das veredas do direito administrativo144. É que, naquela esfera, a 

atividade do administrador é dinâmica, e não é incomum que, na consecução de 

seus misteres, o agente veja-se diante de duas ou mais opções de atuação sem que 

seja possível, em tempo hábil, investigar qual a melhor. Essa situação abre flanco no 

qual medra o poder discricionário do administrador, sendo válida a escolha por 

qualquer uma delas.145 

O argumento não serve para fundamentar a existência de 

discricionariedade no seio da atividade jurisdicional. O ato de decidir é 

eminentemente reflexivo, imune àquela dinâmica que justifica a escolha 

desmotivada entre um dos caminhos que aparentam ser “igualmente ótimos”. Nem 

mesmo a existência de “conceitos vagos” seria fundamento para a 

                                                      
143

 BUENO, Cássio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil: comentários 
sistemáticos às Leis: 11.276/06, 11.277/06, 11.280/06, p. 79. 
144

 ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Controle das decisões judiciais por meio de recursos de 
estrito direito e de ação rescisória, p. 377. 
145

 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 14. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2002. p. 385. “[...] tal liberdade só ocorre em casos duvidosos, isto é, quando realmente é 
possível mais de uma opinião razoável sobre o cabimento ou descabimento de tais qualificativos para 
a espécie [grifos nossos]”.   
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discricionariedade judicial146. Assim, nem se diga que o termo “casos idênticos”, 

expressamente referido no caput do art. 285-A do CPC admitiria “interpretação 

discricionária” para que o juiz o afastasse, em um caso ou outro. 

Malgrado as dificuldades interpretativas que os “conceitos vagos” 

envolvem, há saídas para que o juiz fundamente de maneira válida a interpretação 

dada no caso concreto. Não há espaço para maiores digressões, mas, uma das 

saídas é a utilização dos princípios e da teoria da argumentação, sempre vinculados 

ao caso concreto.147  

Portanto, ainda que se entenda vago o conceito de “situações idênticas”, 

o juiz, nas ações que a princípio pareçam ensejar aplicação do art. 285-A do CPC, 

deverá, no “despacho” que determina a citação do réu, fundamentar de maneira 

específica o porquê do afastamento do art. 285-A do CPC, naquele caso. Para tanto, 

terá de valer-se da lei e dos princípios para fundamentar ou que o caso “não é 

idêntico” ou a sua eventual mudança de opinião sobre o desacerto da tese (vez que 

a tese anterior não é vinculante)148.  

 

 

2.5 APELAÇÃO DA SENTENÇA APLICADORA DO ART. 285 DO CPC 

 

 

A apelação da sentença que indefere petição inicial sempre foi dotada de 

especificidades em seu regime. 

É assim que o art 296 do CPC prevê duas grandes peculiaridades para 

esse recurso. A possibilidade de retratação do juiz e a desnecessidade de 

participação do réu no evento. 

Com efeito, apresentado o recurso de apelação contra sentença que 

indefere a petição inicial, pode o magistrado “reformar” sua decisão em 48 horas. 

                                                      
146

 ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Controle das decisões judiciais por meio de recursos de 
estrito direito e de ação rescisória, p. 351 “[...] interpretar conceito vago não implica exercício de 
poder discricionário”. 
147

 ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Controle das decisões judiciais por meio de recursos de 
estrito direito e de ação rescisória, p. 374. 
148

  “[...] é direito subjetivo do demandado, satisfeitos os pressupostos legais, ver essa espécie de 
demanda barrada liminarmente no mérito. [...] Essa é a lógica do sistema. A garantia de acesso à 
justiça impõe uma regra de conduta obrigatória para o magistrado. Consiste ela na circunstância de 
que, estando em condições de resolver o litígio, o juiz deve fazê-lo imediatamente, sem perda de 
tempo e energia”.  MELO, Gustavo de Medeiros. O julgamento liminar de improcedência – uma leitura 
sistemática da Lei 11.277/2006, p. 115. 
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Trata-se, mais uma vez, do chamado “efeito regressivo” do recurso, apto a dilargar a 

atividade cognitiva do magistrado para além da sentença, excepcionando o disposto 

no art. 463 do CPC. 

Interposto o recurso e mantida a sentença, o juiz remeterá o processo ao 

tribunal, que conhecerá ou não da apelação. Dela conhecendo e dando-lhe 

provimento, o tribunal anula a sentença e devolve os autos à primeira instância, 

cabendo ao juízo processar o feito, citando o réu para integrar o processo e 

apresentar contestação. Note-se que só nesse momento é que o réu ingressa no 

processo. É natural que não participe do julgamento da apelação, vez que não havia 

sido citado quando da prolação da sentença recorrida.  

Sendo o art. 285-A do CPC nova modalidade de indeferimento da inicial, 

é razoável que o respectivo recurso de apelação tenha procedimento semelhante. E 

assim é, sendo somente duas as diferenças: o juízo de retração – “efeito regressivo” 

– também existe, mas com prazo maior para ser exercido,  cinco dias; recebida a 

apelação, o juiz cita o réu para que integre a lide e apresente suas contrarrazões ao 

recurso,  subindo os autos após seu oferecimento  ou escoamento do prazo. 

Interessa-nos essa segunda diferença.  

Note-se que o recurso é remetido ao tribunal com o contraditório sobre a 

questão de direito já exercido. Sim, pois o autor, inconformado, defenderá a validade 

da sua tese, bem como a inaplicabilidade ao caso do art. 285-A do CPC, e o réu, se 

diligente, contra-arrazoará postulando a necessidade de julgamento liminar e a 

invalidade da tese jurídica do autor.  

Presentes todos esses elementos, caberá ao tribunal prover ou improver 

o recurso (desde que o conheça). Improvido, mantida estará a sentença. Provido, 

mister investigar a natureza do vício encontrado, pelo tribunal. 

Se o caso for de error in procedendo, o órgão ad quem anulará a 

sentença, devolvendo os autos ao juiz para que intime o réu a apresentar 

contestação. Noutro giro, detectado error in judicando, o tribunal deverá desconstituir 

a sentença e, não havendo necessidade de dilação probatória, julgará o pedido, 

reformando-a para aplicação da tese jurídica correta.  

É natural que vozes se levantem – e se levantaram, principalmente o 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que inclusive propôs ADIN 
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em face da Lei nº 11.277/2006149 – bradando contra a violação do princípio do  

contraditório e até do duplo grau de jurisdição, caso o tribunal atue reformando o  

julgado. 

Parece-nos, porém, que a possibilidade de reforma, além de admitida 

pelo sistema, foi desejada pelo legislador, sequer necessitando de aplicação 

analógica de qualquer dispositivo. 

O intento do legislador de permitir ao tribunal que, julgando procedente a 

apelação do autor, reforme a sentença se houver condições para tanto, está 

translúcido na determinação ao juiz para que cite o réu para contra-arrazoar o 

recurso, garantido desde já o exercício do contraditório. O cotejo com o sistema do 

art. 296 deixa esse intento bem claro. Lá, vedou-se o exercício do contraditório no 

julgamento do recurso.  Aqui, buscou-se a imediata integração do réu à lide. As 

possibilidades do tribunal, portanto, têm de ser mais amplas nesse contexto.   

Não bastassem essas considerações, tem-se ainda a possibilidade – não 

necessidade – da analogia ao art. 513, § 3º, do CPC. Esse dispositivo permite ao 

tribunal que, ao anular sentença terminativa, julgue diretamente o mérito do 

processo, desde que a causa seja de direito ou, sendo de fato e de direito, os fatos 

já estejam comprovados. Ora, se o sistema permite ao órgão ad quem que aprecie o 

mérito mesmo quando o juiz nunca o tenha feito, franqueará essa possibilidade 

quando no primeiro grau houver pronunciamento pela improcedência do pedido. 

Num e noutro caso, a causa deve estar apta para julgamento, sendo desnecessária 

dilação probatória. Convenhamos que, se o tribunal não deu provimento à apelação 

por error in procedendo, então muito provavelmente a questão era mesmo só de 

direito150,151. 

                                                      
149

 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 3.695, fundamentando a inconstitucionalidade da norma 
basicamente na violacão da isonomia e segurança jurídica, do direito de ação, do devido processo 
legal e do contraditório. Não é objetivo deste trabalho analisar a constitucionalidade do instituto, a não 
ser no que se refere à possibilidade de o tribunal, quando do julgamento da apelação, reformar a 
sentença sem que isso implique violação ao princípio do contraditório. 
150

 Essa última é a opinião de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem “o 
tribunal pode, ao prover o recurso, „rejulgar‟ o mérito porque a matéria é exclusivamente de direito e, 
portanto, não necessita de dilação probatória. Esse procedimento é compatível com o efeito 
devolutivo da apelação, estatuído no CPC 515, notadamente no § 3º”. (Código de Processo Civil 
comentado e legislação extravagante, p. 556.) 
151

 Visivelmente preocupado com a observância do princípio dispositivo, Leonardo Carneiro da Cunha 
aduz corretamente que: “[...] para que o tribunal já condene o réu, é preciso que o apelante, em suas 
razões recursais, requeira expressamente que o tribunal dê provimento ao seu apelo para reformar a 
sentença que aplicou o art. 285-A e, desde logo, já julgue procedente o pedido contido na petição 
inicial”. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Primeiras impressões sobre o art. 285-A do CPC (Julgamento 
Imediato de Processos Repetitivos: uma racionalização para as demandas de massa), p. 101. 
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Uma última observação. É possível que, malgrado o tribunal entenda 

vencedora a tese autoral – rechaçada pelo juiz ao aplicar o art. 285-A do CPC, traga 

o réu em contestação algum fato que enseje a aplicação do art. 327 do CPC. Nesse 

caso, antes de reformar a sentença, mister dar o tribunal ao autor a possibilidade de 

se manifestar a respeito. Obviamente, o tribunal só julgará o mérito se dessa 

providência não restar necessidade de qualquer dilação probatória.  

 

 

2.5.1 A questão da condenação em honorários em sede de apelação  

 

 

A sentença proferida com base no art. 285-A do CPC não pode conter 

condenação do sucumbente no pagamento de honorários de advogado. É que, 

como não houve citação do réu, não há falar em honorários, somente em  custas.  

Todavia, como a apelação do autor gera a necessidade de citação do réu 

para apresentação de contrarrazões, se no tribunal for mantida a sentença, 

pensamos que deva haver condenação do autor em honorários, com o fito de 

remunerar o trabalho do advogado do réu, na forma do art. 20, § 3º, do CPC)152. 

Lembre-se que a condenação em honorários independe de pedido, sendo 

considerada pedido implícito tanto do autor quanto do réu. 

Noutro giro, eventual sucesso da apelação do autor, com reforma da 

sentença, deverá, pelos mesmos motivos, gerar a condenação do réu no pagamento 

de custas e honorários do advogado.  

 

 

                                                      
152

 “1. Servidor Público. Adicional por tempo de serviço (qüinqüênio). 2. O benefício deve ser 
calculado apenas sobre o padrão dos vencimentos do servidor, na forma da jurisprudência do 
Colendo STJ, que é firme no sentido de que „o adicional por tempo de serviço incide apenas sobre o 
vencimento básico do cargo ocupado pelo servidor‟" (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no 
REsp 702.01 Ó/RJ, 6ª T. Relator. Min. Hélio Quaglia Barbosa. Brasília-DF.Julgamento em: 16.02.06. 
Publicado em: DJ 06.03.2006, p. 478; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Ag 798.791/DF. 
5ª T. Relator. Min. Arnaldo Esteves Lima.Brasília-DF. Julgamento em: 14.11.06. Publicado em: DJ 
04.12.2006, p. 368. 3. A ação fora julgada na forma do art. 285-A, do Código de Processo Civil, de 
forma que, com a interposição do apelo e conseqüente citação e intimação da parte contrária, 
formou-se a relação angular do processo, demonstrando-se a necessidade da defesa, expressa nas 
contra-razões. Assim, o trabalho deve ser remunerado, de forma a se impor à parte sucumbente os 
respectivos ônus ora fixados em 10% do valor da causa. 4. Recurso interposto pela Fazenda; 
improvido o apelo dos autores. (TJSE. Apelação Sem Revisão 1006350007 25ª Câmara de Direito 
Privado).  
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2.6 POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO “CRUZADA” DO ART. 285-A DO CPC NO 

JULGAMENTO DE TESES REPETITIVAS 

 

  

O art. 285-A do CPC é, ao mesmo tempo, norma geral de processo e de 

procedimento, pelo que é ampla sua seara de aplicação, não se distinguindo a priori 

qualquer tipo de procedimento, desde que se trate, claro, de processo de 

conhecimento153. 

Partindo daí, é de se perguntar: seria possível que um julgamento de total 

improcedência em ação que tramitou por determinado rito fosse usado como 

paradigma para aplicação do art. 285-A do CPC em ação de rito distinto? 

Exemplificando: suponha-se que determinada tese pela inconstitucionalidade de 

certa exação fiscal tenha sofrido seguidas derrotas em multifários mandados de 

segurança e que agora venha a ser repetida em ação ordinária. Seria viável o 

julgamento de improcedência sem a citação do ente público em questão?  

Mais uma vez, parece-nos que sim.  Com efeito, o tema dos “casos 

idênticos” foi adrede estudado, constatando-se que a doutrina majoritária inclina-se – 

e nós também – pela significação da expressão como sendo a repetição da mesma 

“tese jurídica”.  

Ora, no exemplo dado, tem-se a repetição da mesma “tese jurídica”.  Não 

havendo na nova ação qualquer alegação fática capaz de modificar o resultado final, 

ou seja, se na análise do pedido o magistrado voltar sua atenção apenas à questão 

jurídica, a “tese repetida” merece ser improvida de plano, aplicando-se o art. 285-A 

do CPC e reproduzindo-se o item da sentença-paradigma que julga a questão.  

Foi também pela possibilidade dessa aplicação “cruzada” do art. 285-A do 

CPC que manifestamos acima, entendimento pela desnecessidade de reprodução 

integral da sentença. É de todo inútil que uma sentença prolatada em mandado de 

segurança seja inteiramente reproduzida agora no julgamento de ação ordinária.  

                                                      
153

  Como aduzem Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “[...] a norma comentada tem 
natureza jurídica de regra geral de processo e de procedimento, motivo pelo qual se aplica a toda e 
qualquer ação, independentemente da competência do juízo e do rito processual que se imprima à 
ação repetida. Assim, pode-se aplicar a regra da improcedência da ação repetida nos processos de 
conhecimento, cautelar e de execução, nos procedimentos comum (ordinário e sumário) e 
sumaríssimo, [...] assim  como  nas ações que se processam por rito especial (v.g., CPC 890 et seq, 
mandado de segurança, ação civil pública, ação popular, ação coletiva, ações de locação, ações 
falenciais, ação de embargos do devedor, etc.). (Código de Processo Civil comentado e legislação 
extravagante,p. 555). 
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Considerado nosso posicionamento pela necessidade de que a aplicação 

do art. 285-A do CPC dê-se com fundamento em precedentes jurisprudenciais 

estáveis, a questão da desnecessidade de que sejam idênticos os procedimentos 

fica mais evidente.  

 

 

2.7 POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ART. 285-A DO CPC NO PROCESSO 

COLETIVO 

 

 

Como visto na seção anterior, não parece haver a priori qualquer 

impedimento para a utilização do art. 285-A do CPC nos mais variados tipos de 

processo e de procedimento.  

Preocupam-nos os processos coletivos.  

Já nos processos individuais, surgiu na doutrina interessante proposta de 

que se lançasse mão, para fixação do paradigma utilizado na aplicação do  art. 285-

A do CPC, do  instituto do amicus curiae.  

A preocupação surge da necessidade de um maior debate antes do 

proferimento de decisões que acabam condicionando, ou ao menos influenciando, a 

decisão de casos futuros.  

Em diversos momentos deste trabalho já nos referimos ao instituto do 

amicus curiae como alternativa à atenuação do déficit democrático ínsito aos 

mecanismos de objetivação do processo. 154 

Parece-nos, todavia, que solução alternativa ao amicus curiae é a 

utilização apenas da jurisprudência dos tribunais, já consolidada, como paradigma 

para utilização do art. 285-A do CPC. Mas o déficit democrático do qual sofrem as 

decisões judiciais que resultam de mecanismos de objetivação do processo (e 

mesmo as do STF, em controle concentrado e difuso de constitucionalidade) 

demanda realmente maior “abertura” dos processos e dos procedimentos de forma a 

                                                      
154

 Cássio Scarpinella Bueno chega mesmo a afirmar que “para legitimar a aplicação da nova regra 
incorporada ao Código de Processo Civil, faz-se mister que, antes da fixação do „paradigma‟ ou do  
„precedente‟, que autorizará o proferimento da sentença de rejeição liminar da petição inicial, haja,  na 
medida do possível - e cada caso será um caso – a mais ampla e exauriente discussão sobre o  
tema.  Fere o princípio do devido processo legal e do acesso à Justiça pensar diferentemente [grifos 
nossos]”. (A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil: comentários sistemáticos às Leis: 
11.276/06, 11.277/06, 11.280/06, p. 63 et seq.) 
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permitir a manifestação de entes que adequadamente representem a parcela da 

comunidade a ser atingida.  

É exatamente essa ordem de preocupações que nos faz deitar olhos 

sobre o problema da aplicação do art. 285-A do CPC nos processos coletivos.  

O tema da tutela coletiva é imenso, e não se pretende aqui desenvolvê-lo, 

mas apenas alinhar algo sobre o alcance subjetivo das decisões, ainda que muito 

sutilmente.  

Tomamos por base de nossas considerações a sentença e a coisa 

julgada na ação civil pública. 

Segundo dispõe o art. 16 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, a 

sentença na ação civil pública “fará coisa julgada erga omnes, nos limites da 

competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado 

improcedente por hipossuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado 

poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova”.  

Coisa julgada, na vetusta lição de Liebman, é qualidade de imutabilidade 

dos efeitos da sentença.155   

Frise-se aqui o já conhecido alcance subjetivo que podem ter as 

sentenças proferidas em ação civil pública que, no caso da proteção aos direitos 

difusos ou coletivos, decorre de sua característica de indivisibilidade.156.  

É exatamente neste ponto que residem nossas preocupações quanto à 

aplicação do art. 285-A do CPC para julgar improcedentes ações coletivas.  

É bem verdade que a extensão subjetiva da coisa julgada nas ações civis 

públicas – e nas ações coletivas em geral – não chega a prejudicar tão 

violentamente os titulares do direito defendido, isso em razão do seu modo de 

formação nesse tipo de procedimento. No que toca os co-legitimados ao 

ajuizamento de ações coletivas, veja-se, por exemplo, o caso da ação civil pública 

ajuizada no trato dos direitos difusos e coletivos. Nessa hipótese, a sentença de 

                                                      
155

 Ou, como prefere José Carlos Barbosa Moreira, “os efeitos da sentença não se tornam imutáveis 
com o trânsito em julgado; o que se torna imutável (ou, se se prefere, indiscutível) é o próprio 
conteúdo da sentença, como norma jurídica concreta referida à situação sobre que se exerceu a 
atividade cognitiva do órgão judicial [grifos nossos]”. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de 
processo civil (Primeira Série). 2.  ed. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 89. 
156

 “A extensão subjetiva universal (erga omnes) é conseqüência natural da transindividualidade e da 
indivisibilidade do direito tutelado na demanda. Se o que se tutela são direitos indivisíveis e 
pertencentes à coletividade, a sujeitos indeterminados, não há como estabelecer limites subjetivos à 
imutabilidade da sentença. Ou ela é imutável, e, portanto, o será para todos, ou ela não é imutável, e, 
portanto, não faz coisa julgada”. ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo. Tutela de direito 
coletivos e tutela coletiva de direitos. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 80. 
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improcedência por falta de provas não transita em julgado. De outro lado, utilizada 

na tutela de direitos individuais homogêneos, somente a sentença de procedência 

pode ter seus efeitos imutabilizados157. Já em relação aos terceiros substituídos 

pelos legitimados (aqueles que são realmente os titulares do direito a ser tutelado), o 

amplo alcance da coisa julgada não tem o condão de lhes tolher a tutela individual 

do direito cuja lesão pode decorrer do mesmo fato.158 

Por certo, a tutela de um direito “difuso”, lesado ou ameaçado de lesão, 

não pode prejudicar, a partir da improcedência da demanda coletiva, a tutela de 

direitos individuais, de “terceiros”.  Na verdade, só se pode falar na limitação do art. 

472 do CPC se se imaginar que a lesão a um direito difuso possa gerar também a 

necessidade de proteção de direitos “individuais” (o que é muito comum, bastando 

que se pense, à guisa de exemplo,  na poluição de um rio que enseje danos 

materiais ao ribeirinho que tirava da pesca o seu sustento),  pois os “terceiros” serão 

exatamente os titulares desses direitos. É impossível falar em “terceiros 

determinados” na tutela do mesmo direito difuso em jogo na ação civil pública 

julgada improcedente. E isso porque, se o direito é “difuso”, sua titularidade é 

“indeterminada”. Logo, os legitimados para a propositura da ação atuam como 

                                                      
157

 “Mas não é só: se o fundamento da decisão de improcedência for a falta  de provas, o Ministério 
Público ou outro legitimado coletivo pode dar ensejo a novo processo em que, munido de novas 
provas, pretenda a tutela jurisdicional sobre o mesmo bem. É a mesma solução dada pelo art. 18  da 
Lei 4.717/1965 para a „ação popular‟ e pelo art. 16 da Lei 7.347/1985 para a „ação civil pública‟”. 
BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de processo civil: direito processual coletivo e 
direito processual público. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 2. t. III. p. 253. 
158

 “Os §§ 1º e 4º do art. 103 do Código do Consumidor, por sua vez, dão margem à construção de 
que a coisa julgada no plano do „processo coletivo‟ forma-se secundum eventum litis e in utilibus. As 
duas expressões latinas devem ser compreendidas, no contexto do sistema aqui analisado, no 
sentido de que a coisa julgada forma-se no caso de procedência do pedido, apenas para favorecer os 
indivíduos e não para prejudicá-los. Se o Ministério Público, por exemplo, busca a tutela jurisdicional 
de direitos e interesses difusos e vê seu pedido julgado improcedente, qualquer indivíduo que se 
entender prejudicado por aquele mesmo bem poderá pleitear individualmente a tutela jurisdicional 
que entender merecedor, a despeito do trânsito em julgado daquela decisão [grifos nossos]”.  
BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de processo civil: direito processual coletivo e 
direito processual público, p. 253. 
Na mesma linha, afirma Teori Albino Zavascki. “Por outro lado, a cláusula erga omnes não vai a ponto 
de comprometer a situação jurídica de terceiros. Aplica-se também à coisa julgada nas ações civis 
públicas a limitação, constante do art. 472 do CPC: os terceiros, embora possam ser beneficiados, 
jamais poderão ser atingidos negativamente pela sentença proferida em processo em que não 
tenham sido partes”. (Processo coletivo. Tutela de direito coletivos e tutela coletiva de direitos. p. 80-
81.) 
Concordamos com referidos autores, aduzindo apenas que, para nós, diferenciam-se os modos de 
formação da coisa julgada quando se trata de direitos individuais homogêneos (hipótese em que a 
sentença de improcedência nunca faz coisa julgada), de quando se trata de direitos difusos ou 
coletivos (quando então a sentença de improcedência só não transita em julgado quando 
fundamentada na falta de provas). No primeiro caso, a coisa julgada forma-se secundum eventum litis 
e, no segundo, secundum eventum probationis. 
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“legitimados extraordinários” ou “legitimados autônomos para condução do 

processo”, de um direito que é de todos, indistintamente.  

Portanto, ao que parece, a improcedência de uma ação civil pública que 

tutele direito difuso – salvo se por falta de provas – faz coisa julgada material e 

impede que a “mesma” ação seja reproposta, ainda que por outro legitimado. É que 

o efeito negativo da coisa julgada, para atuar, não impõe tríplice identidade, 

impedindo apenas que se rediscuta aquilo que já ficou decidido (aliás, até se pode 

alegar tríplice identidade quando a “mesma ação civil pública” é proposta por outro 

legitimado porque o “substituído” é sempre o mesmo, ou seja, toda a sociedade. 

Essa seria, claro, uma conclusão que partiria da premissa de que o conceito de 

parte é material – referindo o titular do direito, ou  seja, a comunidade abrangida pela 

decisão – e não  formal –  referindo apenas o autor e réu presentes no feito). 

Distanciando-nos dessa última questão, ficamos simplesmente com a força da coisa 

julgada, emanada de seu “efeito negativo”159. 

                                                      
159

 GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1997. v. 2. p. 257-
260. 
O acórdão abaixo ilustra bem a questão: 
“1. A matéria pertinente à coisa julgada (em relação à Ação Civil Pública n° 92.0014865-4) é 
cognoscível, inclusive, de ofício pelo julgador, a teor do disposto no § 3° do art. 267 do Código de 
Processo Civil. 
 2. No que tange às partes, ainda que a PETROQUISA figure no pólo passivo das duas ações, 
bem como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e a União 
Federal, os demais réus não são os mesmos, o que tem a sua importância diminuída diante da 
eficácia erga omnes da decisão proferida em sede de Ação Civil Pública, que trata de 
interesses difusos, como é o caso da decisão proferida nos autos da Ação n° 91.00.14865-4, 
atingindo a todos (aqueles que são partes e, também, aos terceiros interessados: 
3. O cerne da questão está em se verificar se existe identidade ou não de causas de pedir e pedidos 
no que concerne às duas ações civis públicas. Quanto à causa de pedir das ações, tenho que existe 
plena identidade; fato este inclusive reconhecido pelo Ministério Público Federal.  
4. Nas duas ações civis públicas, as ilegalidades apontadas pelo requerente resumem-se à falta de 
registro prévio da alienação e aos meios de pagamento utilizados para tal compra. São idênticos os 
fatos que pretendem fundamentar o pedido.  
5. Ademais, ao contrário da manifestação do autor, nota-se que existe também identidade de parte 
dos pedidos entre as duas ações, qual seja, a de declaração quanto à invalidade das Resoluções CD-
PND n° 5/91, 6/91, 42/92, 53/92, 5/92 e Deliberação n° 144/92 da Comissão de Valores Mobiliários, 
havendo, neste ponto, plena identidade entre as ações, tendo ocorrido, deste modo, coisa  julgada 
material. 
6. Assim, a partir da decisão de improcedência destes pedidos acima referidos, naquela ação, 
restou definido, em definitivo e para todos os demais processos, que não há qualquer 
ilegalidade/irregularidade na Deliberação 144/92 que dispensou do prévio registro as 
operações de alienação de controle acionário das empresas submetidas ao Plano Nacional de 
Desestatização. 
7. Do mesmo modo, não mais se pode alegar que a liquidação das operações através de pagamento 
previstos nas Resoluções CD/PND 5 e 6/91, 42, 53 e 65/92 seria ilegal, uma vez que aquele Juízo  
declarou a validade destas resoluções que permitiam outros meios de  pagamentos para tal compra, 
por entender que o art. 10 da Lei  8250/91 criou direito novo, eliminando qualquer restrição aos  
titulares de créditos e títulos quanto à possibilidade de utilizá-los na aquisição de bens privatizáveis, 
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Essa breve reflexão permite-nos, portanto, concluir: a improcedência de 

ação civil pública que tutela direitos difusos levará – ressalvada a possibilidade de 

improcedência por falta de provas – à impossibilidade de repropositura da ação por 

co-legitimado.  

A conclusão não deve chocar. É o mesmo que se pensar na hipótese de 

cinco irmãos terem adquirido imóvel por herança e, no momento de exercerem os 

direitos que da propriedade lhes decorrem, encontram resistência de terceiro, que se 

afirma proprietário. Ora, posto que seja unitária a relação jurídica, a lei confere a 

possibilidade que somente um dos legitimados demande, em nome próprio, o direito 

de todos. Suponha-se, assim, que apenas um deles ajuíze ação reivindicatória 

julgada improcedente. Transitada em julgado a sentença, poderão os demais irmãos 

propor, cada um, sua “própria” ação reivindicatória?  Não. Atingidos estarão pela 

coisa julgada.  É esse o posicionamento majoritário da doutrina160.  

O tema não causa espécie, talvez porque contextualizado no âmbito dos 

direitos individuais.  Não obstante, vale, para a ação civil pública a mesma lógica, 

pena de eternização dos conflitos.  

Agora que o “perigo” está bem detectado - malgrado não tenhamos 

encontrado acórdãos aplicando efetivamente o art. 285-A do CPC no julgamento de 

ação civil pública. Há, porém, um acórdão em que a inadmissibilidade decorre 

apenas da não reprodução da sentença paradigma, o que em tese pressupõe que, 

reproduzida a sentença, o Tribunal de Justiça de São Paulo poderia admitir a 

                                                                                                                                                                      
sem limites de formas operacionais formas de pagamento e bens, inclusive creditórios, que poderiam 
ser aceitos nas privatizações levadas a cabo no  Programa Nacional de Desestatização. 
8. Este Juízo deve reconhecer que não há, todavia, coisa julgada em relação ao pedido de 
declaração de nulidade do Edital PND-A-10/92 e dos atos que tenham sido praticados com base 
neste edital, uma vez que se trata de ato administrativo diverso do questionado naquela ação. 
9. Referido edital permitiu a alienação da participação acionária da PETROQUISA na antiga Polisul, 
atual Ipiranga Petroquímica S/ A, enquanto o Edital PND-A-11/92 possibilitou a venda da participação 
acionária da mesma PETROQUISA em outra empresa - Companhia Industrial de Polipropileno - PPH. 
10. Apesar da presente constatação, tenho que, em função do efeito positivo da coisa julgada, em 
relação a este pedido, fica este Juízo impelido a tomar por base o conteúdo do que restou decidido 
naquele feito, devendo então esta ação ser julgada improcedente” [grifos nossos]. (BRASIL. Tribunal 
Regional Federal. 4ª Região. Apelação Processo nº 200304010599515 UF, Quarta Turma. Relatora 
Marga Inge Barth Tessler. Porto Alegre-RS. Julgado em: D.E. 04/06/2007. Disponível em: 
<http://www.trf4.gov.br>. Acesso em: 25 fev. 2011. 
160

 GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro, p. 253. DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Instituições de direito processual civil, p. 281. Em sentido contrário, aduzindo que a coisa julgada 
jamais pode prejudicar terceiros, com boa fundamentação constitucional se manifesta Marcelo Abelha 
Rodrigues. (Manual de direito processual civil. 4. ed. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2008. p. 214.  
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aplicação) voltemos ao tema sobre a possibilidade de julgamento liminar de 

improcedência de ação civil pública com base na aplicação do art. 285-A do CPC161. 

Parece-nos que sim, em termos. É que, diante de todas as consequências 

anteriormente relacionadas quanto aos efeitos da sentençae à amplitude da coisa 

julgada, fica incandescente a necessidade de maior debate antes da adoção de 

decisão-paradigma.  

Estamos aqui, pela absoluta impossibilidade de utilização de sentenças 

“do juízo” como paradigma de aplicação do art. 285-A do CPC, salvo se 

reproduzirem tema incessantemente debatido e já pacificado no respectivo tribunal. 

Nessa linha, acaso o posicionamento do tribunal seja divergente da jurisprudência 

superior, impossível também sua utilização a título de paradigma.   

O déficit democrático é evidente aqui, bem como a séria ameaça ao 

devido processo legal. Não se pode permitir que um entendimento isolado de um 

juízo, ou mesmo do tribunal (se desconectado da jurisprudência superior), 

fundamente a improcedência de pedido de tutela de direito difuso, cujo trânsito  em 

julgado atingirá a todos, sem o necessário dilargamento processual.  

Indo além, adotamos como obrigatória a sugestão já referida de “abrir” o 

processo para, antes da fixação de qualquer paradigma para “casos idênticos”, 

permitir amplo debate mediante a participação de amicus curiae no processo, ou 

seja, de entes com “representatividade adequada”, cuja voz tem de ser ouvida, pena 

de ferir-se de morte o princípio democrático.  

Por fim, resta-nos reafirmar que, para além de todas as dificuldades 

processuais que nos surpreendem na aplicação do art. 285-A do CPC, o mais 

relevante é interpretar o dispositivo de modo a adequá-lo ao modelo de processo 

civil desejado por nosso ordenamento constitucional, nele inserindo as 

características necessárias ao bom rendimento dos mecanismos para a objetivação 

do processo.  

 

 

                                                      
161

  Processo Civil - Ação Civil Pública - Caderneta de Poupança - Plano Bresser - Julgamento de 
improcedência in limine (art. 285-A do CPC) - Inadmissibilidade quando ausentes seus pressupostos: 
matéria controvertida unicamente de direito, anteriores decisões do juízo de improcedência em casos 
idênticos e reprodução de sentenças paradigmas do mesmo juízo - Sentença que não faz referência 
a sentença anterior, faltando-lhe pressuposto autorizador do julgamento de total improcedência de 
que trata o art. 285-A do CPC - Sentença anulada - RECURSO PROVIDO. (SÃO PAULO. Tribunal de 
Justiça. Apelação 7186979700 20ª Câmara de Direito Privado. São Paulo-SP. Disponível em: 
<http://www.tj.sp.gov.br>. Acesso em: 25 fev. 2011.) 
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CAPÍTULO 3 

SUSPENSÃO DE TUTELAS DE URGÊNCIA E DE SENTENÇAS NÃO 

TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS CONTRA O PODER PÚBLICO – 

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA – E OBJETIVAÇÃO DO PROCESSO 

 

 

 3.1 BREVES CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS 

 

 

República Federativa do Brasil, década de 30. Decênio importante da 

história de nosso país. Reviravoltas políticas. Getulismo162. Revolução 

constitucionalista163. Promulgação da famosa Constituição de 1934164. Golpes de 

Estado. Instauração do Estado Novo. Outorga da Constituição de 1937. Ditadura e 

repressão165.  

Muitos acontecimentos, como sói acontecer na breve história político-

social do Brasil, preencheram aqueles dez anos.   

A nós interessa um específico evento, de índole legislativa: a edição da 

Lei nº 191, de 16 de janeiro de 1936. A norma regulou o art. 113, § 33, da 

Constituição de 1934 e desenhou, pela primeira vez no Brasil, o regime jurídico do 

                                                      
162

 “A Revolução de 1930, em que assumiu a presidência da República o gaúcho Getúlio Dornelles 
Vargas (1883-1954), inaugurou um longo e turbulento período histórico de reformas, levante, 
repressões, contra-reformas e tentativas de superação da condição de país „atrasado‟, 
„subdesenvolvido‟, „periférico‟, e „dependente‟, termos que se tornaram correntes em momentos 
sucessivos. Período que se encerrou com o golpe de Estado de 1964, de caráter civil-militar, 
instalando um regime ditatorial que se prolongou pelos vinte anos seguintes”. LOPES, Adriana; 
MOTA, Carlos Guilherme. História do Brasil: uma interpretação. São Paulo: Ed. Senac, 2008. p. 639. 
163

 “Em 1932, as oligarquias paulistas rebelaram-se contra a nomeação do pernambucano como 
interventor para o governo do Estado, deflagrando a Revolução Constitucionalista, assim chamada 
porque as lideranças paulistas exigiam respeito aos princípios federalistas estabelecidos na 
Constituição republicana de 1891. Mobilizou-se então grande parte da população do estado contra o 
governo de Vargas e seus interventores”. LOPES, Adriana; MOTA, Carlos Guilherme. História do 
Brasil: uma interpretação, p. 666. 
164

 “Em 10 de novembro de 1933, foi aberta a Assembléia Constituinte para discutir um anteprojeto de 
Constituição, elaborado por comissão indicada pelo governo federal. Promulgada no dia 16 de julho 
de 1934, a Constituição durou pouco, pois, em face das convulsões sociais, foi decretado Estado de 
Sítio em 1935. Os legisladores da Constituição da República de 1934 inspiraram-se na social-
democracia da República de Weimar”.  LOPES, Adriana; MOTA, Carlos Guilherme. História do Brasil: 
uma interpretação, p. 670.  
165

 “No 10 de novembro de 1937, o governo publicou no diário oficial, a nova Constituição (a „polaca‟). 
No mesmo dia, tropas leais ao golpe fecharam o Senado e a Câmara dos Deputados. À noite, Getúlio 
Vargas explicava ao país, pela rádio, porque havia desfechado o golpe militar. Era o início do Estado 
Novo, com extinção do sistema representativo, anulação das liberdades públicas, o Estado tutelando 
a sociedade. Nacionalista e antiliberal, com preocupação reformista voltada para os assalariados 
urbanos” LOPES, Adriana; MOTA, Carlos Guilherme. História do Brasil: uma interpretação, p. 685. 
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mandado de segurança. Mais precisamente, a nós importa o art. 13 daquela lei166, 

criador de instituto originalmente apelidado de suspensão de segurança,167,168.  

A trajetória do instituto da suspensão de segurança, iniciada naquele 

diploma de 1936 e passando por muitos outros até desembocar no atual art. 15 da 

Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009169, em tudo nos faz lembrar um  maravilhoso  

e conhecido  conto de Voltaire170,  chamado “Cândido, ou o otimismo”.  

                                                      
166

 “Art. 13. Nos casos do art. 8º, § 9º, e art. 10, poderão Presidente da Còrte Suprema quando se 
tratar de decisão da Justiça Federal, ou da Còrte de Appellação, quando se tratar de decisão da 
justiça local, a requerimento do representante da pessoa jurídica de direito público interno 
interessada, para evitar lesão grave á ordem, á saúde ou á segurança pública, manter a execução do 
acto impugnado até o julgamento do feito, em primeira ou em segunda instâncias”. HELBER, 
Allan.Disponível em: 
<http://www.allanhelber.com/ImagensDin/editor/files/Legislacao/LEGISLA%C3%87%C3%83O%20AN
TIGA/lei_191-36.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2011.  
167

  A expressão deriva do fato de que o mecanismo surgiu ligado ao mandado de segurança. Depois, 
expandiu-se para os demais procedimentos. Na doutrina, encontramos também os seguintes termos: 
“suspensão da segurança e da liminar”, FERRAZ, Sérgio. Mandado de segurança. 4. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006. p. 359; “suspensão de liminar, de segurança e de tutela antecipada”, CUNHA, 
Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 3. ed. São Paulo: Dialética,  2005. p. 377; 
“suspensão  de liminar e sentença”, REDONDO, Bruno Garcia; OLIVEIRA, Guilherme Peres de; 
CRAMES, Ronaldo. Mandado de Segurança: comentários à Lei 12.016/2009. São Paulo: Método, 
2009. p. 126; “pedido de suspensão”, BUENO, Cássio Scarpinella, A nova lei do mandado de 
segurança. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 93. De nossa parte, preferimos a seguinte terminologia: 
Suspensão de tutelas de urgência ou de sentenças não transitadas em julgado proferidas contra o 
poder público, mas, cientes de que é muito extensa, adotaremos o termo já apropriado por todos e 
que tem autoridade histórica: suspensão de segurança.  
168

 “Nos casos do art. 8º, § 9º, e seu art. 10, poderá o presidente da Corte Suprema, quando se tratar 
de decisão da Justiça Federal, ou da Corte de apelação, quando se tratar de decisão da justiça local, 
a requerimento do representante da pessoa jurídica de direito público interno interessada, para evitar 
grave lesão à ordem, à saúde ou à segurança pública, manter a execução do ato impugnado até o 
julgamento do feito, em primeira ou em segunda instância.” HELBER, Allan. Disponível em: 
<http://www.allanhelber.com/ImagensDin/editor/files/Legislacao/LEGISLA%C3%87%C3%83O%20AN
TIGA/lei_191-36.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2011. 
169

 “Quando, a requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada, ou do Ministério 
Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente 
do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão 
fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito 
suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua 
interposição.  
§ 1º Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, 
caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual 
recurso especial ou extraordinário. 
§ 2º É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o §1º deste artigo, quando negado 
provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo. 
§ 3º A interposição do agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o  
poder público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a 
que se refere este artigo. 
§ 4º O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em 
juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência da concessão da medida. 
§ 5º As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o 
presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante 
simples aditamento do pedido original”. 
170

  “Voltaire foi principal propagandista dos ideais libertários do iluminismo. Escreveu com humor e 
inteligência contra a religião, a metafísica, superstição, os fanatismos e os preconceitos. Embora 
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O “Cândido” em questão era um jovem que vivia na Vestfália, no Castelo 

de um Barão, e que fora apelidado dessa forma em razão de suas qualidades de 

espírito. Crédulo ao extremo, Cândido, diziam, era filho de uma irmã do Barão. No 

castelo, Cândido estava cercado de criados, o Barão era extremamente poderoso, a 

Baronesa honrada e respeitável. Havia ainda a bela Cunegundes, por quem Cândido 

apaixonou-se, e o filósofo Pangloss, preceptor da família e personagem-chave da 

trama. O principal ensinamento de Pangloss, que resultava de ideias fortemente 

causalistas, regadas por um otimismo exacerbado, pode ser assim resumido: “não 

há efeito sem causa. O mundo no qual vivemos é o melhor mundo possível, e tudo o 

que existe e nos cerca tem por finalidade gerar a situação melhor possível”171. 

Cândido era fascinado pelos ensinamentos de Pangloss e, naturalmente, 

considerava o Barão e sua esposa o melhor casal do mundo e a Senhora 

Cunegundes a mulher mais bela do mundo.  

Um belo dia, Cunegundes e Cândido não resistiram aos encantos mútuos 

e entregaram-se. Infelizmente o Barão presenciou a cena e acabou expulsando 

Cândido de seu castelo aos pontapés. Já a baronesa esbofeteou Cunegundes172. 

Fiel aos ensinamentos de Pangloss, Cândido cai no mundo e sofre todos 

os tipos de vicissitudes173   

Veremos que a suspensão de segurança nasce com a missão de tutelar o 

interesse público primário, como meio para concessão de efeito suspensivo a 

recurso contra decisão que, concedendo a segurança, colocasse em risco bens 

públicos de importância relevante. Surge em ambiente democratizado, apta a 

garantir a incolumidade da saúde, da segurança, da economia e da ordem públicas. 

                                                                                                                                                                      
criticasse violentamente a Igreja, não era ateu como grande parte dos filósofos iluministas. Dizia que 
a opinião de que há um Deus enfrenta dificuldades, mas a opinião contrária profere absurdos”. 
CHALITA, Gabriel. Vivendo a filosofia. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 281.  
171

 “Pangloss ensinava metafísica, teologia e cosmologia. Provava de forma estupenda que não existe 
efeito sem causa que, neste, que é o melhor dos mundos possível, o castelo do barão era o mais 
bonito possível e a senhora, a melhor das baronesas”. 
“Está provado – dizia ele – que as coisas não podem ser de outro modo: pois, como tudo foi criado 
para uma finalidade, tudo está necessariamente destinado à melhor finalidade”. VOLTAIRE. Contos, 
Candide ou L‟Optimisme, (Cândido ou o otimismo). Tradução de Roberto Domênico Proença. São 
Paulo: Nova Cultural, 2002. p. 142 
172

 VOLTAIRE. Contos, Candide ou L‟Optimisme, p. 143. 
173

 “-Todos os acontecimentos – dizia às vezes Pangloss a Cândido – estão devidamente ordenados 
no melhor dos mundos possíveis; já que, afinal, se não tivesses sido expulso de um lindo Castelo, a 
pontapés no traseiro, por amor da Srta. Cunegundes, se a Inquisição não te houvesse apanhado, se 
não tivesses percorrido a América a pé, se não  tivesses enfiado a espada no barão, se não tivesses 
perdido todos os seus carneiros na boa terra de Eldorado, não estarias aqui agora comendo doce de 
cidra e pistache”. VOLTAIRE. Contos, Candide ou L‟Optimisme, p. 234. 
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Tomando de empréstimo os termos do filósofo Pangloss, do conto de Voltaire, essa 

era a melhor finalidade¸ para a qual foi criado o instituto174. 

Pobre da Cândida sociedade que acreditou naquela falácia. O tal instituto 

sofreu diversas e profundas alterações legislativas, além de equivocadas e 

perniciosas interpretações jurisprudenciais, que acabaram por transformá-lo na mais 

contundente causa de disparidade de armas entre o poder público e o particular no 

âmbito do processo, retirando boa parte da eficácia não só do mandado de 

segurança, mas também de tutelas de urgência e sentenças, não transitadas em 

julgado, proferidas em qualquer procedimento, contra o poder público175.  

Adotaremos aqui a mesma sistemática dos outros capítulos. Não 

abordaremos a suspensão de segurança em todos os seus aspectos e 

controvérsias. Limitar-nos-emos a focar a possibilidade de, concedida suspensão de 

segurança em determinado processo, estender-se a medida a todas as decisões no 

mesmo sentido proferidas em outros feitos, mediante um simples aditamento do 

pedido176,177.  

Nesse ponto, desceremos a minúcias, enquadrando dificuldades e 

virtudes do mecanismo, com o fito de checar se é possível qualificá-lo como mais um 

caso de objetivação do processo.  

 

 

 

                                                      
174

 Repetimos: “Está provado – dizia ele – que as coisas não podem ser de outro modo: pois, como 
tudo foi criado para uma finalidade, tudo está necessariamente destinado à melhor finalidade”, 
VOLTAIRE. Contos, Candide ou L‟Optimisme, p. 142. 
175

 “Não pretendo esconder minha opinião sobre a suspensão de segurança. Tampouco deixaria para 
o final  o que penso sobre este remédio. Sem  rodeios, hoje o  considero  um remédio execrável. [...] 
todas as suas supostas evoluções foram, na verdade, meios ou artifícios para tornar a Fazenda 
Pública um  litigante imbatível, inventando ou reinventando situações de cabimento da suspensão de 
segurança em prol deste litigante, e passando por cima de todas as regras comezinhas do que se 
chama de devido processo legal.” RODRIGUES, Marcelo Abelha. Apresentação e crítica de alguns 
aspectos que tornam a suspensão de segurança um remédio judicial execrável. Interesse Público. 
Porto Alegre, Fórum, n. 45, 2007.  p. 40. 
176

  Para o mandado de segurança, a norma consta no § 5º do art. 15 da Lei 12.10/09. Para 
providências cautelares em geral, a norma correspondente encontra no § 8º do art. 4º da Lei 
8.437/1992. Por fim, para as antecipações de tutela, as mesmas normas aplicam-se graças ao 
disposto no art. 1º da Lei nº 9.494/1997. 
177

 Lei nº 12.016/2009. “Art. 15 [...] § 5º As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas 
em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a 
liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original”. 
Lei 8.437/92. “Art. 4º [...] § 4

o
  Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção 

ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao 
Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.” 
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3.2 NATUREZA JURÍDICA DA “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA” 

 

 

Para bem desnudar o específico mecanismo constante do atual § 5º da 

Lei 12.016/2009, é necessário que nos posicionemos a respeito da natureza jurídica 

do instituto da suspensão de segurança.  

Na doutrina, o tema é altamente controvertido, sendo múltiplas as 

qualificações dadas à suspensão de segurança: mero incidente processual178, 

medida cautelar179, ação cautelar180, medida de contracautela181, sucedâneo 

recursal182, ato político183 do presidente do tribunal e até mesmo ato de polícia 

administrativa184.  

Afirmá-la incidente processual, é definir-lhe a forma, sem preocupação 

com o conteúdo. É classificação que não individualiza o instituto.  Defini-la como 

ação cautelar é ignorar o fato de que, procedimentalmente, a suspensão de 

segurança desenvolve-se no mesmo processo em que concedida a medida judicial 

contra o poder público e, em hipótese alguma, instaura novo processo, paralelo 

àquele.  

                                                      
178

 Esse parece ser o posicionamento majoritário na doutrina. RODRIGUES, Marcelo Abelha. 
Suspensão de segurança, sustação da eficácia da decisão judicial proferida contra o poder público. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 92; REDONDO, Bruno Garcia; OLIVEIRA, Guilherme 
Peres de; CRAMER, Ronaldo Cramer.  Mandado de Segurança: comentários à Lei 12.016/2009. p. 
131; LOPES, Mauro Luís Rocha. Comentários à nova lei do mandado de segurança. Niteroi: Impetus, 
2009. p. 122; NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos, p. 284. 
179

 TALAMINI, Eduardo. Nota sobre a atual natureza jurídica da suspensão de decisões contrárias ao 
“poder público”, à luz do seu regime de eficácia. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, 
Dialética, n. 67, 2008. p. 51. Cássio Scarpinella Bueno, com posicionamento bastante próximo, 
qualiica o instituto como “pedido de efeito suspensivo”, que se justificava à época de sua criação, 
tendo em vista a inadmissão, naquele momento, do cabimento de agravo de instrumento contra 
decisão que deferia liminar em mandado de segurança. (A nova lei do mandado de segurança, p. 95.) 
180

 PINTO, Rodrigo Strobel. Decisão contrária à súmula vinculante e incabimento da suspensão de 
segurança. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 150, 2007. p. 99; FERRAZ, Sérgio. Mandado de 
segurança, p. 369.  
181

 Esse é o posicionamento expressamente adotado em julgado do STF (AGRSS 846-3/DF). Na 
doutrina: DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Meios de impugnação às decisões 
judiciais e processo nos tribunais, p. 351; TESSLER, Marga Inge. A justiça federal e o processo civil. 
[Texto-base para palestra no 1º Ciclo de palestras de processo civil]. Curitiba, 18 de julho de 2009. 
Revista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Porto Alegre, 2004, n. 54, 2004. p. 18; OLIVEIRA, 
Angelina Mariz de. Suspensão de liminar e de sentença em mandado de segurança. Revista Dialética 
de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 36, 2006.  p. 10.   
182

 ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. p. 890. 
183

 NORTHFLEET, Ellen Gracie. Suspensão do mandado de segurança pelo presidente do tribunal. 
Revista de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 105, 2000. p. 184.  
184

 Essa é a curiosa opinião de J. M. Othon Sidou.(Habeas Corpus - mandado de segurança - ação 
popular: as garantias ativas dos direitos coletivos segundo a nova Constituição. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Forense,  1989. p. 253.) 
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Considerar a suspensão de segurança ato político, nos dias de hoje, 

parece-nos anacrônico, para dizer o menos. Afirmar que o presidente do tribunal 

pode suspender decisão jurisdicional para presumivelmente proteger bens ligados 

ao interesse público primário, sem levar em conta, minimamente, o acerto da 

decisão, é ignorar o modelo constitucional de processo civil vigente, bem como 

esmaecer os traços básicos do Estado de Direito.   

Prestigiosa doutrina defende que, por ser ato político, não se aquilata aqui 

a correção ou o equívoco da decisão objeto de suspensão, mas sim a potencialidade 

de lesão a outros interesses, superiormente protegidos185. Ora, por acaso esses 

bens superiormente protegidos estão fora do sistema constitucional? Será que 

decisão que coloque tais bens em desarrazoado risco, para proteção de outros de 

menor monta, está correta do ponto de vista jurídico? Claro que não. 

Por fim, tivesse tal decisão tônus meramente político ou administrativo e 

seria irrecorrível, o que não é o caso, haja vista o cabimento de recurso de agravo 

interno da decisão que julga pedido de suspensão de segurança. Tê-la por 

sucedâneo recursal é qualificá-la a partir da função que exerce no processo, o que é 

correto. Tal função, desse ponto de vista, seria semelhante à dos recursos186, ou 

seja, a busca da modificação da decisão judicial impugnada, o que é errado.   

O posicionamento de que se trata de contracautela é forte, chegando 

mesmo a ser adotado na Suprema Corte, no julgamento do AGRSS 846-3/DF, mas 

também não pode prevalecer. Como se sabe, a concessão de tutelas de urgência 

implica muitas vezes periculum in mora inverso. Não por outro motivo, a execução 

provisória dá-se sempre por conta e risco do exequente187.  

Ocorre que, quando o periculum in mora inverso apontar para a 

possibilidade de dano irreversível ao réu, são enormes as restrições legais e 

jurisprudenciais ao deferimento de tutelas de urgência188. Por isso, permite-se ao juiz 

                                                      
185

  SIDOU, J. M. Othon. Habeas Corpus - mandado de segurança - ação popular: as garantias ativas 
dos direitos coletivos segundo a nova Constituição, p. 184. 
186

 “Existem alguns remédios que, por absoluta falta de previsão legal, não são considerados como 
recursos, mas tendo em vista a finalidade para a qual foram criados, fazem às vezes destes e, por 
esta razão, são denominados de seus sucedâneos [grifo nosso]”. NERY JUNIOR, Nelson. Teoria 
geral dos recursos, p. 75. 
187

 Art. 475-O, I, do CPC: “Art. 475-O. A execução provisória da sentença far-se-á, no que couber, do 
mesmo modo que a definitiva, observadas as seguintes normas:   
I – corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exeqüente, que se obriga, se a sentença for 
reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; [...]”. 
188

 Art. 273, § 2º, do CPC:“Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou 
parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, 
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que, para minorar tal risco e ao mesmo tempo viabilizar a concessão da tutela, 

condicione seu deferimento ao oferecimento de algum tipo de garantia, a título de 

contracautela189. 

Note-se, portanto, que a contracautela, quando exigida, tem a dupla 

função de viabilizar a concessão da tutela de urgência pretendida e assegurar que 

os danos daí decorrentes sejam reparados pelo autor, caso, ao final, seu pedido seja 

julgado improcedente.  

Definitivamente não é essa a função da suspensão de segurança. Ela não 

viabiliza a prática de qualquer ato ou a produção de qualquer efeito que vise à 

proteção dos direitos do autor. Muito pelo contrário. Concedida, a suspensão inibe a 

produção de qualquer efeito de tutela urgente ou final – sem trânsito em julgado – já 

deferida. Não é, portanto, contracautela. 

Por fim, é praticamente unânime a doutrina em afastar da suspensão de 

segurança a natureza recursal. Com efeito, os recursos, comumente, visam à 

modificação da decisão atacada, possuindo assim o chamado efeito infringente. A 

suspensão, ao revés, apenas susta os efeitos da decisão, diferindo-os para após o 

trânsito em julgado de eventual sentença de procedência. Não por outro motivo, a 

própria lei é expressa ao admitir a concomitância entre recurso e pedido de 

suspensão da mesma decisão.  

Agora, adotando método quase socrático190, resta examinar o ponto de 

vista que confere à suspensão de segurança natureza cautelar.  

                                                                                                                                                                      
se convença da verossimilhança da alegação e: [...] § 2

o
 Não se concederá a antecipação da tutela 

quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. [...]”. Cf.BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça. 2ª T. Resp 144.656. Relator Min. Adhemar Maciel. Brasília-DF. Publicado em: 
DJU 27.10.97. Disponível em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 25 fev. 2011. Já se disse que a 
irreversibilidade da medida como requisito negativo à concessão de antecipação de tutela tem de ser 
analisada sob a ótica da proporcionalidade. Nesse sentido, ver: BEDAQUE, José Roberto dos 
Santos. In: MARCATO, Antônio Carlos (coord.). Código de Processo Civil interpretado. 3. ed. São  
Paulo: Atlas, 2008. p. 833. 
189

 “A caução constitui verdadeira contracautela, pois tem a finalidade de abrandar a violência 
representada pela invasão da esfera jurídica do requerido, sem a adequada cognição da situação 
descrita pelo requerente”. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. In: MARCATO, Antônio Carlos 
(coord.). Código de Processo Civil interpretado, p. 848.  
190

 “Com Sócrates, a filosofia começa a empregar um método de investigação. O método socrático, 
exercido sobre a forma do diálogo, consta de duas partes [...]. Na primeira parte, feita a pergunta, 
Sócrates comenta as várias respostas que a ela são dadas [...]. Essa primeira parte chama-se ironia, 
isto é, refutação, com a finalidade de quebrar a solidez aparente dos preconceitos. Na segunda parte, 
Sócrates, ao perguntar, vai sugerindo caminhos ao interlocutor até que este chegue à definição 
procurada. Esta segunda parte chama-se maiêutica. [grifo nosso]” CHAUÍ, Marilena. Introdução à 
história da filosofia: dos pré-socráticos a Aristóteles. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 
v. 1.  p. 190. 
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Realmente, ao impedir que a decisão proferida contra o poder público 

produza efeitos – enquanto paralelamente busca-se reverter esse resultado até o 

final do processo –, a suspensão de segurança possui nítidos contornos cautelares. 

Fica clara a vocação exclusiva para a proteção provisória191 de determinados 

direitos – interesses públicos primários – enquanto não se define a tutela final sobre 

o objeto do processo. Nesse sentido, a suspensão de segurança não guardaria 

relação direta com o objeto do processo192 nem anteciparia qualquer efeito do 

provimento final. Seria carente, portanto, de satisfatividade193. Concedida, produziria 

o mesmo efeito que teria a decisão do relator que, com base no poder geral de 

cautela, confere efeito suspensivo a recurso que originalmente não o tem194.  

Provisoriedade, ausência de relação direta com o objeto do processo, 

caráter exclusivamente acautelatório de direitos e ausência de antecipação dos 

efeitos práticos do provimento final, são características que permitiriam incluir a 

suspensão de segurança na categoria das medidas cautelares nominadas – tendo 

em vista a previsão legal específica do instituto.  

Todavia, para nós, a suspensão de segurança tem natureza de medida 

antecipatória da tutela final para o réu195. Cientes da dissidência absoluta deste 

posicionamento em relação a todas as vertentes doutrinárias identificadas, 

passamos a sustentá-lo didaticamente, sem a pretensão de sermos os senhores da 

verdade, afinal, o método aqui utilizado, já se disse, é socrático – ou, ao menos,  

disso se aproxima.    

                                                      
191

 “Toda medida cautelar é caracterizada pela provisoriedade, a fim de que a situação preservada ou 
constituída mediante o provimento cautelar não se revista de caráter definitivo [...]”. THEODORO 
JUNIOR, Humberto. Processo cautelar. 24. ed. São  Paulo: Universitária de Direito, 2008. p. 53.  
192

 “[...] medidas cautelares resolvem-se em medidas de apoio ao processo – para que ele possa 
produzir resultados úteis e justos - e só indiretamente virão a favorecer o sujeito de direitos.[grifos 
nossos]” DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, p. 165. 
193

 “Enquanto a tutela cautelar é apenas conservativa, isto é, se ocupa em manter os elementos do 
processo em condições de serem úteis para a prestação jurisdicional que, a seu tempo  advirá -, a 
tutela satisfativa urgente volta-se para o  problema de dar uma solução imediata, embora provisória, à 
pretensão de mérito, ou seja, para o pedido de tutela ao direito subjetivo da parte.” THEODORO 
JUNIOR, Humberto. Processo cautelar, p. 32-33.   
194

 Discordamos da caracterização da medida do art. 558 como aplicação do poder geral de cautela.  
Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 3ª T. MC no Resp 387-MG. Relator Min. Waldemar Zveiter. 
Brasília-DR. Julgamento em: 15.08.89. Disponível em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 25 fev. 
2011. Humberto Theodoro Júnior noticia, para depois criticar, que: “Uma das hipóteses de larga 
invocação e aplicação do poder geral de cautela costuma ser a pretensão de suspender a execução 
(provisória) da sentença ou decisão, objeto de recurso provido apenas no efeito devolutivo. O 
cabimento de medida liminar com tal objetivo acabou sendo de consenso nos tribunais”. (Processo 
cautelar, p. 110.) 
195

 Para nós, a diferença marcante entre cautelares e medidas antecipatórias de tutela é o caráter 
satisfativo dessas, capaz de permitir, de imediato, a fruição de aspectos práticos do futuro provimento  
final. 
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Em verdade, a solução para o problema está na estreia do instituto no 

ordenamento brasileiro, qual seja, o art. 13 da Lei nº 191/1936:  

Art. 13. Nos casos do art. 8º, § 9º, e art. 40, poderá o Presidente da 
Côrte Suprema, quando se tratar de decisão da Justiça Federal, ou 
da Côrte de Appellação, quando se tratar de decisão da justiça local, 
a requerimento do representante da pessoa juridica de direito publico 
interno interessada, para evitar lesão grave á ordem, á saude 
segurança publica, manter a execução do acto impugnado até ao 
julgamento do feito, em primeira ou em segunda instancias [grifos 
nossos]. 

Ensina Marcelo Abelha Rodrigues que, na redação original do projeto, o 

art. 13 da Lei nº 191/1936, ao invés de permitir ao presidente do tribunal manter a 

execução do ato do poder público, atacado por segurança já concedida, até o 

julgamento do feito, permitia-o até o julgamento do recurso. É nítido, assim, que o 

instituto da suspensão de segurança nasce vinculado à necessidade de, em alguns 

casos, conferir-se efeito suspensivo a recurso contra decisão concessiva de 

segurança196,197. É verdade que a norma teve sua redação alterada, bem como que 

múltiplas normas posteriores alteraram o regime jurídico do instituto, aumentando 

em muito seu poder e suas possibilidades. Todavia, os efeitos práticos no processo 

do deferimento do pedido de suspensão de segurança continuam exatamente os 

mesmos.  

Já foi dito acima que a concessão da suspensão de segurança equivaleria 

à agregação de efeito suspensivo a recurso que originalmente não o tem, hipótese 

em que o relator agiria operando seu poder geral de cautela.  

Ocorre que a doutrina atual é escandalosamente majoritária no sentido de 

que a decisão do relator que confere efeito suspensivo a recurso com base no art. 

                                                      
196

 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Apresentação e crítica de alguns aspectos que tornam a 
suspensão de segurança um remédio jurídico execrável, p. 43. 
197

 Encontramos em Castro Nunes, a confirmação dessas observações: “Não dando efeito suspensivo 
ao recurso, compreendeu o legislador de 1936 que seria preciso acautelar o interesse público em 
casos especiais. A providência veio do projeto Alcântara Machado [...] Assim justificou a medida o 
eminente relator: „O que nos impressiona é a possibilidade de concessão do mandado por um juiz 
falacioso ou mal esclarecido, em circunstâncias que podem sacrificar de modo irreparável a saúde ou 
a ordem pública ou a segurança nacional. Imagine-se que tenha deferimento o pedido de um portador 
de doença infecciosa que não se queira submeter às medidas profiláticas [...]. O provimento do 
recurso não viria senão depois de consumado o malefício‟. [grifos nossos]”. (Do Mandado de 
segurança e outros meios de defesa contra atos do poder público. 3. ed. Rio  de Janeiro: Forense, 
1951. p. 361-362.) No mesmo sentido, noticia ainda Celso Agricola Barbi, (Do mandado de 
segurança. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1976.  p. 317.) 
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558 do CPC tem natureza de antecipação de tutela198. Para nós sempre foi assim, 

mas o posicionamento tornou-se majoritário apenas após a alteração do art. 558 

pela Lei nº 9.139, de 30 de novembro de 1995. Foi essa norma que explicitou os 

poderes do relator nesse sentido, não só em relação ao agravo de instrumento, mas 

também às hipóteses em que a apelação, originalmente, não tem efeito  suspensivo.  

É assim que a suspensão de segurança nasce com natureza satisfativa, 

como típico caso de antecipação de tutela para o réu. 

Alguém poderia dizer, entretanto, que logo após a edição da Lei nº 

191/1936, e daí em diante até chegarmos ao regime atual, o instituto da suspensão 

desvinculou-se dos recursos e, posteriormente, até mesmo de sua ligação exclusiva 

com o mandado de segurança. 

É verdade. Porém isso não altera o rumo de nossas reflexões. É que, 

mesmo desvinculada dos recursos, a suspensão de segurança continua sendo 

medida dotada de satisfatividade e precariedade, na medida em que, concedida, 

antecipa para o poder público efeito prático do provimento final por ele desejado, 

perecendo, no entanto, após o trânsito em julgado do provimento final. 

Parece-nos que o primeiro aspecto deva ser mais bem explicitado. Sabe-

se que não é somente o autor que faz pedido no processo. O réu, ao defender-se, 

normalmente pleiteia a improcedência do pedido do autor e isso constitui, na maioria 

dos casos, pedido de tutela declaratória negativa do direito autoral199. Ora, sendo 

certo que no caso de improcedência nenhum efeito restritivo aos direitos do réu lhe 

poderá ser imposto, a suspensão de segurança, ao sustar os efeitos da decisão de 

provimento ainda não transitada em julgado, acaba antecipando os efeitos práticos 

                                                      
198

 Nesse sentido, THEODORO JUNIOR, Humberto. Processo cautelar, p. 110; ASSIS, Araken de 
Assis. Manual dos recursos, p. 257; MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de 
Processo Civil, p. 664. 
199

 “Defesa é o contraposto negativo do poder de ação, ou seja, é o conjunto de poderes e faculdades 
que permitem ao demandado opor-se à pretensão do autor, pleiteando sua rejeição. [...]. Postas 
assim, ação e defesa têm muito em comum e são poderes situados rigorosamente no mesmo plano, 
considerada a essencial igualdade entre as partes no processo [grifos nossos]”. DINAMARCO, 
Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, p. 306. 
“Assim, por exemplo, não pode o réu reconvir ao autor de uma ação de cobrança, postulando uma 
tutela declaratória negativa da existência da dívida demandada inicialmente; isto porque, como é 
evidente, essa tutela já será obtida na solução da demanda inicial, se eventualmente for rejeitado o 
pleito condenatório.” MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil. 
Processo de conhecimento, p. 148. 
A respeito da ausência de interesse de agir na demanda reconvencional observa com a costumeira 
precisão o prof. José Carlos Barbosa Moreira: “Por exemplo: não se pode reconvir para pedir 
simplesmente a declaração de inexistência do mesmo direito postulado na ação originária”. (O novo 
processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2006. p. 44. 
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de eventual improcedência do pedido. Evidentemente, se o poder público manejar o 

poderoso instrumento e não apresentar recurso, por exemplo, contra sentença 

concessiva de segurança, haverá o trânsito em julgado e a suspensão perecerá. Se 

recorrer, a suspensão passa a servir de antecipação da tutela recursal. Assim, de 

uma forma ou de outra, a suspensão de segurança será, sempre, antecipação de 

tutela – tutela final ou tutela recursal.  

Muitas consequências práticas podem ser decalcadas dessa conclusão, 

como por exemplo, o reforço da tese de que é absurda e irrazoável a chamada 

ultratividade do pedido de suspensão, ou seja, que a suspensão da liminar produza 

efeitos mesmo após proferimento de sentença que lhe confirme os termos, fazendo  

portanto que a cognição sumária se sobreponha, ainda que por um curto período,  à 

cognição exauriente. 

Ressalte-se, por fim, que, malgrado o esforço para diferenciar nitidamente 

provimentos cautelares de antecipações de tutela, tudo recomenda que se instaure 

regime jurídico único às chamadas tutelas de urgência200, posto serem todas fruto de 

cognição sumária e dotadas de precariedade. Essa parece ser a tendência. Talvez, 

em breve momento, essa tendência seja definitivamente positivada em nosso 

sistema201. 

                                                      
200

  “Apesar das diferenças conceituais relacionadas com a destinação de umas e outras, as 
antecipações de tutela e as medidas cautelares têm um fortíssimo elemento comum de agregação, 
que induz a integrá-las numa categoria só – a saber, na categoria das medidas de urgência. [...] As 
tutelas de urgência têm em comum, ao lado de sua destinação, (a) a sumariedade da cognição com 
que o juiz prepara a decisão [...] (b) a revocabilidade das decisões, que podem ser revistas a 
qualquer tempo, não devendo criar situações irreversíveis [grifos nossos]”. DINAMARCO, Cândido 
Rangel. Instituições de direito processual civil, p. 166. 
A respeito do tema, agrupando tutelas cautelares e antecipatórias sob a rubrica de tutelas de 
cognição sumária, WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. Campinas: Bookseller, 
2000. p. 125 -146. Com ponto de vista muito peculiar sobre o tema, fortemente influenciado pela 
doutrina Italiana e bipartindo as tutelas de urgência em tutelas cautelares conservativas e 
antecipatórias, José Roberto dos Santos Bedaque: “Todas essas soluções provisórias e instrumentais 
possuem nítida função cautelar, pois voltadas para a segurança do resultado final e definitivo, quer 
conservando situações e coisas quer antecipando efeitos [...]. A cautelar meramente conservativa, 
por exemplo, às vezes é regulada em procedimento próprio,  como o  arresto  e o sequestro, outras 
vezes sua concessão é no próprio processo definitivo, como o arresto na execução (CPC, art. 653). A 
tutela cautelar de cunho antecipatório, em princípio, constitui hoje, incidente do processo cognitivo 
(CPC art. 273). Nada impede, todavia, que situações excepcionais aconselhem a utilização de 
processo autônomo, principalmente em casos em que ainda não se iniciou o processo principal e 
existe necessidade imediata da tutela [...]. Se admitirmos, como Calamandrei e Proto Pisani, a 
instrumentalidade e a consequente provisoriedade como características identificadoras da tutela 
cautelar, esta terá como espécies os provimentos conservativos e antecipatórios.” (Tutela cautelar e 
tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de sistematização). 5. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009. p. 448-449.)   
201

 O projeto do novo CPC, até então, abre título específico para a regulação das tutelas de urgência: 
PLS nº 166 de 2010. “Art. 277. A tutela de urgência e a tutela da evidência podem ser requeridas 
antes ou no curso do procedimento, sejam essas medidas de natureza cautelar ou satisfativa.” 
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Talvez a consequência prática mais relevante da qualificação que aqui se 

dá à suspensão de segurança – tutela de urgência e, mais especificamente, 

antecipação de tutela – seja a impossibilidade de sua concessão quando o direito do 

réu não tiver plausibilidade, ou seja, quando a jurisprudência da corte já firmou-se no 

sentido do direito postulado pelo autor. Fato é que, se a suspensão de segurança 

vale até o trânsito em julgado, seria desarrazoado apenas adiar a eficácia de uma 

decisão – por vezes com danos de grande monta para o autor – se já se tem alto 

grau de previsibilidade no sentido de que dela haveria confirmação no tribunal.    

Reconhecemos, assim, na linha da doutrina atual, a necessidade de tratar 

cautelares e antecipações de tutela em regime jurídico único, qual seja, o das tutelas 

de urgência e é com esta rubrica que qualificamos, sem medo, a suspensão de 

segurança.  

Esse não é, porém, o objeto desse trabalho. Para nós, era importante 

apenas fixar como premissa a natureza do instituto da suspensão de segurança,e, a 

partir daí, abordar o específico aspecto que nos interessa, e que se encontra no 

atual art. 15, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.  

 

 

3.3 “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA” E OBJETIVAÇÃO DO PROCESSO 

 

 

O art. 15, § 5º, da citada Lei nº 12.016/2009 traz, no nosso entender, um 

mecanismo de objetivação do processo. Com efeito, o referido parágrafo dispõe 

que:“As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única 

decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a 

liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original”.202 

O dispositivo permite ao presidente do tribunal que suspenda, em decisão 

dada em um determinado processo, não só a liminar nele concedida, mas também 

liminares idênticas concedidas em outros processos, com outras partes. Permite-se 

                                                      
202

 A disposição não é nova, e já figurava em legislação anterior. Em verdade, foi a medida provisória 
nº 2.180-35 que, entre outras estripulias processuais, acrescentou o § 9º ao art. 4º da Lei 8.437/1992, 
com a seguinte redação:  
“As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o 
Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante 
simples aditamento do pedido original.” 
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ainda que se estenda a suspensão de liminar determinada em feito específico para 

outras supervenientes, idênticas, concedidas em outros processos.  

O mecanismo, em ambas as feições, é mesmo tendente à objetivação do 

processo. Note-se que se replica a decisão dada em um processo para outros 

múltiplos feitos em que tenham sido concedidas liminares idênticas à suspensa. Tal 

medida tem a nítida intenção de buscar soluções idênticas para questões idênticas, 

reduzindo-se a importância dos diversos coloridos que a contextualização fática 

pode ter nos vários processos, acelerando o procedimento de concessão da 

suspensão de segurança e trazendo segurança, previsibilidade e igualdade, ao  

menos aparentemente.  

Na introdução deste trabalho, revelamos que, ao lado de seus elevados 

objetivos, os mecanismos de objetivação do processo contêm vicissitudes que, se 

não forem corretamente equacionadas, acabam por tingi-los com a mancha da 

inconstitucionalidade, principalmente por violação aos princípios do contraditório e 

do devido processo legal.  

É preciso, portanto, estudar as implicações do § 5º do art. 15 da Lei nº 

12.016/2009 para constatar se o referido mecanismo obtém aprovação no “teste” de 

constitucionalidade.  

Inicialmente, a simples leitura do dispositivo já revela uma limitação em 

relação à suspensão de segurança em geral: a extensão da medida a outros 

processos só pode dar-se em relação a liminares e nunca às sentenças de mérito. 

Realmente, a suspensão de segurança tem potência para sustar tanto liminares 

quanto sentenças não transitadas em julgado, proferidas contra a Fazenda Pública. 

Esse objeto fica bem claro na redação do caput do art. 15 da Lei nº 12.016/2009.203 

O § 5º do mesmo art., no entanto, refere-se somente às liminares e, portanto, tem 

objeto mais restrito.  

Há bem pouca doutrina a respeito do assunto. De forma geral, essa 

coletivização do pedido de suspensão de segurança, tem sido aquinhoada com 

elogios, no sentido de permitir realização otimizada da atividade jurisdicional, 

                                                      
203

 “Quando, a requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada, ou do Ministério 
Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente 
do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão 
fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito 
suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua 
interposição. [grifos nossos]” 
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diminuindo custos, eliminando a possibilidade de proferimento de decisões 

contraditórias e prestigiando o princípio da isonomia204.  

Surpreende a quase ausência de críticas a respeito do instituto, até 

porque, se são fartas as críticas à suspensão de segurança em si, era de se esperar 

que a doutrina apontasse para os defeitos do art. 4º, § 8º, da Lei nº 8.437, de 30 de 

junho de 1992, e, agora, do art. 15, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, visto que, pela 

imensa repercussão prática que produz, não seria exagero afirmar que a extensão 

para outros processos da suspensão de liminar concedida em feito específico 

representa a radicalização da suspensão de segurança205.  

Parece-nos que estender os efeitos da suspensão de liminar proferida em 

um processo, para outros, é tema que traz a reboque enormes dificuldades 

processuais.  

Como dito, a extensão só pode abranger a suspensão de liminares, 

jamais atingindo as sentenças proferidas contra o poder público. Assim, se em 

determinado processo foi proferida sentença, tal provimento jamais poderá ser 

atingido por extensão. De outro lado, também não é permitido que se estenda a 

suspensão de sentença para outras liminares concedidas em outros processos. 

Reafirme-se: a objetivação do pedido de suspensão só opera entre liminares. É 

necessário que uma liminar tenha sido suspensa e que as decisões a serem 

atingidas por extensão sejam, também, liminares.  

Malgrado saiba-se que o termo “liminar”, na melhor técnica, é designativo 

apenas do caráter topográfico de uma decisão – decisão proferida no início do 

procedimento, in limine – parece-nos incontroverso que o legislador refere aqui 

todas as modalidades de tutelas de urgência proferidas em face do poder público, 

independentemente do momento processual em que tenham sido proferidas.  

                                                      
204

 BUENO, Cássio Scarpinella. O poder público em juízo. 5. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. 
Referências elogiosas à medida encontram-se também em FORMIGA, Ricardo Manoel da Cruz. 
Limites à antecipação da tutela em face da Fazenda Pública. Revista Âmbito Jurídico, n. 74, ano XIII, 
março 2010. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7418>. Acesso em: 25 fev. 
2011. Também Leonardo Carneiro da Cunha tece bastantes elogios ao mecanismo. (Primeiras 
impressões sobre o art. 285-A do CPC (Julgamento Imediato de Processos Repetitivos: uma 
racionalização para as demandas de massa). p. 411- 412.)  
205

 Parece que somente Marcelo Abelha Rodrigues dedicou a devida atenção ao tema, tratando-o 
como “eficácia vinculante da decisão que julga o pedido de suspensão”. Para o autor, a norma é 
inconstitucional, pois dota de efeito vinculante a decisão do tribunal, além de brigar com os princípios 
do contraditório e do devido processo legal. (Suspensão de segurança, sustação da eficácia da 
decisão judicial proferida contra o Poder Público, p. 230-231.) 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7418
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7418
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Questão interessante diz para com os limites territoriais da decisão do 

presidente do tribunal que estende a suspensão de segurança. Obviamente, a 

referida decisão tem por limites o foro do próprio tribunal. Seria inconcebível, por 

exemplo, que o presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região estendesse 

suspensão de segurança para atingir liminar concedida por juiz federal da 2ª região. 

Os limites da competência de jurisdição também se fazem presentes. Naturalmente, 

aquele mesmo presidente jamais poderia suspender liminar concedida por um juiz 

estadual.  

Como ficariam, no entanto, aqueles casos em que haja liminares idênticas 

borrifadas por todo o território nacional? Haveria alguma forma de se resolver desde 

logo o problema, evitando decisões contraditórias entre regiões da justiça federal ou 

entre as diversas justiças estaduais206? 

A única solução aqui seria pleitear a extensão da medida ao STF ou ao 

STJ, visto serem estes os dois únicos tribunais de superposição a toda justiça, cujo 

foro tem por limites os do território nacional. No entanto, há aqui nítidas limitações. 

Tanto STJ quanto STF só podem atuar nos limites de sua competência. As únicas 

normas em vigor, na atualidade, que conferem competência para que esses 

tribunais manejem a suspensão de segurança são as constantes nos §§ 1º e 2º do 

art. 15 da Lei nº 12.016/2009207, no § 4º do art. 4º da Lei nº 8.437/1992208 e no art. 

25 da Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990209. 

Trata-se da possibilidade de o poder público apresentar novo pedido de 

suspensão para o STF ou STJ – conforme a natureza da matéria – caso não tenha 

                                                      
206

 Marcelo Abelha, crítico contundente da medida em estudo, afirma que o legislador, ao acrescentar 
o § 8º ao art. 4º da Lei nº 8.437/92, teve a clara intenção de “resolver logo o problema das liminares 
contra o poder público”. (Suspensão de segurança, sustação da eficácia da decisão judicial proferida 
contra o Poder Público, p. 231.) 
207

 “§ 1º  Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, 
caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual 
recurso especial ou extraordinário.  
§ 2º  É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 1

o
 deste artigo, quando negado 

provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo.  
208

 “§ 4º  Se do julgamento do agravo de que trata o § 3
o
 resultar a manutenção ou o restabelecimento 

da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal 
competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.” 
209

 Trata-se da lei que especifica regras procedimentais para feitos que tramitam no STF ou no STJ, 
cujo art. 25 tem o seguinte teor: “Art. 25 - Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria 
constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-
Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à 
ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a 
execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou 
última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito 
Federal”. 
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logrado sucesso no pedido perante o tribunal local. Aqui há também muitas nuances 

processuais específicas que, no entanto, não interessam nesse momento. Para os 

fins que pretendemos atingir, basta dizer que é só nessa hipótese que a extensão da 

suspensão da liminar para todo o território nacional seria possível210.  

Assim, é fácil perceber aqui o paradoxo: caso o poder público logre 

sucesso no pedido de suspensão em tribunal local, será obrigado a fazer o mesmo 

pedido em todos os tribunais em cujo foro tenham sido concedidas liminares 

idênticas, pedindo, em todos, a extensão prevista no art. 15, § 5º, da Lei nº 

12.016/2009. Todavia, improvido o pedido no tribunal local, poderá repeti-lo no 

tribunal superior e aí sim, concedida a suspensão, pleitear sua extensão para todo o 

território nacional. O caminho mais curto, por assim dizer, para o rápido “sucesso da 

empreitada”, passa por uma derrota do poder público no tribunal local.  

Alguém poderia argumentar ainda que o § 5º não opera perante os 

tribunais superiores, pois a lei não deu essa competência específica para seu 

presidente. Tal argumento não se sustentaria, visto que o regime da suspensão de 

segurança é um só, e está regido pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009 – e dispositivos 

correlatos. Os §§ 1º e 2º do art. 15 e o art. 25 da Lei nº 8.038/1990, em rigor, 

limitam-se a conferir competência ao presidente do STJ e ao presidente do STF para 

o manejo desse mecanismo, respeitado seu regime jurídico geral que, é certo, inclui 

a possibilidade de extensão da suspensão de segurança para outras liminares 

idênticas.  

A bem da verdade, o maior problema da norma contida no § 5º da Lei nº 

12.016/2009 e dispositivos correlatos é, sem dúvida, a dificuldade de preservação do 

princípio do contraditório naqueles processos para os quais a suspensão da liminar 

é estendida.  

Nesse ponto, é de se lembrar que o § 2º do art. 4º da Lei nº 8.437/1992 – 

norma aplicável à suspensão de segurança independentemente do procedimento 

em que concedida a liminar – dispõe que: “O Presidente do Tribunal poderá ouvir o 

                                                      
210

 A doutrina critica bastante esse novo pedido de suspensão e, para nós, com razão. Marcelo 
Abelha nomina-o sarcasticamente de “suspensão da suspensão”, vendo nele instituto de nítida 
natureza recursal oferecido exclusivamente ao poder público, em detrimento do particular. Op. Cit. p. 
221 e 222. Cássio Scarpinella Bueno aponta para a inconstitucionalidade desse novo pedido, criador 
de verdadeiro “atalho” para que se chegue aos tribunais superiores, visto que a competência, 
originária ou recursal, desses tribunais está pré-estabelecida na Constituição da República, não 
podendo ser ampliada ou restringida por normas infraconstitucionais. (O poder público em juízo, p. 
37-44.) 



97 

 

autor e o Ministério Público, em setenta e duas horas” antes de analisar o pedido  de 

suspensão de segurança”.  

Trata-se de estipulação do contraditório no julgamento do pedido em 

questão. Malgrado haja posicionamento de respeitável doutrina no sentido de que o 

estabelecimento do contraditório aqui é facultativo – ficando sujeito à 

discricionariedade do presidente do tribunal211 – filiamo-nos a posição contrária. A 

suspensão de segurança já é, por si só, instituto que aumenta extraordinariamente 

os poderes processuais do poder público. Como suprimir-lhe o contraditório? O 

contraditório deve estar presente em toda espécie de processo e procedimento 

porque é expressamente previsto no modelo constitucional de processo arquitetado 

em 1988 (CF, art. 5º, LV). De outro lado, já nos posicionamos pela ausência de 

poder discricionário no que se refere ao exercício da jurisdição212. 

Parece-nos que até mesmo a possibilidade de o presidente do tribunal 

conceder liminarmente efeito suspensivo ao pedido de suspensão de segurança 

aponta para a necessidade de contraditório prévio à decisão final. É que, se não 

houvesse contraditório prévio, não haveria qualquer ônus temporal a ser suportado 

pelo poder público para julgamento do pedido de suspensão que justificasse a 

possibilidade de sua concessão liminar213. É exatamente porque o presidente do 

tribunal deve ouvir o autor e o Ministério Público em setenta e duas horas antes de 

decidir o pedido em caráter definitivo, que o art. 15, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 e o 

art. 4º, § 7º, da Lei nº 8.437/1992 possibilitam, em caso de urgência urgentíssima, a 

concessão de efeito suspensivo liminar ao pedido, com oitiva da parte contrária 

diferida, naturalmente214.  
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 NORTHFLEET, Ellen Gracie. Suspensão do mandado de segurança pelo presidente do tribunal, p. 
188; FERRAZ, Sérgio. Mandado de segurança, p. 371; somente em relação à intervenção do MP.  
212

 Ver Capítulo 2, quando fundamentamos nosso posicionamento no magistério de Teresa Arruda 
Alvim Wambier. 
213

 É precisamente essa a opinião de Cássio Scarpinella Bueno. (O poder público em juízo, p. 73). No 
mesmo sentido, CUNHA, Leonardo Carneiro da. Primeiras impressões sobre o art. 285-A do CPC 
(Julgamento Imediato de Processos Repetitivos: uma racionalização para as demandas de massa), p. 
398 e BRANDÃO, Flávia Monteiro de Castro. A suspensão das medidas liminares de urgência nas 
ações contra o poder público à luz do devido processo legal. Revista Dialética de Direito Processual. 
São Paulo, Dialética, n. 4, julho 2003. p. 39. 
214

 Lei nº 12.016/09, art. 15, § 4º: “O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito 
suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na 
concessão da medida”.  
Lei nº 8.437/1992, art.4º, § 7º: “O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo 
liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão 
da medida”. 
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Assentada a necessidade de prévia oitiva do particular, como harmonizar 

essa necessidade com a regra do § 5º do art. 15 da Lei nº 12.016/2009? Não vemos 

outra forma senão permitir a manifestação de todos aqueles que foram atingidos 

pela extensão da medida no processo em que ela foi originalmente concedida, não 

só para que tenham a oportunidade de impugnar a presença dos requisitos que 

autorizam a suspensão de segurança, como, e principalmente, para que se lhes 

permita demonstrar que as peculiaridades de seu caso concreto fazem com que a 

liminar deferida não seja idêntica àquela que já foi suspensa.  

 Em verdade, o mais correto seria que, feito o pedido de extensão da 

suspensão de segurança ao presidente do tribunal, já especificados pelo  requerente 

os processos a serem atingidos, houvesse intimação imediata de todas as partes 

daqueles processos, facultando-lhes manifestação por escrito em setenta e duas 

horas para, só após, decidir-se pela possibilidade de extensão. Naturalmente, 

havendo urgência urgentíssima, seria possível o diferimento do contraditório, nos 

moldes do que afirmamos no comentário supra ao § 4º do art. 15 da Lei nº 

12.016/2009.  

Nesse ponto, pensamos aplicar-se quase tudo o que foi dito a respeito do 

§ 6º do art. 543-A, que refere o procedimento de análise por amostragem da 

repercussão geral no recurso extraordinário.  

Lá, no Capítulo 2, afirmamos que, para além da intervenção do amicus 

curiae, seria possível que interviessem todos aqueles que eram partes nos 

processos sobrestados e que tal intervenção assumiria a natureza jurídica de 

assistência simples, pois são titulares de relações distintas, mas que serão  

juridicamente atingidas pelo que ali for decidido.  

Aqui, também nos parece possível a intervenção do amicus curiae, 

aplicando-se analogicamente o referido § 6º do art. 543-A pois, apesar da ausência 

de norma a respeito, ambos os casos configuram mecanismos de objetivação do  

processo.  

Já a intervenção pessoal da parte a ser atingida pela extensão da 

suspensão originária – que em rigor deve ser intimada para manifestar-se 

previamente à extensão – pode ser voluntária e sem provocação, e dar-se antes 

mesmo do julgamento do pedido original de suspensão de segurança. É nítido aqui 

o interesse jurídico que fundamenta a intervenção do assistente simples. O terceiro 

interveniente é parte em outro processo e usufrui de liminar idêntica a que agora se 
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pretende suspender. Ciente de que a lei autoriza que o poder público pleiteie a 

extensão da suspensão para outros processos em que foram deferidas liminares 

idênticas, nada impede que a parte a ser atingida antecipe-se, pleiteando seu 

ingresso como assistente simples, buscando aduzir argumentos primeiro pelo 

indeferimento do pedido e, depois, caso concedida a suspensão, pelo indeferimento 

de sua extensão.  

Sabe-se, ainda, que da decisão do presidente do tribunal, que defere ou 

indefere o pedido de suspensão, cabe recurso de agravo interno215 no prazo de 

cinco dias. Estamos em que, havendo a extensão da decisão que suspendeu a 

liminar para outros processos, as partes prejudicadas poderão apresentar o recurso 

de agravo interno, na condição de terceiro prejudicado. Com efeito, sabe-se que é o 

mesmo interesse jurídico previsto no art. 50 que viabiliza tanto a assistência simples 

quanto o recurso do terceiro prejudicado216.  

Assim, por coerência, se defendemos a possibilidade de ingresso 

daqueles a serem atingidos pela decisão como assistentes simples, devemos 

concluir que poderão atacar a decisão de extensão em si, e mesmo a própria 

decisão de suspensão da liminar, mediante interposição do agravo interno do art. 15 

da Lei nº 12.016/2009. 

Em resumo, no que se refere às possibilidades de participação daqueles 

que figuram como parte em outros processos em que foram deferidas liminares 

idênticas àquela objeto de pedido  de suspensão temos que: (a) poderão ingressar 

voluntariamente como assistentes simples no processo em que fora pedida a 

suspensão da liminar, antes mesmo do seu julgamento, buscando aduzir 

argumentos em prol do indeferimento do pedido; (b) poderão ingressar 

voluntariamente como assistentes simples no processo em que fora pedida a 

suspensão da liminar, após o deferimento da suspensão e antes da decisão a 

respeito da extensão da medida, buscando aduzir argumentos em prol do 

                                                      
215

 Art. 15, caput, da Lei 12.016/09:  
“Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério 
Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente 
do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão 
fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito 
suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua 
interposição.”   
Também o art. 4º, § 3º, da Lei 8.437/1992: 
“§ 3

o
  Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que 

será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.” 
216

 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, p. 294.  
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indeferimento do pedido de extensão; (c) não havendo ingresso voluntário, o 

presidente do tribunal deverá, após deferir o pedido de suspensão de segurança, 

mas antes de deferir a extensão da medida, intimar todos aqueles que titularizam 

liminares idênticas, para que se manifestem no prazo de setenta e duas horas 

(nesse caso é o poder público que, ao pleitear a extensão, deve indicar os feitos em 

que foram concedidas liminares idênticas, viabilizando tais intimações); e (d) 

sempre, deve-se facultar a intervenção de entidades que detenham  

representatividade adequada, a título de amicus curiae, como forma de diminuição  

do déficit democrático típico dos mecanismos de objetivação do processo.  

Conforme já sustentamos, vemos a suspensão de segurança como um 

caso de antecipação de tutela para o réu. Daí, concluímos – como haveria de ser 

com as tutelas de urgência em geral – que o tribunal não pode deferir a medida se 

sua jurisprudência já se firmou no sentido do direito pleiteado pelo autor. Ao 

criticarmos a abordagem feita pela doutrina, no sentido de que a suspensão teria 

natureza política, defendemos que seus pressupostos legais – risco de grave lesão a 

determinados bens públicos – estão dentro do sistema jurídico e são 

constitucionalmente protegidos.  

Em 1988, pela primeira vez na nossa história, uma Constituição consigna 

os objetivos fundamentais do Estado Brasileiro:  

Construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir 
desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização, 
reduzir as desigualdades sociais e regionais; e promover o bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e de 
outras formas de discriminação.217.  

É fácil perceber nesse enunciado que o bem comum e a dignidade da 

pessoa humana estão jurisdicizados no sistema.  

Então, quando o presidente do tribunal analisa pedido de suspensão de 

segurança, e o defere em tutela à saúde, à economia, à segurança ou à ordem 

pública, o faz porque vislumbra fumus boni juris e periculum in mora, ou seja, porque 

aparentemente a decisão atacada afronta importantes valores constitucionais e, 

diante da possibilidade de grave lesão, deve ser suspensa até o julgamento do 
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 A observação é de José Afonso da Silva, na obra Curso de direito constitucional positivo. São 
Paulo: Malheiros, 2000, p. 109. 
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recurso ou o trânsito em julgado da sentença, momento em que, verticalmente, 

exaure-se a cognição judicial.  

Ocorre que, por vezes, a decisão atacada, em sua dimensão individual, 

não coloca em risco quaisquer daqueles bens. No entanto, se somada a outras 

tantas no mesmo sentido, a conclusão pode ser diferente. É o caso, por exemplo, da 

liminar concedida a um contribuinte para suspensão da exigibilidade de determinado 

crédito tributário. Talvez, repetida a tese para milhares de contribuintes, verifique-se 

a potencial lesão à economia pública. O mesmo se daria no caso de liminar em favor 

de um policial militar, assegurando-lhe o exercício direito de greve em qualquer 

circunstância. Muitas liminares nesse sentido possivelmente colocariam em risco a 

segurança pública. Aqui, assume papel fundamental a coletivização da suspensão 

de segurança. 

Note-se: individualmente, a liminar ou a sentença proferida contra o poder 

público pode não ter potencial lesivo importante para a saúde, economia, ordem ou 

segurança públicas. Todavia, um grupo grande de decisões no mesmo sentido pode 

atingir gravemente um desses bens. Pense-se em liminar em mandado de 

segurança que garanta a determinado policial o direito de greve. A segurança 

pública não estará em risco. Mas essa assertiva não sobrevive se múltiplas decisões 

forem concedidas no mesmo sentido.  

Alguém poderia afirmar que a maneira pela qual opera o instituto em 

questão desafia o acerto de nossa conclusão. É que primeiro o presidente suspende 

determinada decisão e, depois, a estende a outras idênticas. Assim, não se poderia 

suspender a primeira decisão se, individualmente considerada, ela não propiciasse 

risco para aqueles bens.  

Realmente, o art. 15 em questão, afirma que o presidente do tribunal 

pode “estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante 

simples aditamento do pedido original”. Se sua redação fosse apenas esta, aquela 

conclusão estaria correta. 

Todavia, já na primeira parte do caput está dito que “as liminares cujo 

objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão”. Aqui fica claro 

que, se um conjunto de liminares idênticas implicar lesão àqueles bens públicos 

relacionados na norma – ainda que individualmente consideradas não tivessem este 

potencial – o presidente do tribunal poderá deferir a suspensão  de segurança.  Para 

estender o exemplo já citado, imaginemos que haja múltiplas liminares em 
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mandados de segurança individuais assegurando o direito de greve a policiais civis 

de determinado estado.  Parece-nos razoável que, forte na primeira parte do § 5º do 

art. 15 da Lei nº 12.016/2009, a respectiva procuradoria do estado pleiteasse, junto 

ao presidente do tribunal de justiça local, a suspensão coletiva de todas as liminares. 

Ainda seguindo o mesmo exemplo, e já encerrando, tal decisão não 

poderia atingir as sentenças concessivas da segurança, mesmo que não tenham 

transitado em julgado. É que, como já dito, o referido § 5º refere-se tão somente a 

liminares. O objeto do pedido de suspensão de segurança coletivizada é restrito, 

porque não contempla as sentenças. 

Diante de tudo o que foi dito, e superada a deturpada função que hoje 

assume a suspensão de segurança – mecanismo fácil com que o poder público 

simplesmente esmaga o particular no processo – pensamos que, na dimensão do 

art. 15, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 – e dispositivos correlatos – é possível ver aí um 

mecanismo de objetivação do processo. No entanto, para que não se firam 

dispositivos constitucionais, é necessário que haja a adequada abertura do 

procedimento – permitindo a participação direta de todos aqueles a serem atingidos 

pela decisão, bem como de amicus curiae – e que sejam respeitadas ainda todas as 

regras de competência no que se refere à extensão territorial da medida. A operação 

do mecanismo, pelo presidente do STF e do STJ é impossível, visto que a 

competência desses tribunais tem sede constitucional e não pode ser alargada por 

normas ordinárias.   
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CAPÍTULO 4 

JULGAMENTO DE RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS 

 

 

4.1 JULGAMENTO DE RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS E OBJETIVAÇÃO 

DO PROCESSO 

 

 

O procedimento para julgamento de recursos especiais repetitivos é, a 

nosso ver, o desdobramento de um sismo que irrompeu em 8 de dezembro de 2004, 

com a publicação da EC 45/2004, mais conhecida por reforma do poder judiciário. 

Dentre as muitas inovações dela constantes, destaca-se a inserida no art. 102, § 3º, 

da Constituição da República, qual seja, a necessidade de demonstração da 

repercussão geral como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário218. 

Desse tema tratamos no Capítulo 1 do presente trabalho e demos 

especial atenção àquilo que chamamos de análise por amostragem da repercussão 

geral, classificando-a como um caso radical de objetivação do processo. A verdade 

é que estamos convencidos, talvez pela obviedade, que o procedimento criado para 

o julgamento de recursos especiais repetitivos é uma espécie de transplante, com 

adaptações para a seara dos recursos especiais, daquilo que já ficara estabelecido 

para o julgamento de recursos extraordinários quando a análise da repercussão 

geral se desse por amostragem – art. 543-B do CPC.  

Exatamente por isso é que a estrutura do presente capítulo será 

equivalente à do referido Capítulo 1 e, sempre que possível, faremos análise 

comparativa dos institutos.  

                                                      
218

 “Nota-se uma simetria procedimental entre as duas reformas, ambas voltadas à superação do 
volume exagerado de recursos com idênticas questões de direito que chegam ao STF ou ao STJ. 
THEODORO JUNIOR, Humberto. Recurso especial e o novo artigo 543-C do Código de Processo 
Civil (Lei nº 11.672, de 08.05.08). Recurso especial e o novo artigo 543-C do Código de Processo 
Civil (Lei nº 11.672, de 08.05.08). Recurso especial e novo artigo 543-C do Código de Processo Civil 
(Lei nº 11.672, de 08.05.08). Revista Magister de Direito Civil e Direito Processual Civil. São Paulo, 
Magister, n. 24, jun./2008. p. 35-36. 
A exposição de motivos da Lei nº 11.672/08 deixa bastante claro esse elo entre as duas normas em 
comento: “[...] o presente Anteprojeto inspira-se no procedimento previsto na Lei nº 11.418/06, que 
criou mecanismo simplificando o julgamento de recursos múltiplos, fundados em idêntica matéria, no 
Supremo Tribunal Federal”. 
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Nessa linha, acabamos por considerar o julgamento de recursos especiais 

repetitivos – o seu procedimento – como um caso radical de objetivação do 

processo, como melhor se verá.  

No entanto, já neste breve introito, mister atentar para uma importante, e 

grave, distinção entre aqueles dois procedimentos: a análise por amostragem da 

repercussão geral do recurso extraordinário tem respaldo explícito na Constituição 

da República219; o procedimento para julgamento de recursos especiais repetitivos 

não.   

Isso implicaria a inconstitucionalidade das inovações legislativas 

pertinentes ao tema. Estamos firmes em que não.  

Foi a Lei nº 11.672, de 8 de maio de 2008, que introduziu no CPC o  art. 

543-C220, dispondo regras para julgamento de recursos especiais múltiplos, 

fundados em idêntica questão de direito. Referida lei entrou em vigor noventa dias 

depois, merecendo já em agosto do mesmo ano, resolução específica do STJ: a 

Resolução nº 8, de 8 de agosto de 2008. 

Note-se, portanto, a ausência de dispositivo constitucional a respeito. 

                                                      
219

 Trata-se do já referido § 3º do art. 102 da CF, introduzido pela EC nº 45. 
220

 “Art. 543-C. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de 
direito, o recurso especial será processado nos termos deste artigo.  
§ 1º Caberá ao presidente do tribunal de origem admitir um ou mais recursos representativos da 
controvérsia, os quais serão encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça, ficando suspensos os 
demais recursos especiais até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.  
§ 2º Não adotada a providência descrita no § 1º deste artigo, o relator no Superior Tribunal de Justiça, 
ao identificar que sobre a controvérsia já existe jurisprudência dominante ou que a matéria já está 
afeta ao colegiado, poderá determinar a suspensão, nos tribunais de segunda instância, dos recursos 
nos quais a controvérsia esteja estabelecida.  
§ 3º O relator poderá solicitar informações, a serem prestadas no prazo de quinze dias, aos tribunais 
federais ou estaduais a respeito da controvérsia.  
§4º O relator, conforme dispuser o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça e considerando 
a relevância da matéria, poderá admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse 
na controvérsia.  
§ 5º Recebidas as informações e, se for o caso, após cumprido o disposto no § 4º deste artigo, terá 
vista o Ministério Público pelo prazo de quinze dias.  
§ 6º Transcorrido o prazo para o Ministério Público e remetida cópia do relatório aos demais 
Ministros, o processo será incluído em pauta na seção ou na Corte Especial, devendo ser julgado 
com preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de 
habeas corpus.  
§7º Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais sobrestados na 
origem: I - terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação 
do Superior Tribunal de Justiça; ou II - serão novamente examinados pelo tribunal de origem na 
hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do Superior Tribunal de Justiça.  
§ 8º Na hipótese prevista no inciso II do § 7º deste artigo, mantida a decisão divergente pelo tribunal 
de origem, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso especial.  
§ 9º O Superior Tribunal de Justiça e os tribunais de segunda instância regulamentarão, no âmbito de 
suas competências, os procedimentos relativos ao processamento e julgamento do recurso especial 
nos casos previstos neste artigo.”  
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Todavia, como já concluímos nos capítulos anteriores, os nobres objetivos 

do fenômeno da objetivação do processo respeitam o modelo constitucional de 

processo civil. Assim, inovações legislativas tendentes a objetivar o processo 

prescindem de respaldo em normas constitucionais explícitas a respeito, desde que 

respeitadoras dos direitos e garantias das partes.  

Posto isso, é de concluir que, por esse motivo, não há 

inconstitucionalidade no art. 543-C do CPC, restando naturalmente analisá-lo 

amiúde, como faremos ao longo desta etapa221,222.  

Importa reafirmar agora que o art. 543-C é um caso radical de objetivação 

do processo. Seremos redundantes sem receio, ao reforçar aqui os mesmos motivos 

que impuseram essa qualificação ao art. 543-B do CPC. Isso por imperativo lógico, 

pois acabamos de afirmar que o art. 543-C é a continuação mais longínqua de um 

movimento iniciado com a EC 45/2004 e que passa pelos arts. 543-A e 543-B do 

diploma processual civil. 

É assim que o procedimento para julgamento de recursos especiais 

repetitivos foi, antes de tudo, uma necessidade imposta pelas circunstâncias, ou 

seja, a grave crise que assolava de há muito o STJ, entulhando-o de milhares de 

recursos especiais que demoravam a ser julgados223.  

Encontra-se aqui a primeira característica dos casos de objetivação: o 

escopo de redução da demanda excessiva. Explica-se. O art. 543-C do CPC 

autoriza que, havendo múltiplos recursos especiais fundados em idêntica questão de 

direito, selecionem-se apenas alguns para imediato julgamento pelo STJ, ficando os 

demais sobrestados. O julgamento dos recursos selecionados terá violento influxo 

sobre os recursos sobrestados – e também sobre futuros recursos a serem 

interpostos sobre o mesmo tema –, abreviando-lhes em muito o procedimento e 

impedindo, na maioria dos casos, que esses recursos subam ao STJ.   

                                                      
221

 “Como o recurso especial não é um instrumento de revisão dos julgamentos dos tribunais locais 
em toda a extensão da lide, mas apenas de reapreciação da tese de direito federal em jogo, não se 
pode considerar, em princípio, ofensiva ao acesso àquele recurso constitucional a restrição imposta 
ao seu julgamento diante de causas seriadas ou repetitivas”. THEODORO JUNIOR, Humberto. 
Recurso especial e novo artigo 543-C do Código de Processo Civil (Lei nº 11.672, de 08.05.08). 
Revista Magister de Direito Civil e Direito Processual Civil. p. 31-32. 
222

 Não obstante, há interessante discussão na doutrina a respeito da inconstitucionalidade da 
Resolução nº 8 do STJ. Mais adiante trataremos dela.  
223

 A já citada exposição de motivos aponta claramente para esse objetivo: “O presente projeto de lei 
é baseado em sugestão do ex-membro do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Athos Gusmão 
Carneiro, com o objetivo de criar um mecanismo que amenize o problema representado pelo excesso 
de demanda daquele Tribunal”. 
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O julgamento com base em precedentes, tendente à busca de resultados 

idênticos para temas idênticos dispostos em múltiplos processos, é, como se sabe, 

importante marca dos mecanismos de objetivação do processo. Nesse ponto, o 

procedimento para julgamento de recursos especiais repetitivos não foge à regra.  

O mecanismo engendrado pelo art. 543-C do CPC possibilita que o STJ, 

exercendo sua função constitucional de guardião da legislação federal e 

uniformizador da jurisprudência nacional a respeito, fixe o precedente sobre o tema 

de repetitivo para que, após, outros órgãos fracionários do próprio STJ ou tribunais 

inferiores limitem-se a guiar-se pela luz já acendida224. Conquanto não seja 

vinculante o precedente criado pelo STJ, veremos – como já vimos no estudo da 

repercussão geral por amostragem – que ele exerce forte influência sobre os demais 

órgãos do poder judiciário.  

Quando os órgãos inferiores recorridos optarem por manter suas decisões 

divergentes de posicionamento firmado pelo STJ – possibilidade concedida pelo § 8º 

do art. 543-C – haverá, ainda assim, nítida aceleração do procedimento desses 

recursos, graças ao disposto no art. 557 do CPC, como também será examinado. 

Por ora, basta lembrar que a aceleração do procedimento é, também, importante 

traço dos mecanismos de objetivação do processo.  

É, portanto, certo que o art. 543-C do CPC traz-nos um relevante 

mecanismo de objetivação do processo e, como tal, ele será por nós aferido225. 

 

 

4.2 PROCEDIMENTO DO JULGAMENTO DE RECURSOS ESPECIAIS 

REPETITIVOS 

 

 

No caso de múltiplos recursos especiais orbitando o mesmo tema, caberá 

ao presidente do tribunal de origem admitir um ou mais recursos representativos da 

                                                      
224

 “O Superior Tribunal de Justiça (STJ), criado pela Constituição da República de 1988 para ser o 
guardião do Direito Federal e uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, busca, 
desde a sua instalação, otimizar o julgamento dos recursos de sua competência. 
225

 “Por fim, a inclusão do art. 543-C no Código de Processo Civil, preceito cujo processamento foi 
regulado pela Resolução nº 8/2008 do STJ, permitirá a objetivação no julgamento dos recursos 
especiais, com a análise, em abstrato, de questões reiteradamente conduzidas à apreciação desta 
Corte, assentando seu entendimento e orientando a atuação das instâncias ordinárias. SALOMÃO, 
Luis Felipe. A Lei nº 11.672/2008 e o procedimento de julgamento de recursos repetitivos. Revista do 
Advogado. São Paulo, AASP, n. 103, maio 2009. p. 73. 
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controvérsia, os quais serão encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça, 

sobrestando os demais226. O STJ, então, por intermédio do relator sorteado, e após 

positivo juízo de admissibilidade do(s) recurso(s), poderá solicitar informações sobre 

os casos repetitivos aos tribunais inferiores227 e admitir a manifestação de pessoas, 

órgãos ou entidades com interesse na causa228. Na sequência, abrirá prazo para 

parecer do Ministério Público e, ao final, pautará o(s) recurso(s) para julgamento por 

seção ou pela Corte Especial, com preferência em relação aos demais feitos, 

excluídos os que tenham réu preso ou os de habeas corpus. Publicado o acórdão do 

STJ, os recursos especiais sobrestados na origem terão seguimento denegado na 

hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação superior229. Do contrário, 

os tribunais inferiores deverão reexaminar suas decisões230, mantendo-as231 – 

quando então partirão para o exame de admissibilidade dos respectivos recursos 

especiais – ou adequando-as ao posicionamento superior, caso em que os recursos 

especiais respectivos perderão objeto.   

A bem do funcionamento do engenhoso mecanismo, o § 2º do art. 543-C 

traz ainda uma espécie de dispositivo de segurança, a ser ativado quando os órgãos 

de origem não respeitarem a sistemática exigida. Nesses casos, o relator, no STJ, 

ao identificar que sobre a controvérsia já existe jurisprudência dominante ou que a 

matéria já está afeta ao colegiado, poderá determinar a suspensão dos recursos 

repetitivos que ainda pendem nos tribunais inferiores. 

Em apertada síntese, é assim que opera o sistema de julgamento de 

recursos especiais repetitivos.  

Todavia, apesar de sua boa arquitetura, há múltiplas dificuldades que 

podem surgir ao longo do procedimento. Tal lista em muito se parece – mas há 

                                                      
226

 Art.  543-C, § 1º: “§ 1
o
  Caberá ao presidente do tribunal de origem admitir um ou mais recursos 

representativos da controvérsia, os quais serão encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça, 
ficando suspensos os demais recursos especiais até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal 
de Justiça.” 
227

 Art. 543-C, § 3º: “§ 3
o
  O relator poderá solicitar informações, a serem prestadas no prazo de 

quinze dias, aos tribunais federais ou estaduais a respeito da controvérsia.” 
228

 Art. 543-C, § 4º: “§ 4
o
  O relator, conforme dispuser o regimento interno do Superior Tribunal de 

Justiça e considerando a relevância da matéria, poderá admitir manifestação de pessoas, órgãos ou 
entidades com interesse na controvérsia.”  
229

 Art. 543-C, § 7º, I: “I - terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir 
com a orientação do Superior Tribunal de Justiça; ou” 
230

 Art. 543-C, § 7º, II: “II - serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o 
acórdão recorrido divergir da orientação do Superior Tribunal de Justiça.” 
231

 Art. 543-C, § 8º: “§ 8
o
  Na hipótese prevista no inciso II do § 7º deste artigo, mantida a decisão 

divergente pelo tribunal de origem, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso especial.” 
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também diferenças importantes – como aquela que estabelecemos para o 

procedimento de análise por amostragem da repercussão geral.  

Fiéis à nossa premissa de tratar ambos os institutos como fenômenos de 

mesma causa, valemo-nos aqui da mesma sistemática utilizada no Capítulo 1, qual 

seja: relacionar as dificuldades que vislumbramos; desenvolver cada uma delas em 

itens autônomos; buscar soluções que adéquem o instituto ao modelo constitucional 

de processo civil. 

Para nós, as principais questões que se colocam aqui são: Deve ser 

selecionado preferencialmente um único recurso ou vários? Quantos? Qual o critério 

de seleção do recurso representativo da controvérsia? Os recursos que tenham por 

objeto somente o tema repetitivo devem, nessa escolha, preferir outros cujo objeto 

inclua outras questões? O sobrestamento dos feitos com idêntica questão é 

obrigatório? Se sim, como impedir seu trâmite, caso o tribunal inferior recuse-se a 

determinar o sobrestamento? Como pode, a parte, insurgir-se contra o 

sobrestamento de seu recurso, no caso de má aplicação do art. 543-C pelo tribunal? 

O sobrestamento é anterior ou posterior ao juízo de admissibilidade? Se anterior, os 

tribunais inferiores poderão retratar-se naqueles recursos sobrestados que não 

resistiriam a rigoroso juízo de admissibilidade? Se sim, que fenômeno isso implica? 

A incidência da decisão do STJ aos recursos sobrestados é obrigatória? Havendo a 

incidência da decisão de mérito do STJ aos recursos sobrestados, o resultado final 

desses – procedência ou improcedência do pedido será necessariamente o mesmo? 

É possível à parte que teve seu recurso selecionado dele desistir? Caso o relator, no 

STJ, de recurso selecionado nele vislumbre a ausência de requisito de 

admissibilidade, poderia superar a imperfeição formal e avançar para o juízo de 

mérito?  

Ressalte-se que todas essas questões serão respondidas a partir da 

premissa de que o procedimento de julgamento de recursos especiais repetitivos é 

importante mecanismo de objetivação do processo.  
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4.2.1 Recursos a serem selecionados 

 

 

O tema, e os dilemas a ele agarrados, parece realmente de 

desenvolvimento muito semelhante àquele dado ao mesmo assunto no âmbito da 

análise por amostragem da repercussão geral. Todavia, talvez porque a legislação 

aqui seja posterior, há algumas novidades, que, veremos, nem sempre implicam 

avanços. 

A redação do art. 543-C, § 1º, é, na essência, idêntica à do art. 543-B, § 

1º, do CPC, e determina ao tribunal de origem que selecione um ou mais recursos 

representativos da controvérsia, encaminhando-os ao  STJ. 

Porém, a Resolução nº 8 do STJ, ao regulamentar o tema, dispõe que, 

nessa seleção, deve haver pelo menos um processo de cada relator do tribunal de 

origem, escolhido sempre – quando houver mais de um com cada relator – aquele 

que contiver a maior diversidade de fundamentos no acórdão e de argumentos no 

recurso especial232. Não há nada parecido na regulamentação do STF. 

Quando do estudo da eleição de recursos extraordinários para aferição 

por amostagem da repercussão geral, ponderamos que o número de recursos a 

serem eleitos deve ser o adequado a bem representar toda a complexidade da 

controvérsia, não sendo impossível que se restrinja a apenas um, tendo em vista a 

inexistência de outros – até porque o procedimento do art. 543-B pode assumir 

feição preventiva.  Quanto à qualidade dos recursos, afirmamos a preferência dos 

melhores, mais ricos em argumentos, ou ainda da conjugação de vários, que tragam 

pontos de vista distintos.  

Parece que a Resolução nº 8, na segunda parte do § 1º do art. 1º, 

expressou nossa preocupação quanto à qualidade dos recursos a serem 

selecionados, pondo uma pá de cal sobre o problema. No entanto, quanto ao 

número de recursos a serem selecionados, a mesma resolução passou a exigir que 

se refiram a ao menos um processo de cada relator e, aqui, não foi tão precisa.  

Há interessante doutrina afirmando a inviabilidade desse tipo de 

determinação aos tribunais inferiores, em vista da possibilidade de todos os recursos 

repetitivos estarem concentrados na mesma relatoria. Realmente, nesse caso, 

                                                      
232

 “§ 1º Serão selecionados pelo menos um processo de cada Relator e, dentre esses, os que 
contiverem maior diversidade de fundamentos no acórdão e de argumentos no recurso especial”. 
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impossível que a norma seja cumprida em sua literalidade. Todavia, a hermenêutica 

ensina que a interpretação gramatical não é a única e, muitas vezes, nem a melhor.  

A resolução em questão é meramente regulamentadora do art. 543-C do 

CPC e, no ponto específico em estudo, regulamenta o § 1º desse art., que afirma a 

necessidade de seleção de um ou mais recursos. Assim, não é difícil perceber que, 

no caso da seleção de mais de um recurso e desde que haja múltiplas relatorias, 

deve ser selecionado ao menos um processo de cada relator.  

Dessa feita, na busca de compatibilizar essa última afirmação com outra 

que fizemos no início, podemos concluir que não há um número fixo ideal de 

processos – e respectivos recursos – a serem selecionados, devendo-se buscar 

tantos quantos forem necessários para cobrir toda a extensão da controvérsia, 

desde que existam em número suficiente para tanto. Preenchida essa exigência, e¸ 

desde que seja possível, deve ser selecionado ao menos um processo de cada 

relator. 

Exemplificando, imaginemos que haja no tribunal de origem trinta 

recursos repetitivos, espalhados por cinco relatorias. Na medida do possível, deve-

se montar um grupo com ao menos cinco processos que, conjugados, espelhem 

bem a controvérsia, sendo um de cada relator. Se a variedade de argumentos e 

fundamentos envolvidos exigir um número maior, o grupo aumenta, mas sempre 

tomando o cuidado de manter no mínimo um processo de cada relatoria. É claro 

que, por vezes, um relator pode não ter nenhum processo que bem represente a 

controvérsia – recurso especial que se limita a repetir de maneira confusa e com 

pouca técnica argumentos já presentes nos outros recursos. Nesse caso, 

entendemos que o presidente do tribunal não estaria obrigado a selecionar o 

recurso. Todavia, bem lido o § 1º do art. 1º da Resolução nº 8, fica clara a prioridade 

dada à necessidade de representação de toda relatoria em detrimento da qualidade 

dos recursos a serem selecionados.  

Há, aqui, uma dificuldade. É escopo indubitável da Lei nº 11.672/2008 a 

diminuição da carga de processos que exaspera o STJ. Pois bem, imaginem-se 

tribunais de justiça como o do Estado de São Paulo, com um número fantástico de 

desembargadores. Causas repetitivas aqui podem ter números centenários de 

relatoria. Cumprir à risca a exigência da Resolução nº 8, em casos assim, acarretaria 

o envio de centenas de processos representativos da controvérsia ao STJ, 

frustrando os objetivos da norma.  
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O comando, portanto, meramente regulamentador que é, deve ser 

interpretado em atenção aos escopos da norma regulamentada, limitando-se o envio 

ao STJ a um número razoável de processos, apto a cobrir toda a extensão da 

controvérsia.  

Por fim, há quem sustente a inconstitucionalidade da Resolução nº 8 

nesse ponto. O argumento-chave é que é de natureza processual a norma que 

dispõe a respeito do número de recursos a serem selecionados pelos tribunais de 

origem e, portanto, que o art. 1º, § 1º, de dita resolução extrapolou a lei 

regulamentada e invadiu competência privativa da União para legislar sobre direito 

processual (CF, art. 22, I)233. 

Para nós, a diferença entre processo e procedimento não é decisiva para 

a constitucionalidade da determinação. A União tem competência para legislar tanto 

sobre processo quanto sobre procedimento. No primeiro caso, a competência é 

privativa (CF, art. 22, I). No segundo, concorrente com estados e municípios (CF, art. 

24, XI). A questão é saber se a Resolução nº 8, naquele ponto, atua dentro dos 

limites da norma que busca regulamentar, pouco importando a natureza dessa 

última. 

O regulamento normalmente vem definido pela doutrina de direito 

administrativo como sendo ato de competência privativa do chefe do Poder 

executivo, expedido com a necessidade de operacionalizar a execução da lei, 

devendo ater-se, portanto, aos seus limites, jamais criando direitos ou obrigações234. 

Quando o oder judiciário regulamenta algo – independentemente de 

nomear o ato como resolução, portaria ou de outra forma – exerce atividade atípica 

– pois é típica do poder executivo – e o faz em prol da melhor administração da 

justiça, submetendo-se aos limites ordinários de qualquer regulamento.  

                                                      
233

 “Parece-nos induvidoso, outrossim, que o conteúdo da Resolução nº 8 do STJ neste particular 
(estabelecimento da condição de que seja „pinçado‟ um recurso de cada relator na origem em casos 
de questões repetitivas), não consiste em disposição meramente procedimental: muito além de dispor 
sobre a forma como se dará a seleção (por exemplo, eleger-se na origem recursos com  
fundamentação mais ampla, o que seria correto a nosso ver), está-se a estabelecer um requisito  que 
simplesmente não consta da lei regulamentada, instituindo-se um estreitamento de caráter processual 
no que toca à seleção de recursos especiais na origem, e não  apenas na forma como  se dará a 
seleção”. MELLO, Rogério Licastro Torres de. Recursos especiais repetitivos: problemas de 
constitucionalidade da Resolução nº 8, do STJ. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 163, 
setembro 2008. p. 193. 
234

 “[...] ato geral e (de regra) abstrato, de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, 
expedido com a estrita finalidade de produzir as disposições operacionais uniformizadoras 
necessárias à execução de lei cuja aplicação demande atuação da Administração Pública [grifos 
nossos]”. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo, p. 305. 
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O art. 543-B do CPC dispõe a necessidade de o presidente do tribunal de 

origem encaminhar ao STJ um ou mais recursos representativos de controvérsia. A 

Resolução nº 8 do STJ afirma que será selecionado ao menos um processo de cada 

relator.  

Assim, para melhor operação do disposto no § 1º do art. 543-C do CPC, a 

resolução optou por uniformizar o modo pelo qual os tribunais inferiores devem 

selecionar um ou mais recurso. Até aqui, os limites do poder regulamentar estão 

respeitados. Ocorre que se deve dar à resolução interpretação que não inviabilize os 

fins do instituto criado pela norma que ela regulamenta. Sendo certo que à 

interpretação gramatical junta-se, entre outras, a teleológica, é perfeitamente 

possível, como fizemos, concluir por um significado que se adéque às finalidades da 

norma regulamentada, afastando-se o vício de inconstitucionalidade.   

Outro problema certamente presente no momento de seleção de recursos 

representativos da controvérsia é o fato de que, não raro, os recursos envolvem, 

para além do tema repetitivo, outros, ligados ao direito material ou ao direito 

processual. 

Também aqui - tal como no manifestamos antes no trato da análise por 

amostragem da repercussão geral – entendemos que os recursos monotemáticos, 

se existentes, têm primazia sobre os politemáticos.  

Já que se vai tomar decisão em caráter objetivo, com influxo direto sobre 

múltiplos processos sobrestados - quiçá em todo país – melhor que se faça a partir 

da questão isolada, sem a influência de outras, adjacentes, turbadoras do tema 

repetitivo.  

Recursos politemáticos só devem ser escolhidos na inexistência de 

recursos monotemáticos em número e de qualidade suficientes para preencher toda 

a extensão da controvérsia.  

Todavia, se outra solução não houver, serão eles – os recursos 

politemáticos – selecionados e encaminhados ao STJ para julgamento. Nessa 

hipótese, obviamente, o STJ, além do julgamento da questão repetitiva, deverá 

ocupar-se da análise dos demais temas adjacentes, presentes naqueles recursos.  

Ocorre que, de acordo com o § 6º do art. 543-C do CPC, a competência 

para apreciar o tema repetitivo é da seção ou do STJ, e não de turma que 

ordinariamente julgaria questão não repetitiva. Disso derivaria a necessidade de um 

julgamento fragmentado, de modo que a seção ou a Corte Especial julgasse a 
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questão repetitiva e a turma sorteada apreciasse os demais temas. As dificuldades 

de ordem prática aí implicadas, bem como o interesse público na solução rápida da 

questão repetitiva e os escopos da Lei nº 11.672/2008, são suficientes para autorizar 

que todo o objeto seja apreciado, diretamente, pela seção ou pela Corte Especial do 

STJ. Não há aqui qualquer prejuízo, quer para as partes, quer para o processo ou 

ainda para as estatísticas do STJ235.    

O problema dos recursos especiais politemáticos agrava-se quando 

focalizamos os recursos sobrestados. Suponhamos que o tema “X” seja repetitivo e 

que tenha sido selecionado um pequeno grupo de processos, sobrestando-se os 

demais. Ocorre que há processos não selecionados cujo objeto recursal, além do 

tema “X”, inclui o tema “Y” e (ou) o tema “Z”. Será que esses recursos deverão ficar 

também sobrestados, em razão do julgamento do tema repetitivo “X”, prejudicando 

assim a imediata análise das outras matérias? 

Nosso posicionamento, desde já fixado, é pela impossibilidade de 

sobrestamento de recursos cujo objeto ultrapasse aquele considerado repetitivo. E 

isso por um singelo motivo: a inutilidade da aplicação do procedimento do art. 543-C 

para esse tipo de situação. 

Explicamos. A finalidade do art. 543-C é, entre outras, diminuir a carga de 

processos que pesa sobre o STJ. Mas decisão do STJ sobre o tema repetitivo não 

terá potência suficiente para evitar o encaminhamento de feitos sobrestados que 

tenham temário múltiplo simplesmente porque não lhes esgota o objeto.  

Imagine-se que, no julgamento do feito repetitivo, o STJ tenha decidido de 

forma a confirmar o posicionamento do tribunal de origem. Nesse caso, operará o § 

7º, I, do art. 543-C e os recursos sobrestados, nesse ponto, perderão o objeto. Mas 

se seu objeto for múltiplo, os recursos subsistirão e deverão sofrer juízo de 

admissibilidade para, em seguida, serem encaminhados para o STJ.  

                                                      
235

 “De outra parte, deve-se tratar ainda das demais matérias que, embora constantes do recurso 
especial, não forem afetadas ao procedimento dos recursos repetitivos. 
Em tese, é competência da Turma a apreciação de pontos que não foram afetados pelo Ministro 
Relator, ou seja, sobre os quais não repousa multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica 
questão de direito. Contudo, vislumbram-se as dificuldades práticas do julgamento fragmentado do 
recurso, com a parte sendo apreciado pela Seção e o restante pela Turma originária. 
Por todas, acredito que o recurso deva ser julgado em sua totalidade pela seção, nos termos do art. 
34, inciso XII, do RISTJ, porquanto não haverá prejuízo ao recorrente em ver sua controvérsia ser 
apreciada pelo Colegiado maior”. SALOMÃO, Luis Felipe. A Lei nº 11.672/2008 e o procedimento de 
julgamento de recursos repetitivo, p. 72-73. 
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A aplicação do 543-C, assim, não terá utilidade alguma. Muito ao 

contrário, será dínamo gerador de outros meios de impugnação que eventualmente 

poderão chegar ao próprio STJ, em razão da aflição das partes – premidas por 

eventual urgência no julgamento dos temas justapostos àquele considerado 

repetitivo, e que por isso não foram prontamente julgados –, avolumando-lhe ainda 

mais as perniciosas estatísticas236.    

 

 

4.2.2 O sobrestamento dos recursos especiais não selecionados 

 

 

O sobrestamento dos recursos especiais repetitivos não selecionados 

para julgamento é obrigatório. Tal obrigatoriedade é refletida na assertividade do 

legislador ao afirmar, no § 1º do art. 543-C, que ficarão “suspensos os demais 

recursos especiais até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça”. 

O tema aqui tem trato bastante similar ao que por nós lhe foi dado na 

seara do recurso extraordinário. A obrigatoriedade do sobrestamento, para além da 

clara dicção legal, é mecanismo sem o qual a Lei nº 11.672/2008 jamais atingiria 

seus objetivos. 

Nesse ponto, é de se perguntar: e se o tribunal de origem, mesmo diante 

da existência de múltiplos recursos especiais repetitivos, deixar de aplicar a 

sistemática do art. 543-C, § 1º, do CPC? 

                                                      
236

 O STJ, no entanto, vem decidindo de maneira diferente. Confira-se trecho do voto do Min. Relator: 
“Salienta-se, ainda, que o fato da decisão comportar a análise de duas matérias, sendo uma delas 
não afetada pelo recurso repetitivo n. 1.166.561-RJ, não altera o acerto da decisão de 
sobrestamento, pois impossível dividir o apelo nobre em duas partes, para num momento sobrestar a 
matéria afetada como repetitivo e num outro determinar o envio para esta Corte analisar o restante da 
matéria.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª T. AgRg no Ag 1277178 / RJ. Relator Min. 
Benedito Gonçalves. Brasília-DF. Publicado em: DJe. 27.10.2007. Disponível em: 
<http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 25 fev. 2011.) 
No mesmo sentido, confira-se trecho do voto relator, agora na 2ª Turma: “Exposta a questão, entendo 
que o Tribunal de origem atuou de forma consentânea com o previsto no art. 543-C do CPC, visto 
que uma das matérias suscitadas no recurso especial da autora (ainda que não seja a tese central da 
controvérsia dos autos dos embargos à execução) foi submetida pela Corte de Apelação ao regime 
do recurso representativo de controvérsia. Ademais, observo que, em juízo de cognição sumária, a 
solução adotada pelo Tribunal a quo no que tange à tese em torno do cerceamento de defesa e da 
existência do pagamento do tributo não merece reprimenda, visto que a relação jurídica tributária 
existente nos autos envolve a Fazenda Estadual e a autora, tendo esta a responsabilidade pelo 
recolhimento do tributo. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.  2ª T. MC 16330 / SP. Relatora  Min. 
Eliana Calmon. Brasília-DF. Publicado em: DJe 03.05.2010. Disponível em: <http://www.stj.gov.br>. 
Acesso em: 25 fev. 2011.) 
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A Lei nº 11.672/2008, diferentemente da lei que regulamentou a 

repercussão geral do recurso extraordinário – Lei 11.418, de 19 de dezembro de 

2006237 –, preocupou-se com a hipótese e dispôs expressamente que, neste caso, 

[...] o relator no Superior Tribunal de Justiça, ao identificar que sobre a controvérsia já existe 

jurisprudência dominante ou que a matéria já está afeta ao colegiado, poderá determinar a 

suspensão, nos tribunais de segunda instância, dos recursos nos quais a controvérsia esteja 

estabelecida238. 

Está claro então que, se o tribunal de origem não tiver procedido à 

seleção e ao sobrestamento de recursos especiais repetitivos, o sistema do art. 543-

C poderá ser acionado pelo relator do STJ. Para tanto, há dois fundamentos 

alternativos: a existência de jurisprudência dominante sobre o tema, no próprio STJ, 

ou a afetação da matéria ao colegiado. 

Nesse ponto, a redação do dispositivo parece-nos um pouco confusa. 

Dele, a doutrina trata bem pouco. Há quem entenda que com a expressão matéria já 

afeta ao colegiado, o legislador quis referir-se aos casos em que o relator verifica 

que, na sua turma, já há recurso especial com questão federal que possa vir a se 

repetir em outros recursos239. Essa é, realmente, a interpretação mais próxima dos 

olhos de quem lê a lei. Todavia, dela ousamos discordar. 

Para nós, ao referir-se a matéria já afeta ao colegiado, a norma aponta 

para o problema da admissibilidade do recurso especial, em caso nos quais ainda 

não haja jurisprudência no STJ sobre a matéria. Explicamos. Para que um recurso 

especial possa ser utilizado como paradigma para julgamento de matéria repetitiva, 

é necessário que ele enfrente, e vença, o respectivo juízo de admissibilidade. Note-

se que a lei refere-se ao relator. Qual relator? Só pode ser o do recurso especial a 

ser utilizado como paradigma. Nenhum outro relator mereceria tamanha 

consideração e poderes por parte da lei. É ele quem determinará a suspensão dos 

recursos especiais sobre o mesmo tema, que erram pelas instâncias inferiores. Mas 

por que a necessidade de a matéria estar afeta ao colegiado? Não poderia o relator 

                                                      
237

 No que se refere à análise por amostragem da repercussão geral, foi o próprio STF que 
regulamentou o tema, no art. 328 de seu regimento interno. Dele tratamos na seção 2.3 do Capítulo 1 
deste trabalho. 
238

 Art. 543-C, § 2º, do CPC.  
239

 “Nessa hipótese deverá o relator verificar se há, na sua Turma, recurso especial cuja questão 
federal possa vir a se repetir em outros múltiplos recursos. Parece-nos ser esse o sentido de matéria 
já afeta ao colegiado; o colegiado é o órgão jurisdicional a que o relator pertence e que tem 
competência para julgamento de recurso especial: a sua Turma. RODRIGUES NETO, Nelson. 
Análise crítica do julgamento „por atacado‟ no STJ (Lei 11.672/2008 sobre recursos especiais 
repetitivos. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 163, set./2008. p. 237. 
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aplicar a regra do § 2º do art. 543-C do CPC enquanto o recurso especial esteja 

sobre sua apreciação monocrática?  

Pensamos que sim. Mas é aí que vem a outra parte do referido § 2º que 

diz respeito à existência de jurisprudência dominante no STJ sobre a matéria 

daquele recurso especial que está nas suas mãos. De há muito que o sistema do 

CPC amplifica os poderes do relator no julgamento de recurso especial ou 

extraordinário quando já haja jurisprudência dominante sobre o tema na respectiva 

Corte. Nesses casos, o art. 544, § 3º, do CPC autoriza – desde 1998 – que o relator 

julgue monocraticamente o recurso. Aqui, claro, ele não o fará. No entanto, mesmo 

que o recurso especial ainda esteja sobre sua apreciação monocrática, já 

determinará o sobrestamento dos recursos repetitivos nos tribunais inferiores240.  

Cumpre referir que, em situações como essa, o relator deve ter a 

consciência de que iniciou um procedimento de objetivação do recurso especial, 

para o qual o recurso que está sobre sua relatoria é, até então, o recurso-paradigma.  

Nesse cenário, entendemos que perdem importância os respectivos 

requisitos de admissibilidade, tendo em vista o interesse público no julgamento do 

mérito. Acreditamos que essa será a tendência no julgamento de recursos de estrito 

direito, e que, de certa forma, já está traçada no projeto do novo CPC – neste exato 

momento, já aprovado no Senado e tramitando na Câmara dos Deputados sob a 

rubrica de PL nº 8.046/2010241. 

Alguém poderia conjecturar se não seria o caso de sequer haver 

necessidade de julgamento de recurso especial paradigma, limitando-se o relator a 

                                                      
240

 Mais uma vez divergimos do pensamento de Nelson Rodrigues, para quem “Esta hipótese deve 
ser compreendida como uma regra de transição para que não figure antagônica com a sistemática 
que se pretende introduzir [...] pela ausência de uma norma como a criada pelo art. 543-C do CPC, é 
plausível se admitir a existência, no STJ, atualmente, de vários recursos especiais contendo idêntica 
questão federal, sem que tenham sido sobrestados na origem. É razoável aceitar, ainda, que sobre 
diversas questões federais já se tenha formado jurisprudência dominante, nada obstante outros 
tantos recursos especiais estarem pendentes de julgamento [grifos nossos]”.  RODRIGUES NETO, 
Nelson. Análise crítica do julgamento „por atacado‟ no STJ (Lei 11.672/2008 sobre recursos especiais 
repetitivos), p. 238.  
Não discordamos que, de certa forma, o § 2º do art. 543-C, nessa parte, esteja realmente 
vocacionado como regra de transição. Todavia, o nobre jurista não descreve como o relator deve 
operar o procedimento no caso de já haver jurisprudência dominante e nem aponta para a 
possibilidade de sobrestamento do feito ainda que o recurso especial esteja sob análise monocrática 
do relator. 
241

 Assim dispõe o art. 944, § 2º, do anteprojeto do novo Código de Processo Civil, que inicialmente 
tramitou no Senado Federal sob a rubrica PLS 166/2010: 
“§ 2º Quando o recurso tempestivo for inadmissível por defeito formal que não se repute grave, o 
Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal poderão desconsiderar o vício e julgar o 
mérito de casos repetitivos ou sempre que a decisão da questão de mérito contribua para o 
aperfeiçoamento do sistema jurídico.” 
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apontar para a existência de entendimento da Corte Especial a respeito, 

comunicando os órgãos inferiores para que procedam na forma dos incisos I e II do 

§ 7º do art. 543-C do CPC. Evidentemente, isso não será possível pois, para que  

decisão do STJ - ainda que da Corte Especial -  possa ter tamanha influência sobre 

outros processos, é preciso que passe pelo procedimento de objetivação descrito 

nos diversos parágrafos do art.  543-C do CPC que, muito além de prever meras 

formalidades,enseja a necessária abertura do procedimento, para que o novo 

mecanismo adéque-se ao modelo constitucional de processo civil. 

Por fim, variando ainda sobre o tema do sobrestamento, é de se perquirir 

qual deve ser a solução dada para o caso de sobrestamento indevido. 

O sobrestamento será indevido em duas hipóteses: (i) quando não se faz 

presente o cenário dos recursos repetitivos sobre determinada matéria de direito; (ii) 

quando, apesar de haver repetitividade, a parte entender que o caso concreto traz 

peculiaridadefática que impede o tribunal de adotar a mesma solução a ser 

determinada – objetivamente – pelo STJ para todos os recursos sobre o tema.  

No primeiro caso, o erro é in procedendo e facilmente identificável. No 

segundo, o problema é grave e aponta para as dificuldades deste estágio inicial em 

que estamos, no qual o nosso direito processual, que sempre operou sobre 

conceitos típicos de civil law, passa a importar institutos de comow law – como por 

exemplo o julgamento com base em precedentes – nem sempre com todos os seus 

aparatos242. 

Nesse momento, interessa-nos menos as razões do inconformismo 

daquele que teve seu recurso especial indevidamente sobrestado do que a forma 

pela qual tal insatisfação deve se expressar.  

Tudo nos leva a crer que se deva adotar aqui exatamente a mesma 

solução escolhida para atacar o problema no palco do recurso extraordinário. 

A doutrina, quando se pronuncia sobre o tema, tende a considerar cabível 

o recurso de agravo – que antes da edição da Lei nº 12.322, de 9 de setembro de 

2010, era  agravo por instrumento. Após, agravo nos próprios autos.243 Isso decorre 

                                                      
242

 As últimas reformas emprestaram maior valor à jurisprudência, mas não se ocuparam de regular 
institutos importantes como o distinguishing e a overruling. Sobre o tema, já nos referimos na 
introdução do presente trabalho e novamente discorreremos no capítulo seguinte. 
243

 “Art. 544. Não admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, caberá agravo nos próprios 
autos, no prazo de 10 (dez) dias.” 
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de equiparação feita entre sobrestamento indevido e inadmissibilidade do recurso 

especial.244  

A aproximação das duas hipóteses não nos parece possível, 

principalmente porque o art. 543-C deixa claro que o sobrestamento dos recursos é 

passo anterior ao juízo de admissibilidade. O agravo do art. 544, por expressa 

dicção legal, cabe do juízo negativo de admissibilidade do recurso excepcional.  

Fosse o caso de comparações, preferiríamos fazê-las com a decisão de 

indevida retenção do recurso especial, via aplicação equivocada do art. 542, § 3º, do 

CPC, ocasião em que cabível seria a interposição de medida cautelar para 

destrancar o recurso245. 

Ocorre que, do ponto de vista pragmático, em raciocínio fortemente aliado 

aos já propalados objetivos da lei, nenhuma das duas soluções acima pode ser 

considerada correta. Em ambos os casos, estar-se-ia abrindo uma porta para 

compensar o fechamento de outra, propiciando acesso direto ao STJ em todos os 

casos nos quais a parte entenda ter sido prejudicada pelo sobrestamento246. 

Como já afirmamos ao tratar do sobrestamento de recursos 

extraordinários, a única solução plausível aqui parece ser a da admissão de agravo 

interno, para que órgão colegiado do tribunal a quo reexamine a decisão 

monocrática tomada pelo seu presidente.  

A decisão não pode ser irrecorrível, sob pena de violação ao direito da 

parte de insurgir-se contra o sobrestamento indevido. O agravo interno parece ser a 

única solução que não compromete os nobres objetivos da lei. 

                                                      
244

 “A nosso ver, havendo sobrestamento indevido na tramitação de algum recurso especial pela 
presidência do tribunal a quo, deverá ser admitido agravo de instrumento para o STJ, demonstrando-
se que aquele recurso não se insere no rol dos recursos com fundamentação em idêntica 
controvérsia selecionados pelo órgão a quo.” ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Recurso especial, 
recurso extraordinário e ação rescisória, p. 308. 
245

 A jurisprudência tem sido sensível à conveniência de flexibilizar a regra literalmente categórica do 
§ 3º. No Superior Tribunal de Justiça, o expediente preferido vem sendo o de medida cautelar, 
requerida pelo interessado, para o fim de ordenar a subida imediata do recurso especial [...]”. 
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, p. 599. 
246

 Há jurisprudência do STJ pela não aceitação do recurso do art.544 para a hipótese: (BRASIL. 
Superior Tribunal de Justiça. AG 1.171.563/MG. Relator Ministro Sidnei Beneti. Brasília-DF. Publicado 
em: DJ 27.10.2009. Disponível em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 25 fev. 2011; BRASIL. 
Superior Tribunal de Justiça. AG 1.192.121/RJ. Relator Ministro Massami Uyeda. Brasília-DF. 
Publicado em: DJ 02.10.2009. Disponível em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 25 fev. 2011; 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AG 1.136.539/RJ, Relator Ministro Fernando Gonçalves. 
Brasília-DF. Publicado em: DJ 29.05.2009. Disponível em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 25 fev. 
2011 e BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AG 1.123.683/RJ. Relator Ministro João Otávio de 
Noronha. Brasília-DF. Publicado em: DJ 06.05.2009. Disponível em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso 
em: 25 fev. 2011). Há, todavia, em direção diametralmente oposta, entendimento pela admissão de 
mera petição com os mesmos fins: Pet. Nº 007866 Min. Nancy Andrigui J. 18.08.2010. 
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Note-se, porém, que o raciocínio acima aponta para a necessidade de 

que as leis criadoras de mecanismo de objetivação do processo estabeleçam 

mecanismos mais precisos para garantir o direito das partes – principalmente o 

distinguishing – e a evolução da jurisprudência.  

Por fim, assim como ocorre na sistemática do art. 543-B – por nós 

analisada na seção 2.2 do Capítulo 1 deste trabalho – a lei deixa bastante claro que 

o sobrestamento dos recursos especiais não selecionados é anterior ao respectivo 

juízo de admissibilidade247. Isso implica, como outrora já afirmamos, a relativização 

da importância dos requisitos de admissibilidade recursal em prol da perfeita 

operação dos mecanismos de objetivação do processo. É que, decidido o recurso 

especial-paradigma, os tribunais a quo poderão se retratar caso o STJ expresse 

posicionamento dissonante dos acórdãos recorridos. Tal retratação poderá ser feita 

inclusive naqueles processos em que o recurso especial seria inadmitido. Trata-se 

de preciosa hipótese de erosão das exigências formais, que cedem espaço à 

necessidade de uniformização das decisões judiciais, medida que vai ao encontro 

dos valores de igualdade e segurança jurídica, constitucionalmente prestigiados248.  

Pelas premissas já assentadas na seção 2.2 do Capítulo 1 deste nosso 

estudo, não vislumbramos na exótica hipótese um caso de relativização da coisa 

julgada, mas sim mais uma exceção à chamada preclusão pro judicato – art. 463 do 

CPC. 

Quem tem competência para exercer o juízo de retratação nos processos 

sobrestados? 

O inciso II do § 7º do art. 543-C, afirma literalmente que os recursos 

sobrestados “serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o 

acórdão recorrido divergir da orientação do Superior Tribunal de Justiça”. Isso 

significa que aqueles órgãos prolatores das decisões recorridas deverão reexaminá-

las, mantendo-as ou adequando-as ao precedente fixado pelo STJ. Com efeito, se o 

                                                      
247

 “§ 7º Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais sobrestados na 
origem:  
I - terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação do 
Superior Tribunal de Justiça; ou  
II - serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir 
da orientação do Superior Tribunal de Justiça.  
§ 8º Na hipótese prevista no inciso II do § 7º deste artigo, mantida a decisão divergente pelo tribunal 
de origem, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso especial. [grifos nossos]” 
248

 Em sentido contrário, Nelson Rodrigues Neto, para quem “somente admitido o recurso, será 
possível o exercício da retratação”. (Análise crítica do julgamento „por atacado‟ no STJ (Lei 
11.672/2008 sobre recursos especiais repetitivos, p. 243.) 
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caso é de possibilidade de retratação, só pode fazê-lo o órgão fracionário prolator da 

decisão. Imaginar que tal tarefa caberia ao presidente ou vice-presidente do tribunal 

a quo seria criar um caso de revisão e não de retratação249. Assim, como os 

recursos especiais são interpostos perante a presidência ou vice-presidência do 

tribunal, os autos deverão ser devolvidos para os órgãos fracionários de onde 

emanaram as decisões recorridas para que, revendo-as, optem por sua manutenção 

ou pela desejada retratação250.  

Naturalmente, ao reconsiderar sua decisão, o órgão a quo acaba por 

inverter a sucumbência das partes. Nada garante o acerto e a precisão da decisão 

de reconsideração. Não é difícil imaginar hipótese em que a decisão de 

reconsideração extrapola os limites do julgado do STJ, indo além ou totalmente para 

fora de seus limites.  

A nova decisão desafiará interposição de novo recurso especial, agora 

pela parte recentemente tocada pela sucumbência. Não sendo bons seus 

argumentos, é muito provável que esse recurso, caso vença o juízo de 

admissibilidade, tenha seu seguimento denegado monocraticamente pelo relator no 

STJ, incidindo aqui o art. 557, caput, do CPC251. 

 

 

4.2.3 Influência da decisão de mérito do STJ nos recursos sobrestados 

 

 

O § 7º do art. 543-C do CPC trata da incidência da decisão do STJ, nos 

recursos selecionados, sobre os feitos repetitivos sobrestados na origem. Da leitura 

                                                      
249

 Em sentido contrário, MARTINS, Samir José Caetano. O julgamento dos recursos especiais 
repetitivos (Lei 11.672/2008). Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 64, 
julho 2008. p. 119. Para o referido autor, o reexame deve ser procedido pela presidência ou vice-
presidência do tribunal de origem. Loc. cit. 
250

 Nesse sentido, RODRIGUES NETO, Nelson. (Análise crítica do julgamento „por atacado‟ no STJ 
(Lei 11.672/2008 sobre recursos especiais repetitivos, p. 242-243. 
251

 Não fazemos referência direta à norma do art. 38 da Lei nº 8.038 porque – apesar de específica 
para recursos direcionados ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal – é menos 
ampla e anterior à Lei nº 9.756/1998 que, dando nova redação ao art. 557 do CPC, potencializou os 
poderes do relator no julgamento monocrático de recursos, permitindo-lhe a solitária apreciação não 
só nos casos de intempestividade e de recurso incabível – como faz a Lei nº 8.038 – mas, 
genericamente, em todos os casos de manifesta inadimissibilidade, improcedência, ou de recurso 
prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do TRIBUNAL “ad quem”. 
Nesse sentido, MOREIRA, José Carlos Barbosa.  Comentários ao Código de Processo Civil, p. 654-
656. 
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da norma, concluímos que, posto que não vinculante, necessariamente a decisão do 

STJ afetará de alguma forma o procedimento dos feitos sobrestados na origem. 

Publicado o acórdão do STJ, os recursos sobrestados terão seguimento 

denegado na hipótese de esta Corte confirmar a orientação dos acórdãos recorridos 

(inc. I do § 7º). Se, ao revés, o STJ der provimento ao(s) recurso(s) para alterar no 

todo ou em parte os acórdãos impugnados, os tribunais inferiores ficam obrigados a 

reexaminar suas decisões. Essa obrigatoriedade resta luminosa da letra do inc II do 

§ 7º em questão252,253. 

O reexame, porém, não implica a necessidade de retratação. Essa é 

apenas uma dos caminhos apresentados pelo § 8º do art. 543-C. Nesse caso, os 

recursos perderão objeto. Todavia é possível que o tribunal de origem mantenha seu 

posicionamento, quando então permanece o interesse dos recorrentes no 

processamento dos respectivos recursos especiais, de modo que o tribunal deverá 

proceder ao seu exame de admissibilidade. Ainda aqui, afirmamos que a decisão do 

STJ continua influindo no procedimento daqueles recursos. É que, graças a ela, 

ultrapassado o juízo de admissibilidade na origem, o relator do recurso no STJ 

poderá julgá-lo monocraticamente, forte no art. 557 do CPC, como anteriormente 

explicamos.  

Verificamos, na seção 2.5 do Capítulo 1 deste trabalho, que em sede de 

recurso extraordinário nem sempre a decisão do STJ gerará só retratação ou só 

manutenção de entendimento no seio do tribunal inferior. É que pode ter havido 

divergência entre os órgãos fracionários do tribunal sobre aquele tema de direito, de 

modo que as decisões impugnadas pelos recursos sobrestados reflitam plúrimos 

entendimentos sobre o tema, ora acordantes com a decisão do STJ, ora conflitantes, 

ora parcialmente conflitantes. Note-se ainda que, como o reexame deverá ser feito 

pelo órgão prolator da decisão impugnada e não pela presidência do tribunal, não há 

necessária uniformidade de posicionamento pela retratação ou não retratação. Cada 

colegiado trilhará seu próprio caminho.  

                                                      
252

 “II - serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido 
divergir da orientação do Superior Tribunal de Justiça.” 
253

 “Mais do que permitir, a norma em questão obriga o tribunal de origem a reexaminar a causa cuja 
definição, antes estampada no acórdão recorrido, divergir da orientação que for dada pelo STJ, no 
julgamento do recurso especial afetado”. TAVARES JUNIOR, Homero Francisco. Recursos especiais 
repetitivos: aspectos da Lei 11.672/2008 e da Res. 8/2008 do STJ. Revista de Processo. São Paulo, 
RT, n. 166, dez./2008. p. 199. 
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Digno de nota também o fato de que, aparentemente, o legislador, no § 7º 

do art. 543-C, e o próprio STJ, no art. 5º da Resolução nº 8, esqueceram-se da alta 

probabilidade de mais de um recurso repetitivo ser selecionado, encaminhando-se, 

todos, para julgamento na seção ou na Corte Especial. No entanto, as normas 

referem-se apenas à publicação do acórdão, no singular, quando na verdade haverá 

tantos acórdãos quantos forem os processos selecionados. Pensamos que o 

equívoco possa ser atribuído ao afã do legislador – e a resolução seguiu o mesmo 

sentimento – de valorizar a decisão-quadro254, que será o paradigma a guiar dali em 

diante os tribunais inferiores. O correto é que, malgrado a decisão-quadro expresse 

um único entendimento sobre a questão de direito, ela esteja inserida nos diversos 

acórdãos resultantes do julgamento dos vários recursos especiais selecionados255.  

Tolerantemente, podemos interpretar que a dicção no singular quis referir 

exatamente o primeiro acórdão publicado, contendo a decisão-quadro.  

No necessário e constante paralelo que traçamos entre os regimes 

descritos nos arts. 543-B e 543-C do CPC, vale observar que, no âmbito da análise 

por amostragem da repercussão geral, identifica-se efeito vinculante na decisão do 

STF, algo não encontradiço aqui, no palco dos recursos especiais repetitivos. É que 

como a repercussão geral pertine diretamente ao juízo de admissibilidade do recurso 

extraordinário e somente o STF tem competência para aferi-la, ao fazê-lo, nos 

recursos selecionados, acaba vinculando nesse aspecto os tribunais inferiores. 

Quanto ao mérito, no entanto, não há qualquer vinculação. O mecanismo de 

julgamento de recursos especiais repetitivos, por sua vez, diz respeito somente ao 

mérito. Ausente qualquer disposição constitucional que disponha efeito vinculativo, 

impossível seria a norma prevê-lo em qualquer intensidade256,257.  

                                                      
254

 Decisão-quadro é “termo originalmente empregado para identificar as decisões paradigmáticas da 
União Européia, que vem sendo referido pela doutrina brasileira para descrever as decisões dos 
tribunais superiores que servirão como referência para os tribunais locais”. MARTINS, Samir José 
Caetano. O julgamento dos recursos especiais repetitivos (Lei 11.672/2008), p. 116. 
255

 Impossível que todos os processos sejam julgados por um único acórdão. Lembremos que é 
possível - e até recomendável – a seleção de recursos a decisões distintas sobre o mesmo tema. 
Nesse caso, ao firmar determinado posicionamento sobre a questão de direito, o STJ dará 
procedência a alguns recursos selecionados, negando-a a outros. Naturalmente, para isso, emitirá 
vários acórdãos. A decisão-quadro é apenas o entendimento sobre a questão de direito – inserida de 
maneira idêntica em todos os arestos.   
256

 “Vê-se que, consoante se observou o item 10.5.1, acima, a decisão do STF tem caráter 
absolutamente vinculante, quanto à inadmissibilidade do recurso em razão da ausência de 
repercussão geral. Deverá o órgão a quo, portanto, ater-se ao que tiver deliberado o STF a respeito. 
O mesmo, porém, não ocorre em relação aos recursos especiais: o não conhecimento dos recursos 
especiais selecionados não importará, necessariamente, na inadmissibilidade dos recursos especiais 
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De toda forma, a influência da decisão do STJ sobre a questão repetitiva 

– assim como a do STF, no caso do recurso extraordinário – representa, para nós, o 

núcleo da objetivação do recurso especial.  

Com efeito, o sobrestamento de multifários recursos especiais sobre o 

tema, dispersos nos tribunais regionais federais e nos tribunais de justiça de todo o 

país, representa a sobrelevação da questão de direito em detrimento das questões 

fáticas que circunstanciam aqueles processos258. Com isso, reafirma-se o papel 

constitucional do STJ de guardião da legislação federal e uniformizador da 

jurisprudência a respeito. Acelera-se o procedimento de todos aqueles recursos 

sobrestados e, principalmente, estabelecem-se precedentes que, aplicados, 

permitirão maior segurança e previsibilidade ao jurisdicionado, no que respeita a 

decisões judiciais sobre o tema dali em diante, de modo que pessoas em situação  

idêntica recebam idêntica resposta do poder judiciário, vitalizando-se o princípio 

constitucional da igualdade.  

Como sabemos, o sucesso e a constitucionalidade dos mecanismos de 

objetivação do processo dependem substancialmente da solução a ser dada para 

determinadasvicissitudes que lhes são inerentes, principalmente o déficit 

democrático que invariavelmente os acompanha e que deve ser a todo custo 

minorado. Neste ponto, assume grande importância a possibilidade e a forma de 

manifestação, nos recursos selecionados, daqueles que tiveram seu recurso 

                                                                                                                                                                      
sobrestados [grifos nossos]” ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Recurso especial, recurso 
extraordinário e ação rescisória, p. 307. 
257

 Não obstante nosso posicionamento no sentido de que qualquer vinculação estrita à decisão do 
tribunal superior depender de alteração constitucional a respeito, é importante atentar que a 
tendência parece ser outra. Com efeito, o já referido projeto do novo CPC – já aprovado na câmara 
dos deputados – prevê efeito vinculante da jurisprudência superior em vários momentos, inclusive no 
julgamento de recursos especiais e extraordinários repetitivos:  
“Art. 957. Publicado o acórdão, os recursos sobrestados na origem: 
I – não terão seguimento se o acórdão recorrido coincidir com a orientação da instância superior; ou 
II – serão novamente julgados pelo tribunal de origem, observando-se a tese firmada, 
independentemente de juízo de admissibilidade, na hipótese de o acórdão recorrido divergir da 
orientação da instância superior. [grifos nossos]”  SENADO FEDERAL. Anteprojeto do novo Código 
de Processo Civil. Disponível em:<http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf>. 
Acesso em: 25 fev. 2011. 
Comentando o texto, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: “Merece aplausos a vinculação 
proposta pelo Projeto. Esse encampa nosso posicionamento a respeito da técnica de julgamento 
repetitivo de recursos extraordinários e de recursos especiais. (O projeto do CPC: criticas e propostas 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 189.) 
258

 Mas deve haver mecanismos que permitam as partes demonstrar que peculiaridades fáticas do 
caso concreto impedem a adequação da lide à decisão-quadro do STJ. Trataremos do ponto na 
seção seguinte. 
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sobrestado na origem, bem como a possibilidade de esses mesmos litigantes se 

insurgirem contra o indevido sobrestamento. 

 

 

4.2.4 O indevido sobrestamento dos feitos na origem e a forma de insurgência 

das partes prejudicadas  

 

 

É fácil perceber que a decisão de sobrestamento de feitos repetitivos na 

origem – de iniciativa do presidente do tribunal ou por ordem do relator no STJ – 

podedesbordar dos parâmetros legais. Vislumbram-se aqui duas ordens de 

equívocos: os ligados ao indevido acionamento do mecanismo do art. 543-C, por 

não haver, efetivamente, matéria de direito repetitiva; os decorrentes de erro no 

sobrestamento de específico recurso, por não versar ele sobre a questão repetitiva, 

ou porque, apesar de atinar àquele tema, possui peculiaridades que apontam para a 

necessidade de solução distinta.  

O tratamento da matéria aqui é, mais uma vez, similar ao dado no estudo 

da repercussão geral por amostragem. Negar a possibilidade recursal contra a 

decisão de sobrestamento implicaria lamentáveis consequências, aptas mesmo a 

manchar o instituto com o borrão da inconstitucionalidade. A recorribilidade é um dos 

antídotos ao déficit democrático que acompanha os mecanismos de objetivação do 

processo. 

A lei, incrivelmente, não se preocupou com o problema recursal259. É 

ainda a necessidade de adaptação que a virada de sistema, que está em curso, 

enseja. Estamos sob o influxo do common law, mas ainda não apreendemos a lidar 

com todas as suas complexidades. 

A doutrina é praticamente unânime em admitir recurso na hipótese. 

Todavia, assim como no caso de sobrestamento do recurso extraordinário, a 

                                                      
259

 Nesse sentido, listando uma enormidade de situações em que a operação do mecanismo do art. 
543-C, poderia gerar interesse recursal para alguma das partes. ANDRADE, Fábio Martins de. 
Procedimentos relativos ao processamento e julgamento de recursos repetitivos – anotações à 
Resolução do STJ nº 8, de 7 de agosto de 2008 (Regulamenta a Lei 11.672/2008). Revista Dialética 
de Direito. São Paulo, Dialética, n. 67, outubro 2008. p. 65. 
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preferência é quase sempre pelo agravo de instrumento260 – agora, após a edição 

da Lei nº 12.322/2010, que deu nova redação ao art. 544 do CPC, agravo nos 

próprios autos. 

A solução doutrinária, malgrado aparentemente recomendada, pela 

facilidade com que o art. 544 do CPC se adéqua à hipótese, é incompatível com os 

objetivos da norma. Com efeito, o agravo contra a decisão de sobrestamento subirá, 

juntamente com todo o processo, ao STJ, que terá de decidir a respeito. 

Não se pode pensar em aliviar a carga de processos no STJ com 

soluções que imponham o retorno da mesma carga por outros caminhos. Como 

afirmamos na seção 2.3 do Capítulo 1, o processamento de recursos repetitivos  não 

se pode converter num trabalho de Sísifo.  

O STJ realmente não tem admitido agravo de instrumento na hipótese, 

malgrado não refira expressamente os motivos acima delineados.261 No entanto, há 

acórdãos no sentido da admissão de medida cautelar262 e de simples petição263, o 

que parece ir de encontro aos objetivos da lei, vez que, por via transversa, acaba 

sobrecarregando o tribunal.  

                                                      
260

 Nesse sentido: THEODORO JUNIOR, Humberto. Recurso especial e o novo artigo 543-C do 
Código de Processo Civil (Lei nº 11.672, de 08.05.08). Revista Magister de Direito Civil e Direito 
Processual Civil, p. 35.  
 ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória, p. 
308. 
261

 A fundamentação desses acórdãos é, com todo  respeito, bastante defeituosa, chegando ao ponto 
de negar caráter decisório à decisão do tribunal de origem que determina o sobrestamento  dos 
feitos. “1. A decisão do presidente do Tribunal a quo que determina o sobrestamento do recurso 
especial sob o rito do art. 543-C do CPC, não tem cunho decisório. 2. Agravo de instrumento não é 
cabível ao caso, uma vez que o juízo de admissibilidade do recurso especial sequer foi realizado. 
Agravo regimental improvido”. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª T. AgRg no Ag 1223072 / 
SP. Relator Min. Humberto Martins. Brasília-DF. Publicado em: DJe 18.03.2010. Disponível em 
<http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 25 fev. 2011). Indagamos como é possível uma decisão não ter 
cunho decisório? Para nossa surpresa, encontramos entendimento idêntico - com o mesmo vício 
redacional, também na 1ª Turma no seguinte julgado: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª T. 
AgRg no Ag 1302238 / PE. Relator Min. Benedito Gonçalves. Brasília-DF. Publicado em: DJe 
26.10.2010. Disponível em <http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 25 fev. 2011. 
262

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.  2ª T. MC 16330 / SP. Relatora Min. Eliana Calmon.  
Brasília-DF. Publicado em: DJe 03.05.2010. Disponível em <http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 25 
fev. 2011. Não obstante tem negado o destrancamento do recurso, o fato é que a Ministra Eliana 
Calmon apreciou a medida cautelar, ou seja, implicitamente optou pela viabilidade deste instrumento, 
muito provavelmente em simetria com já consolidado entendimento no sentido de admitir-se medida 
cautelar contra decisão que determina a indevida retenção do recurso especial.  
263

 “A 2ª Seção do STJ já se posicionou no sentido de que o pedido de  destrancamento do recurso 
especial independe de ação cautelar autônoma, podendo ser decidido em requerimento incidente, por 
simples petição. BRASIL.Superior Tribunal de Justiça. Pet. Nº 7.866-RJ. Relatora Min. Nancy 
Andrigui. Brasília-DF. Publicado em: DJ. 18.08.2010. Disponível em <http://www.stj.gov.br>. Acesso 
em: 25 fev. 2011. 
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A Corte Especial desse tribunal, só recentemente – em sessão de 16 de 

fevereiro de 2001 – acabou sufragando o correto entendimento pelo cabimento de 

agravo interno, no tribunal de origem, em situações como tais264. 

 

 

4.2.5 Possibilidade de manifestação de terceiros, nos recursos selecionados  

 

 

O título em epígrafe tem redação idêntica à daquele trabalhado na seção 

2.6 do Capítulo 1 deste estudo. Naquele momento, nossas atenções voltavam-se às 

nuances do § 7º do art. 543-A do CPC. Agora, deitaremos olhares sobre o § 4º do 

art. 543-C do mesmo código. Lá, cuidamos da abertura do procedimento de análise 

da repercussão geral. Aqui, faremos algo semelhante nos limites do procedimento 

de julgamento de recursos especiais repetitivos.  

Nos dois palcos, o ator principal é o mesmo: o amicus curiae. São os 

mesmos também os atores coadjuvantes: as partes dos processos que, sobrestados 

na origem, aguardam a solução dos tribunais superiores para os casos 

selecionados. 

Abertas as cortinas, ambas as peças desfilam o mesmo prelúdio: a 

abertura do procedimento como condição necessária ao preenchimento do déficit 

democrático inerente aos mecanismos de objetivação do processo. 

O espectador, nesse momento, pensa assistir a duas tramas idênticas. Os 

roteiros, todavia, são distintos. É como se o segundo fosse um aperfeiçoamento do 

primeiro. Mais rico, com variações e maior afluência, surpreende aquele que 

imaginava tratar-se da mesma peça. Ao final, veremos desfechos semelhantes. Mas 

os desvãos do primeiro escrito exigirão bem mais do espectador, convertido já em 

hermeneuta, do que o segundo, cuja redação leve e rica aponta com mais nitidez 

para o derradeiro fim. 

Como os espetáculos estão, provisoriamente, sob nossa direção, não 

demoraremos na mecânica repetição do idêntico prelúdio. Basta reafirmar aqui, 

resumidamente, que decisões coletivizadas são exigência do mundo moderno. 

                                                      
264

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. QO no Ag 1.154.599-SP. Relator Min. Cesar Asfor Rocha. 
Brasília-DF. Julgamento em: 16.02.2011. Disponível em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 14 mar. 
2011.  
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Dinâmicas e equânimes por um lado, dificultam a expressão individual e tendem a 

obstaculizar a participação dos envolvidos na formação da vontade governamental: 

executiva, judiciária, legislativa.  

Os mecanismos de objetivação do processo buscam essa modalidade de 

decisão, com as mesmas virtudes e vicissitudes. Para que essas não superem 

aquelas, a abertura do procedimento tem sido o meio eleito pelo legislador e pela 

doutrina para que a equação final reste favorável e caiba nos limites do nosso 

modelo constitucional de processo civil.  

Superado o introito, o roteiro do art. 543-C, § 4º, do CPC toma rumos 

realmente distintos dos trilhados pelo art. 543-A, § 6º.  

De início, é preciso verificar que, pela letra da lei265, a manifestação de 

terceiros em sede de recurso extraordinário é admitida tão somente na análise da 

repercussão geral dos recursos selecionados. A repercussão geral é requisito de 

admissibilidade daqueles recursos. A redação do § 6º do art. 543-A não alcança o 

juízo de mérito.266 

O mecanismo de julgamento de recursos especiais repetitivos não refere 

o juízo de admissibilidade desses recursos. Não se cria aí qualquer novo requisito 

de admissibilidade. A análise é atinente somente ao mérito. Talvez por isso, o § 4º 

permita a manifestação de terceiros sem restrições procedimentais. 

Fica assim isolada a primeira diferença entre os dois institutos: no caso do 

recurso extraordinário, a manifestação de terceiros só está prevista para o momento 

de aferição da repercussão geral.  

No Capítulo 1, entendemos que tal possibilidade também alcança o mérito 

dos recursos extraordinários selecionados. Essa conclusão, todavia, demandou 

construção hermenêutica nada óbvia. Para os recursos especiais, a lei prevê a 

manifestação de terceiros para o julgamento do mérito dos recursos selecionados, 

trazendo assim, em sua gramática literal, todo o necessário para melhor rendimento 

do instituto.  

                                                      
265

 “§ 6º O Relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros 
subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
[grifos nossos].” 
266

 No estudo que fizemos no Capítulo 1, concluímos que a manifestação de terceiros deve ser 
estendida à análise do mérito. 
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Há ainda outra fundamental distinção: é fácil perceber que, enquanto o § 

6º do art. 543-A refere-se a manifestação de terceiros, o § 4º do art. 543-C permite 

manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia.  

Nesse ponto fica bem claro o aperfeiçoamento redacional do segundo 

dispositivo em relação ao primeiro. Lá, a norma refere genericamente terceiros e 

não especifica o motivo da intervenção. Aqui, delineia-se esse grupo, composto por 

pessoas, órgãos e entidades, especificando também o motivo de sua intervenção, 

qual seja, o interesse na controvérsia.  

Era de se esperar que, devido à economia verbal da norma, o RISTF, ao 

regular a repercussão geral, dispusesse de maneira mais detalhada a respeito. Não 

o fez, limitando-se nesse ponto a praticamente repetir os termos legais267 

No seio do STJ, a Resolução nº 8, ao dispor sobre o assunto também não 

foi muito além dos termos legais268. Ocorre que, aqui, a lei já é relativamente clara. 

Interessa-nos agora estudar especificamente esse grupo de interessados 

referido no § 4º do art. 543-C e no art. 3º, I, da Resolução nº 8 do STJ. A intervenção 

de seus vários membros não ostenta a mesma natureza. Veremos que todos 

poderão intervir, mas somente alguns poderão fazê-lo a título de amici curiae.  

A norma legal aponta para a possibilidade de intervenção de pessoas, 

órgãos ou entidades com interesse na controvérsia.  

A doutrina em geral homogeiniza todas as possibilidades de intervenção 

dos terceiros relacionados no dispositivo, como casos de intervenção de amicus 

curiae, referindo tal possibilidade, de maneira ampla, àqueles que detenham 

interesse no julgamento do recurso paradigma. Tal interesse é visto por alguns como 

sendo qualquer interesse269, ou ainda o interesse decorrente do fato de ser o 

                                                      
267

 “Art. 323. [...] § 2º Mediante decisão irrecorrível, poderá o Relator admitir de ofício ou a 
requerimento, em prazo que fixar, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, 
sobre a questão da repercussão geral.” 
268

 “Art. 3º. Antes do julgamento do recurso, o Relator:  
I – poderá solicitar informações aos tribunais estaduais ou federais a respeito da controvérsia e 
autorizar, ante a relevância da matéria, a manifestação escrita de pessoas, órgãos ou entidades com 
interesse na controvérsia, a serem prestadas no prazo de quinze dias.” 
269

 “Trata-se da intervenção do amicus curiae, cuja presença se justifica pela multiplicidade de 
interessados na tese a ser definida pelo STJ e pela repercussão que o julgado virá a ter sobre os 
recursos de estranhos à causa a ser decidida como paradigma. Sindicatos, associações, órgãos 
públicos e até pessoas físicas ou jurídicas privadas poderão habilitar-se como amicus curiae, desde 
que demonstrem algum interesse no julgamento do especial submetido ao regime do art. 543-C. O 
interesse, aqui, não é jurídico em sentido técnico. A intervenção se justifica à base de qualquer 
interesse, inclusive o econômico, o moral, o social, o político, desde que sério e relevante”. 
THEODORO JUNIOR, Humberto. Recurso especial e o novo artigo 543-C do Código de Processo 
Civil (Lei nº 11.672, de 08.05.08). Revista Magister de Direito Civil e Direito Processual Civil, p. 33. 
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terceiro titular de pretensão fundada na mesma tese jurídica270, ou interesse 

decorrente da representatividade social do postulante271, chegando mesmo a ser 

equiparado ao interesse do legitimado extraordinário coletivo272.  

Quase todos os autores, no entanto, conferem a possibilidade 

interventiva, na condição de amici curiae, àqueles que são partes nos feitos 

sobrestados na origem273. 

É curioso que, apesar de os autores discordarem bastante a respeito do 

teor do interesse que justifica a intervenção com base no § 4º do art 543-C, todos, 

em uníssono, concordem que, em todos os casos, o interveniente, seja ele quem for, 

atua no papel de amicus curiae.  

Já, quando tratamos da possibilidade interventiva descrita no art. 543-A, § 

6º, atentamos para a nítida diferença de teor entre o interesse de terceiros que 

tenham representatividade adequada e daqueles que sejam partes nos feitos 

sobrestados na origem.  

                                                      
270

 “Trata-se, sem dúvida, da participação de terceiros, no julgamento do recurso especial, na 
qualidade de amicus curiae [...] devem demonstrar não um „interesse na controvérsia‟, que eles não 
têm, mas um interesse „no resultado do julgamento‟, que têm, por serem titulares de pretensões 
materiais deduzidas com fundamento na mesma tese jurídica [...] o que ocorrerá, por exemplo, 
quando o seu recurso especial tiver ficado suspenso por decisão do órgão competente do  tribunal de 
origem [...]. [grifos nossos]” CARREIRA ALVIM, J.E. Recursos especiais repetitivos: mais uma 
tentativa de desobstruir os tribunais Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 162, agosto 2008. p. 178. 
271

 “É o interesse geral, indireto, daqueles sujeitos que „representem os interesses gerais da 
coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos 
sociais‟ (STF, Plenário, AgRg ADIN 2130-3-SC, rel. Min  Celso de Mello, j. 03.10.2001) [grifos 
nossos]”. RODRIGUES NETO, Nelson. Análise crítica do julgamento „por atacado‟ no STJ (Lei 
11.672/2008 sobre recursos especiais repetitivos. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 163, 
set./2008. p. 240. 
272

 “[...] é de se esperar que o STJ se alinhe à tendência que vem sendo observada no STF e venha a 
admitir a intervenção do chamado „legitimado extraordinário coletivo‟, ou seja, daquele que poderia 
ajuizar ação coletiva sobre o tema, sendo muito pouco provável que se admita a intervenção de 
qualquer jurisdicionado, o que poderia trazer tumulto à tramitação processual”. MARTINS, Samir José 
Caetano. O julgamento dos recursos especiais repetitivos (Lei 11.672/2008), p. 126. 
273

 Também tratando o caso como sendo sempre de intervenção do amicus curiae, Luis Rodrigues 
Wambier e Rita de Cássia Corrêa de Vasconcelos, anotam: “[...] uma vez que a lei não estabeleceu – 
e nem mesmo a resolução – requisitos objetivos para a participação  de terceiros,  pensamos que 
poderão intervir aqueles que demonstrarem ser parte no processo cujos recursos ficaram suspensos, 
pois poderão contribuir com outros subsídios para  a solução da controvérsia”. (Sobre a repercussão 
geral e os recursos especiais repetitivos, e seus reflexos nos processos coletivos. Revista Magister de 
Direito Civil e Processual Civil. São Paulo, Magister, n. 32, julho/agosto 2009. p. 35. 
Concordando com a qualificação do interventor como sendo amicus curiae, mas discordando da 
possibilidade de intervenção daqueles que são partes nos feitos sobrestados, Nelson Rodrigues Neto 
expõe: “O § 4º do art. 543-C, prevê a possibilidade de intervenção de amici curiae no julgamento do 
recurso especial paradigmático. [...] Ora, têm interesse na controvérsia todos os sujeitos que 
interpuseram recursos especiais, os quais se encontram sobrestados. De tal sorte, é de se indagar: 
podem eles intervir como amici curiae? Parece-nos que essa não é a melhor solução, já que o que se 
pretende é imprimir celeridade e conferir segurança jurídica ao processo com esse método de 
solução, por atacado, do conflito de interesses [...]” [grifos nossos]. WAMBIER, Luis Rodrigues; 
VASCONCELOS, Rita de Cássia Corrêa de. Sobre a repercussão geral e os recursos especiais 
repetitivos, e seus reflexos nos processos coletivos, p. 240.  
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O interesse de grupos, entidades ou associações dotadas de 

representatividade adequada é, antes de tudo, um interesse institucional, 

transcendente, público, diferente do interesse jurídico clássico, de cunho  

nitidamente individualista274.  

Nas tradicionais modalidades interventivas, o terceiro participa do 

processo para influenciar a decisão final, que potencialmente afetará a sua esfera 

jurídica. Ao fazê-lo, vincula-se de forma mais ou menos forte ao que ficou lá 

decidido275.  

O amicus curiae, ao revés, não intervém porque sofrerá influxos diretos 

da decisão judicial. Sua voz, já o dissemos, é um alarido, um feixe das múltiplas 

vozesdispersaspelasociedade. Intervém como instrumento de democracia 

participativa, de modo a diminuir o indesejável déficit democrático dos mecanismos 

de objetivação do processo, ou dos processos objetivos276. 

Tais caracteres só podem ser atribuídos à intervenção – permitida pelo 

relator dos recursos especiais selecionados – daqueles órgãos ou entidades cujos 

objetivos, estrutura interna e abrangência social os qualifiquem como verdadeiros 

dínamos de interesses de grupos, classes ou outros segmentos sociais relacionados 

com a questão jurídica a ser decidida.  

Com isso não pretendemos afirmar a impossibilidade de intervenção 

daqueles que sejam partes nos feitos sobrestados. Pensamos que podem intervir 

para aduzir novos argumentos por escrito. Não assumem, todavia, a condição de 

amicus curiae. 

Como já aduzimos no trato do tema no âmbito da análise por amostragem 

da repercussão geral, os motivos e os objetivos da intervenção de quem é parte nos 

feitos sobrestados desautorizam por completo sua classificação como amicus curiae.  

                                                      
274

 “O interesse institucional também é interesse público. E o é justamente porque transcende ao 
interesse individual de cada uma das partes litigantes e, o que para nós é mais saliente, porque 
transcende ao próprio „interesse‟ eventualmente titularizado pelo próprio aminus curiae” BUENO, 
Cássio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 503. 
275

 “Outra diferença crucial entre a intervenção de terceiros em geral e o amicus curiae reside nos 
efeitos do julgamento e da autoridade da coisa julgada sobre os terceiros [...]. O amicus curiae não se 
sujeita a esta peculiar preclusão resultante da coisa julgada, podendo livremente discutir a matéria 
que motivou sua intervenção em outros processos”. CABRAL, Antônio do Passo. Pelas asas de 
Hermes: a intervenção do „amicus curiae‟, um terceiro especial. Uma análise dos institutos 
interventivos similares – O „amicus‟ e o Vertreter des öffentlichen Interesses. Revista de Processo. 
São Paulo, RT, n. 117, outubro 2004. p. 20.  
276

 “E a reboque deste movimento de publicização deve ser interpretado o amicus curiae como um 
instrumento de democracia participativa, desvinculado da figura das partes”.  CABRAL, Antônio do 
Passo. Pelas asas de Hermes: a intervenção do „amicus curiae‟, um terceiro especial, p. 26. 
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É que a razão de ser dessa intervenção é a forte repercussão jurídica que 

a decisão do STJ terá nos feitos sobrestados e, naturalmente, na esfera jurídica 

daqueles que são partes nesses feitos. O interesse desses terceiros é, portanto, 

nitidamente jurídico, no sentido clássico. Sua intervenção tem o único objetivo de 

convencer o órgão julgador a adotar a tese que mais lhes interessa. O cunho 

individualista aqui resplandece em tons fortes e difere de tudo o que refere ao 

interesse do amicus curiae.  

Os poucos autores que defendem a impossibilidade de as partes 

intervirem, estão fundamentados em razões de ordem prática, ou seja, o aparente 

tumulto processual criado por um afluxo demasiado de manifestações escritas, 

boicotando-se assim os primeiros objetivos da lei277.  

Não negamos o risco. Mas pensamos que se deva corrê-lo. Ao menos 

nesse momento de virada, em que deixamos para traz tradicionais premissas da civil 

law e passamos a adotar mecanismos do common law para os quais não  estamos 

habituados. Só o tempo criará as condições adequadas para que se deem as 

devidas adaptações das leis e da jurisprudência. Até lá, não podemos nos dar ao 

luxo de colocar na berlinda garantias nucleares do modelo constitucional de direito 

processualcivil.  

As inovações e os benefícios trazidos pelos mecanismos de objetivação 

do processo trazem para operadores do direito e jurisdicionados um clarão de 

novidades. Se antes tateávamos no escuro, agora estamos ainda enceguecidos por 

essa luz que nos vasa as retinas. Portanto, é preciso esperar, ver operar os novos 

mecanismos,aferir-lhes o custo-benefício e adequá-los à nossa realidade. Só depois, 

se for o caso, poderemos potencializar-lhes os efeitos abrindo mão da postura mais 

conservadora. 

Os argumentos destinados a impedir a intervenção das partes dos feitos 

sobrestados são, como vimos, de ordem pragmática, já que estão orientados à 

eficiência da prestação  jurisdicional. Os nossos argumentos são pela possibilidade 

dessa intervenção, mas, ao final, também têm forte teor pragmático. Nosso 

pragmatismo, no entanto, sem minar os objetivos da lei, está ordenado à 

                                                      
277

 RODRIGUES NETO, Nelson. Análise crítica do julgamento „por atacado‟ no STJ (Lei 11.672/2008 
sobre recursos especiais repetitivos. Revista de Processo, p. 240. TAVARES JUNIOR, Homero 
Francisco. Recursos especiais repetitivos: aspectos da Lei 11.672/2008 e da Res. 8/2008 do STJ, p. 
198. 
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preservação do princípio democrático, sem o qual não há falar em Estado de Direito 

e, portanto, pensamos que deva prevalecer. 

 

 

4.2.6 Interesse público no julgamento dos recursos especiais selecionados 

 

 

As duas peças principais da engenhosa engrenagem do art. 543-C são, 

sem dúvida, a seleção de recursos especiais que bem representem a questão de 

direito e o sobrestamento dos demais recursos sobre o mesmo tema.  

Do sobrestamento já tratamos. Da seleção, abordamos vários aspectos, 

como, por exemplo, os critérios eletivos. Resta-nos atacar o problema do julgamento 

dos feitos triados.  

No início deste capítulo já descrevemos as possibilidades geradas pela 

decisão de mérito do STJ nos termos do art. 543-C e seus parágrafos. A lei é 

bastante clara, ao (i) impor denegação de seguimento aos recursos sobrestados 

quando o STJ confirma o posicionamento do tribunal de origem; (ii) permitir a 

retratação pelo tribunal a quo no caso de reforma de entendimento no STJ; (iii) 

determinar que, acaso mantenha o tribunal seu entendimento, proceda a juízo de 

admissibilidade do recurso e, se positivo, o encaminhe ao STJ para, muito 

provavelmente, tomar o caminho que lhe reserva o art. 557 do CPC.  

Desse singelo resumo sobre o rito do art. 543-C, ficam bem claras as 

potencialidades do julgamento do STJ, principalmente no que se refere aos feitos 

sobrestados. Por mais que não haja efeito vinculante no mérito, a tendência será 

que a postura do tribunal de origem gravite em torno do que decidiu o STJ. No caso 

de reforma do posicionamento, por exemplo, muito provavelmente o tribunal dará 

rendimento ao chamado efeito regressivo do recurso, revendo seu entendimento (§ 

7º, II, e § 8º do art. 543-C). Mesmo que não o faça, o recurso sobrestado, acaso 

vença o juízo de admissibilidade, muito possivelmente terá seu procedimento e 

julgamento abreviados pela aplicação, na relatoria do STJ, do disposto no art. 557 

do CPC – julgamento monocrático. Isso para não dizer da obrigatoriedade de se 

negar seguimento ao recurso sobrestado no caso de confirmação do 

posicionamento recorrido no STJ (§ 7º, I, do art. 543-C). 
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É justamente do forte magnetismo da decisão do STJ nos recursos 

selecionados que emana o interesse público nesse julgamento. Tratamos desse 

mesmo tema na seção 2.7 do Capítulo 1, quando abordávamos as dificuldades da 

análise por amostragem da repercussão geral. Lá, eram duas as decisões dotadas 

de interesse público: a que decidia sobre a presença de repercussão geral nos feitos 

selecionados e, após, a decisão de mérito nos mesmos feitos. 

Em sede de recurso especial repetitivo, o tema é menos complexo, no 

sentido de que só há relevância pública na decisão do STJ sobre o mérito dos 

recursos selecionados. O juízo de admissibilidade desses recursos não repercute 

sobre os feitos sobrestados. Todavia, a relevância da decisão de mérito é igual à do 

STF, até porque a sistemática imposta pelo art. 543-C é claramente inspirada no 

regime do art. 543-B. 

Posto isso, as dificuldades aqui abordadas e as conclusões a que 

chegaremos são rigorosamente idênticas às relatadas na seção 2.7 do Capítulo 1, 

bastando relatá-las nesse novo ambiente e verificar o atual  posicionamento do STJ 

a respeito.  

Entendemos que o interesse público no julgamento dos recursos 

selecionados impõe novo regime à desistência recursal. Essencialmente, a 

desistência é ato da parte, não depende de homologação para produção de efeitos, 

e cabe até o último momento que o recorrente tem para se manifestar, ou seja, a 

sustentação oral no tribunal278. 

Ocorre que a seleção dos recursos a serem enviados para o STJ despeja 

grande interesse público em seu julgamento, porque (i) implica o sobrestamento de 

todos os feitos que versam idêntica questão; (ii) a decisão do  STJ guiará, em maior 

ou menor grau o destino dos feitos sobrestados; (iii) seu julgamento proporcionará a 

formação de precedente, orientando, daí em diante,  todos os demais órgãos 

jurisdicionais do país na decisão do tema, trazendo segurança jurídica, 

previsibilidade e igualdade para os jurisdicionados.  

Por tudo o que foi dito, o destino dos recursos selecionados já não pode 

mais ficar nas mãos dos recorrentes. É certo que, a partir do momento em que 

                                                      
278

 “A última oportunidade que o recorrente terá para desistir do recurso será o último momento em 
que se pode manifestar, isto é, a sustentação oral no Tribunal [...]. Para ter validade, a desistência do 
recurso não precisa ser expressamente homologada pelo órgão julgador. O atual diploma, ao 
contrário do anterior, deixou claro que somente necessita de homologação a desistência da ação.” 
JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009. p. 144-145. 
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selecionado o recurso especial, dele já não pode desistir a parte recorrente. O 

fenômeno é uma clara consequência da objetivação do processo, proporcionada 

pelo art. 543-C, pois os interesses subjetivos das partes cedem à necessidade maior 

de solucionar, com reflexos para todos, a questão de direito, tratada isoladamente. 

O STJ apreciou a questão, em acórdão da Corte Especial279, da lavra da 

Ministra Nancy Andrighi, que vem servindo atualmente de precedente para análise 

do tema pelos seus órgãos fracionários280. Passemos ao seu estudo. 

A Ministra trata do tema como sendo um aparente conflito de normas 

entre os arts. 501 e 543-C do CPC281. Afirma que o art. 501, apesar de ser claro ao 

fixar a desistência como direito subjetivo público do recorrente, não é ilimitado, 

havendo precedentes no sentido de impedi-la quando voltada a manobras 

processualmente desleais ou quando já iniciada a seção de julgamento282. De outro 

lado, aborda o art. 543-C como mecanismo de coletivização do processo, apto a 

garantir a razoável duração do processo e a maximizar o direito fundamental da 

isonomia283.  Mais à frente, constata que o atendimento do pedido de desistência 

prejudicaria todos aqueles que tiveram seus feitos sobrestados e, pior, demandaria a 

necessidade de se selecionar outro recurso, abrindo a possibilidade de nova 

manifestação de amicus curiae, e outros interessados. Nesse ponto, fica bem  claro 

                                                      
279

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. QO no REsp 1063343 / RS. Relator Min. Nancy Andrighi. 
Brasília-DF. Publicado em: DJU 04.06.09. Disponível em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 25 fev. 
2011.  
280

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EDcl no REsp 1111148 / SP, S1. Relator Min. Mauro 
Campbell Marques Brasília-DF. Publicado em: DJe 21.05.2010; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 
REsp 1111148 / SP, Min. Mauro Campbell Marques. Brasília-DF. Publicado em: DJe 08.03.2010. . 
Disponível em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 25 fev. 2011.  
281

  Esta Questão de Ordem visa solucionar o aparente conflito entre o art. 501, na redação original 
editada em 1973, e o art. 543- C, conforme redação dada pela Lei nº 11.672, em 2008. 
282

 “A disposição legal revela com clareza e precisão o direito subjetivo do recorrente desistir do 
recurso interposto sempre que lhe parecer conveniente. No entanto, há orientações doutrinária e 
jurisprudencial estabelecendo que há limites para o exercício desta faculdade, por exemplo, quando 
evidenciado o interesse do recorrente de efetuar manobras que permitam vislumbrar ofensa ao dever 
de lealdade processual.  A Corte Especial manifestou-se pela não homologação de pedido de 
desistência formulado após o início do julgamento do recurso no seguinte julgado: BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça. EREsp n.º 218.426/SP. Relator Min. Vicente Leal, Brasília-DF. Publicado em: DJ 
de 19.04.2004. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=5336638&sReg=200
801289049&sData=20090604&sTipo=68&formato=PDF>. Acesso em 25 fev. 2011. 
283

 “São duas as perspectivas constitucionais sob as quais o incidente previsto no art. 543-C do CPC 
deve ser analisado: a primeira, de garantir a plena realização do direito à razoável duração do 
processo; e a segunda, de maximizar o direito fundamental à isonomia”. BRASIL. Superior Tribunal 
de Justiça. EREsp n.º 218.426/SP. Relator Min. Vicente Leal, Brasília-DF. Publicado em: DJ de 
19.04.2004. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=5336638&sReg=200
801289049&sData=20090604&sTipo=68&formato=PDF>. Acesso em 25 fev. 2011. 
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que a repetição do mecanismo levaria à falência o novo mecanismo do art. 543-C do 

CPC284. 

Por fim, utilizando a técnica da ponderação, a Ministra, num primeiro 

momento, aponta para a possibilidade de homologação da desistência com 

continuação do julgamento da questão de direito para a formação de precedente285 

mas, após, aderindo a argumentação do Ministro Nilson Naves, opta por 

simplesmente indeferir a desistência e prosseguir, normalmente, no julgamento  do  

recurso286. 

No voto referido – voto vista do Ministro Nilson Naves – observamos que 

a inviabilidade de homologação da desistência e continuação do julgamento da 

questão jurídica esbarra na impossibilidade de o STJ decidir em tese, tal como faz o 

STF no exercício da jurisdição constitucional287.  

O estudo analítico dos votos é muito proveitoso, pois os argumentos dos 

ministros são todos calcados em características da objetivação do processo. Fica 

claro o ideal de preservação da igualdade através de decisão coletivizada, à medida 

que diminuem de importância os interesses privados na solução da controvérsia.  

                                                      
284

 “Não se pode olvidar outra grave conseqüência do deferimento de pedido de desistência puro e 
simples com base no art. 501 do CPC, que é a inevitável necessidade de selecionar novo processo 
que apresente a idêntica questão de direito, de ouvir os amici curiae, as partes interessadas e o 
Ministério Público, oficiar a todos os Tribunais do país, e determinar nova suspensão, sendo certo 
que a repetição deste complexo procedimento pode vir a ser infinitamente frustrado em face de 
sucessivos e incontáveis pedidos de desistência.” BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EREsp n.º 
218.426/SP. Relator Min. Vicente Leal, Brasília-DF. Publicado em: DJ de 19.04.2004. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=5336638&sReg=200
801289049&sData=20090604&sTipo=68&formato=PDF>. Acesso em 25 fev. 2011. 
285

 “A todo recorrente é dado o direito de dispor de seu interesse recursal, jamais do interesse 
coletivo. A homologação do pedido de desistência deve ser deferida, mas sem prejuízo da formulação 
de uma orientação quanto à questão idêntica de direito existente em múltiplos recursos [grifo nosso]”.  
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EREsp n.º 218.426/SP. Relator Min. Vicente Leal, Brasília-DF. 
Publicado em: DJ de 19.04.2004. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=5336638&sReg=200
801289049&sData=20090604&sTipo=68&formato=PDF>. Acesso em 25 fev. 2011. 
286

 “Contudo, após a explanação do Min. Nilson Naves, que, diante da importância do julgamento dos 
incidentes de recurso repetitivo para este Tribunal e, sobretudo, para os próprios jurisdicionados, 
considerou ser inviável o deferimento de pedido de desistência formulado nos recursos 
representativos, reformulei meu entendimento, propondo o indeferimento do pedido de desistência 
veiculado pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A no recurso em exame.” BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça. EREsp n.º 218.426/SP. Relator Min. Vicente Leal, Brasília-DF. Publicado em: DJ de 
19.04.2004. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=5336638&sReg=200
801289049&sData=20090604&sTipo=68&formato=PDF>. Acesso em 25 fev. 2011. 
287

 “Ademais, se decidirmos sem julgar o especial, estaremos decidindo em tese. E isso não cabe ao 
Superior, como compete ao Supremo, por exemplo, na ação direta de inconstitucionalidade.” BRASIL. 
Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=4668237&sReg=200
801289049&sData=20090604&sTipo=3&formato=PDF>. Acesso em 20 fev. 2011. 
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O impedimento à desistência é consequência direta da objetivação do 

processo. 

Interessante notar que mesmo a homologação da desistência com 

continuação para julgamento da tese foi vedada. O argumento aqui foi o de que ao 

STJ não cabe decidir em tese. Realmente, a objetivação do processo não o torna 

totalmente objetivo. Não cabe ao STJ decidir em tese, mas sim decidir a tese, 

coletivizando-a, posteriormente.  

Já havíamos expressado o mesmo entendimento ao tratar do tema na 

searados recursos extraordinários, sem essa específica fundamentação trazida pelo 

voto do Ministro Nilson Naves. Aderimos ao argumento. Até porque, a finalidade dos 

mecanismos de objetivação é agilizar e equalizar a solução de casos concretos a 

partir do julgamento de uma questão de direito. É insensato, portanto, que para isso 

se fixe o precedente em tese. Muito melhor é estudar a questão imbricada com as 

circunstâncias da vida – pois é na vida que acontece o direito – e aí decidir, 

atingindo também demandas vividas por muitas outras pessoas. A chance de acerto 

é muito maior. 

Por fim, como argumento adicional, não custa lembrar que, se uma das 

principais finalidades do mecanismo do art. 543-C é possibilitar que demandas que 

versam idêntica questão de direito recebam o mesmo tratamento jurisdicional, seria 

paradoxal que fugissem a esse tratamento as partes responsáveis por levar ao STJ 

o recurso que ensejará a formação do precedente.  

  Última observação. Uma das razões que poderiam motivar pedido de 

desistência seria o receio de reforma para pior, como resultado do julgamento do 

recurso especial selecionado. Diante dos clássicos parâmetros de direito processual, 

sabe-se que é motivação ligada ao princípio dispositivo que impede que se piore a 

situação daquele que recorreu com exclusividade. Todavia, aqui, o interesse público 

no resultado final parece exigir outra solução. 

Tratamos do tema na seção 2.7 do Capítulo 1. Porque aqui o tratamento 

deve ser o mesmo dado naquela oportunidade, faremos apenas sucintas 

observações. 

Nada custa repisar aqui a importância que o princípio da proibição da 

reformatio in pejus tem para a teoria geral dos recursos.288 Todavia, como já 

                                                      
288

  “Se um dos litigantes parcialmente vencidos impugnar a decisão, a parte deste que lhe foi 
favorável transitará normalmente em julgado, não sendo lícito ao órgão ad quem exercer sobre ela 
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ponderamos, não há no ordenamento nenhuma regra expressa que proíba resultado 

mais gravoso no recurso, sendo a restrição mera decorrência do chamado princípio 

dispositivo289. 

Fato é que, onde não atua o princípio dispositivo, não atua a proibição da 

reformatio in pejus.  

Naturalmente, é possível que em sede recursal o juiz se depare com 

questão de ordem pública não aventada pelas partes. Nesse caso, o juiz, como 

presidente do processo, deverá agir de ofício para velar pela regularidade do 

processo e pelo respeito às disposições de ordem pública, sem, no entanto, alterar-

lhe o objeto. 

Vimos adrede que esse é o núcleo duro do princípio dispositivo, e que, 

para alguns autores, denomina-se princípio da demanda ou princípio da iniciativa 

das partes290.  

As matérias de ordem pública dividem-se em matérias de índole 

processual e material291. Em relação a essas há resistência na doutrina em se 

admitir a revisão de ofício em recurso exclusivo de uma das partes292.  

                                                                                                                                                                      
atividade cognitiva, muito menos retirar, no todo ou em parte, a vantagem obtida com o 
pronunciamento de grau inferior (proibição da reformatio in peius)”, DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, 
Leonardo José Carneiro da.  Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais, p. 
62. 
289

 “O direito brasileiro, de fato, não consagra expressamente a regra da proibição da reformatio in 
pejus. Esta regra, como bem observa Nelson Nery Jr, „é extraída do sistema, mais precisamente da 
conjugação do princípio dispositivo, da sucumbência como requisito de admissibilidade e, finalmente, 
do efeito devolutivo do recurso‟”. ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Os agravos no CPC brasileiro. 
4. ed. São Paulo:  Revista  dos Tribunais, 2006. p. 261. 
290

 “Embora seja franqueada aos próprios interessados a mais ampla liberdade de agir, sendo 
exclusivamente seu o juízo sobre a conveniência e oportunidade da instauração do processo em 
busca de tutela jurisdicional (princípio da demanda- infra, nn 398 e 540), uma vez formado este a 
tendência moderna é reforçar os poderes de direção e impulso do juiz. Não há oposição, contraste ou 
conflito entre a disponibilidade da tutela jurisdicional, que repudia a instauração de processos de 
ofício pelo juiz; e o princípio inquisitivo, responsável pela efetividade do próprio poder jurisdicional 
estatal e exercido sempre que provocado [grifos nossos]”. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições 
de direito processual civil, p. 238-239.  
Afirma Fredie Didier Jr. que “[...] independentemente da natureza do direito discutido, persiste o 
princípio da demanda, que impede o magistrado de dar início ao processo”. (Curso de direito 
processual civil – Teoria geral do processo e processo de conhecimento, p. 57. 
Com extrema precisão, e em auxílio às nossas reflexões, Leonardo Grecco diferencia o princípio 
dispositivo do princípio da iniciativa das partes. Para ele, esse último “pode ser chamado de princípio 
da demanda. [...] de acordo com esse princípio, é o autor quem delimita, objetivamente e 
subjetivamente, o objeto sobre o qual se exercerá a jurisdição [grifos nossos]”. Mais à frente, afirma: 
“É claro que o juiz não pode trazer para os autos fatos diversos, que transformem a demanda 
proposta numa outra demanda, caracterizadores de outro direito material”. (Instituições de processo 
civil, p. 537-538, 547.)  
291

 “São de ordem pública todas as normas (processuais ou substanciais) referentes a relações que 
transcendam a esfera de interesses dos sujeitos privados, disciplinado relações que os envolvam, 
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A maior dificuldade está, portanto, na impossibilidade de, mesmo 

reconhecendo de ofício questões de ordem pública – e já há alguma estranheza na 

doutrina em assim proceder em relação ao direito material –, alterar-se o objeto da 

demanda. 

Como também referimos no Capítulo 1, o obstáculo acima tem de ser 

superado ou evitado. 

Vimos, naquele momento, que o princípio da proibição da reformatio in 

pejus é corolário do princípio dispositivo, mas não é o princípio dispositivo. Afastar 

essa proibição não implica violar o núcleo duro do princípio dispositivo. Impedir que 

o juiz julgue independentemente de demanda é exigência da própria configuração do 

Estado Democrático de Direito, mas recorrer não é demandar originalmente. Ao 

revés, o objeto do recurso estará sempre adstrito à demanda inicial. Se o autor 

demandou pela rescisão contratual por culpa do contratante e o réu recorre da 

sentença de procedência, jamais o tribunal poderá, mantendo tal condenação, impor 

ainda ao réu condenação nas perdas e danos sofridos pelo autor em razão do 

descumprimento culposo. Disso ninguém duvida. A proibição da reforma para pior 

impede apenas a elevação do nível da sucumbência do recorrente, mas é claro que 

ninguém imagina que, afastada essa proibição, possa-se alterar o próprio objeto do 

processo.  

O princípio dispositivo é fonte de luz. A proibição da reformatio in pejus é 

um dos raios luminosos por ela gerados.  

Estabelecida a diferença, pensamos que o obstáculo referido resta 

evitado, não precisando mais ser superado. 

Daqui em diante, fica relativamente fácil demonstrar que a possibilidade 

de superação da proibição em si – além de não tocar o núcleo duro do princípio 

dispositivo – decorre do forte interesse público no julgamento dos feitos 

selecionados e no caráter de objetivação do processo, que tem o mecanismo do art. 

543-C.  

                                                                                                                                                                      
mas fazendo-o com atenção aos interesses da sociedade como um todo, ou ao interesse público 
[grifos nossos]”. DINAMARCO, Cândido Rangel.  Instituições de direito processual civil, p. 71. 
292

 “Com relação à matéria de ordem pública de natureza material, há mais resistência em se admitir 
que possam ser reconhecidas, de ofício, no âmbito dos recursos”. NOLASCO, Rita Dias. 
Possibilidade do reconhecimento de ofício de matéria de ordem pública no âmbito dos recursos de 
efeito devolutivo restrito.  In: NERY JUNIOR, Nelson; ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa (coords.). 
Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e assuntos afins. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2006. v. 10. p. 463. 
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Uma singela observação: como pode um tribunal superior fixar um 

precedente quase vinculante se não tiver liberdade para decidir livremente a 

questão? E se a melhor decisão, aquela que dá à legislação federal a mais precisa 

interpretação, implicar reforma para pior para o recorrente? Dever-se-á obstar o 

prosseguimento do feito, devolvê-lo ao tribunal de origem, fazer nova seleção, ouvir 

a todos novamente, numa ciranda sem fim?  

Não, obviamente. O regime dos recursos selecionados é próprio. A 

mesma razão que indicou ao STJ a impossibilidade de desistência dos recursos 

selecionados está a autorizar o resultado para pior.  

Somente assim o STJ poderá fixar o melhor precedente, apto a 

disseminar judiciário afora a mais precisa interpretação da legislação federal, 

equalizando, com base nela, todas as demais lides sobre o mesmo tema293.  

Apesar da heterodoxia de nosso posicionamento, vamos além, para, 

coerentemente com a premissa fixada, estender a possibilidade de reformatio in 

pejus também para os recursos sobrestados, a depender do resultado final obtido no 

STJ para o recurso eleito – o precedente fixado. 

É que, se a busca é sempre pela fixação do melhor precedente e se, para 

isso, não se deve interpor a proibição da reformatio in pejus, nada justifica postura 

diferente por parte dos tribunais de origem no que se refere à possibilidade de 

retratação, nos recursos sobrestados, de resultado distinto daquele fixado no STJ.  

Explica-se. Se há liberdade na fixação do precedente, porque não haveria 

liberdade na aplicação do precedente fixado? O sobrestamento dos recursos não 

selecionados não é parte integrante do sistema do art. 543-C? Como completar a 

boa operação do mecanismo lá engendrado com a adoção de premissas distintas 

para as diferentes partes do todo? 

Se o escopo legislativo aqui é uniformizar jurisprudência, adequando-a ao 

precedente fixado, e extraindo daí todos os objetivos já listados, facultando-se ao 

                                                      
293

 Importante informar que, em nossa pesquisa de jurisprudência, ainda não encontramos o 
entendimento aqui defendido, adotando o STJ postura mais clássica: 
“O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX: O presente recurso especial foi julgado por esta Primeira Seção 
em 25/11/2009, sob a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, tendo recebido a seguinte ementa: 
[...] 3. É inviável reformar o acórdão recorrido a favor da parte que não interpôs recurso especial, a 
fim de que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, seja considerada indevida a 
incidência de ICMS sobre os serviços de instalação de telefone fixo, pois, na espécie, estar-se-ia 
promovendo reformatio in pejus contra a parte recorrente.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 
Resp. 1133696/PE – 1ª Seção. Relator Min. Luiz Fux Brasília-DF. Publicado em: DJe 13/10/2010. 
Disponível em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 25 fev. 2011.) 
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tribunal o exercício de juízo de retratação, não se pode impor que, ao rever seus 

acórdãos, o tribunal de origem simplesmente fique impedido de os adequar ao 

precedente fixado.  

Ao invés da promoção do direito fundamental da igualdade, ter-se-ia a 

instauração de situação nitidamente desigual, no seio de um procedimento 

especialmente criado para equalizar decisões judiciais sobre tema idêntico.  

Aquele que teve o feito sobrestado não poderia ter tido seu recurso 

eleito? Fosse assim e não seria ele a arcar com reformatio in pejus a partir de 

nossas premissas294?  

Não se pode tudo reduzir a uma questão de sorte ou azar. Se o 

mecanismo é de objetivação do processo, tem de valer para todos. É por isso que 

todos os envolvidos podem desfilar seus argumentos perante o STJ antes do 

julgamento dos recursos eleitos (§ 4º do art. 543-C). Daí a relevância da abertura do 

procedimento. Todos poderão ser democraticamente ouvidos, mas os bônus e os 

ônus dos mecanismos de objetivação têm de ser igualmente distribuídos e 

suportados por toda a sociedade.  

Uma última observação quanto aos recursos sobrestados. Nesses casos 

é possível a desistência, não porque não estejam presentes aqui as mesmas razões 

de ordem pública que impõem julgamento aos recursos selecionados, mas sim 

porque o sobrestamento dos feitos dá-se antes mesmo do juízo de admissibilidade 

do recurso. Não se pode impedir a desistência de um recurso que sequer foi ainda 

admitido.  

                                                      
294

  A letra da lei ajuda-nos nessa conclusão, pois o inc. II do § 7º do art. 543-C é bastante claro ao 
afirmar que: “II - serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o acórdão 
recorrido divergir da orientação do Superior Tribunal de Justiça.” Ora, se serão reexaminados os 
acórdãos na hipótese de divergirem da orientação do STJ, isso significa que, no reexame, deverão 
convergir para o precedente fixado, independentemente de qual seja a orientação. Lembremos que 
não há obrigatoriedade na retratação e, ainda, que à parte deve sempre se franquear a possibilidade 
de demonstração de que sua lide não se adequa ao caso eleito – vimos que a maneira mais correta e 
viável de assim se proceder é por meio da interposição de agravo interno da decisão do presidente 
do tribunal que sobrestar os recursos repetitivos.  
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CAPÍTULO 5 

SÚMULA VINCULANTE E OBJETIVAÇÃO DO PROCESSO 

 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O INSTITUTO DA SÚMULA  

VINCULANTE 

 

 

O estudo da súmula vinculante é esforço que nos foi imposto pelas 

circunstâncias. De início, não era o nosso intuito fazê-lo. O tema – e muito da 

doutrina que varia em torno dele – lembra-nos um pouco as notícias políticas 

diuturnamente encontradiças na imprensa escrita e televisiva: um sem-número de 

comentários favoráveis ou contrários, carregados de ideologia, mas sem grande 

preocupação em desnudar questões mais técnicas. Em resumo: são discussões, 

muito importantes em determinado momento, a respeito de ser boa ou ruim a 

adoção das súmulas vinculantes pelo direito pátrio, mas sem a necessária iniciativa 

que, partindo da premissa inafastável da efetiva inserção do instituto no nosso 

sistema, permita um aprofundamento mais técnico, com análise detida de seu 

procedimento e de suas repercussões práticas295.      

São exatamente as repercussões práticas da aplicação da súmula 

vinculante que nos fazem avistar aí mais um mecanismo de objetivação do 

processo. Mas não vem dessa constatação a imposição para que tratássemos do 

tema, visto que nem todos os mecanismos de objetivação do processo terão lugar 

neste trabalho.  

A incidência de súmulas vinculantes no âmbito da atividade jurisdicional, 

como veremos, é um dos casos mais radicais de objetivação do processo. Bem por 

isso, tratar do instituto deixou de ser uma questão de escolha. Claro que, para além 

da análise sistemática do art. 103-A da Constituição da República e da Lei nº 

11.417/2006296, resumiremos os argumentos doutrinários de tomada de partido 

sobre o tema. 

                                                      
295

 É basicamente a partir da introdução do instituto, com a publicação da EC nº 45/2004 que alguns 
autores passaram a abordar mais a fundo alguns aspectos processuais a respeito.  
296

 Essa lei regulamentou o instituto. 
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Dentro desse contexto, preocupa-nos, ainda, a seguinte questão: a 

introdução das súmulas vinculantes era realmente necessária ou a configuração 

anterior do nosso ordenamento já continha os elementos para o atingimento dos 

mesmos objetivos?  

A indagação é muito relevante. Sua resposta, porém, demanda 

pormenorizado estudo das transmutações que a jurisprudência do STF parece impor 

ao recurso extraordinário. Posto que o tema seja o ponto nodal do capítulo seguinte, 

antecipamos logo nosso posicionamento, fixando-o à guisa de premissa: o art. 103-A 

da Constituição da República nada tem de tautológico, sendo absolutamente 

necessário para o desenvolvimento de mais um mecanismo de objetivação do 

processo.  

 

 

5.2 A DOUTRINA TOMANDO PARTIDO A RESPEITO DA ADOÇÃO DAS 

SÚMULAS VINCULANTES 

 

 

É na força das reações297 que se percebe o gosto forte da súmula 

vinculante: adocicado para uns, amargo em demasia para outros298. Em resumo, 

seus detratores perfilam os seguintes argumentos: (i) incompatibilidade com o 

princípio da separação de poderes299; (ii) estancamento da evolução da 

jurisprudência e, consequentemente, do direito300; (iii) restrição à liberdade de 

                                                      
297

 “Está-se aqui diante de tema polêmico. Apesar de nos parecer que soluções radicais, fruto de 
„paixões‟, nesse terreno não sejam apropriadas, o fato é que a maioria dos autores se posiciona 
categoricamente ou contra ou a favor da adoção desse sistema”. ARRUDA ALVIM WAMBIER, 
Teresa. Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória. 2. ed. São  Paulo: Revista dos 
Tribunais,  2006. p. 213 
298

 “A súmula vinculante é um dos temas mais controvertidos da reforma constitucional do Poder 
Judiciário. Da mesma forma que temas como a legalização do aborto, da eutanásia e o debate sobre 
a pena de morte, por exemplo, a súmula vinculante é assunto bastante polêmico, especialmente em 
razão de sua carga ideológico-valorativa”. LAMY, Eduardo de Avelar. Súmula vinculante: um desafio. 
Revista de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 120, fevereiro 2005. p. 113. 
299

 “Ademais, o pretendido efeito vinculante dos precedentes judiciais afrontaria duas garantias 
institucionais maiores, ou seja, dois institutos postos na Constituição [...]. O primeiro deles é a 
separação de poderes [...]. Ora, a súmula com efeito vinculante absoluto para os juízes de primeira 
instância significa a introdução de um sucedâneo da lei em nosso sistema jurídico, produzindo a 
superposição ou conflito de atribuições entre os Poderes Legislativo e Judiciário.” LINS E SILVA, 
Evandro, A questão do efeito vinculante. Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo, Revista 
dos Tribunais, ano 4, n. 13, jan.-mar.1996.  p. 113.  
300

 “Mais que tudo, porém, é preciso precaução contra a criação de uma forma de controle muito pior, 
embora interna: o engessamento da atividade jurisdicional do juiz por súmulas de jurisprudência dos 
tribunais superiores, que alguns setores querem tornar vinculantes [...] haverá uma verdadeira 



143 

 

decidir301; (iv) indevida substituição da fundamentação das decisões judiciais pela 

mera referência à súmula vinculante302; (v) violação aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa303; (vi) fracasso da adoção da medida por outras democracias 

constitucionais304, (vii) violação do princípio democrático305,306.  

                                                                                                                                                                      
cristalização da jurisprudência, que deixará de sofrer os influxos da saudável discussão daqueles 
temas pelos magistrados.” VILLEN, Antônio Carlos; CINTRA JUNIOR Dyrceu Aguiar Dias. Controle 
externo e interno do judiciário. O controle político-ideológico e as súmulas vinculantes, p. 334-345. 
301

 DALLARI, Dalmo de Abreu. Súmula Vinculante. O Estado de São Paulo, São Paulo, 19 de 
novembro de 2006, p. A2.  
302

 “Essa é mais uma crítica que merece reflexão acerca da súmula vinculante, já que impõe uma 
conduta a ser seguida, inclusive desconsiderando o livre convencimento como critério de liberdade de 
apreciação de determinado caso concreto, além de não refletir o princípio constitucional da motivação 
das decisões judiciais”. ARAÚJO, José Henrique Mouta. Reflexões envolvendo a implantação da 
súmula vinculante decorrente da emenda constitucional n 45. Revista Dialética de Direito Processual. 
São Paulo, Dialética, n. 26, maio, 2006. p. 72.  
303

 “Os princípio  a segurança jurídica, contraditório e ampla defesa não podem ser desrespeitados a 
pretexto da celeridade processual”. SCARTEZZINI, Ana Maria Goffi. A súmula vinculante. Revista de 
Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 120, fevereiro 2005. p. 75. 
304

 “Por que inserir em nosso ordenamento um instrumento que em Portugal, país com invejável 
tradição em direito constitucional e que sempre nos serviu de paradigma, foi abolido por ser tido como 
incompatível com a Constituição?” PEÑA, Eduardo Chemale Selistre. Reforma do Judiciário: a 
polêmica em torno da adoção das súmulas vinculantes e a solução oferecida pelas súmulas 
impeditivas de recursos. Revista de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 120, fevereiro de 
2005.  p. 93. 
305

 “Os juízes não têm legitimidade democrática para criar o direito, porque o povo não lhes delegou 
esse poder”. COMPARATO, Fábio Konder. Sobre a idéia de precedentes judiciais vinculantes. Juízes 
Para a Democracia. São Paulo. Associação dos juízes para a democracia, ano 4, 7 março 1996. p. 3. 
Também, nesse sentido, Antônio Carlos Villen e Dyrceu Aguiar Dias Cintra Junior, quando afirmam: 
“É justamente a dialética democrática que se vê ameaçada pelas propostas de instituição das 
súmulas vinculantes. Elas impedirão que matérias relevantes sejam discutidas e amadurecidas pelos 
órgãos que formam a base do Judiciário”. (Controle externo e interno do judiciário. O controle político-
ideológico e as súmulas vinculantes, p. 334.) 
306

 Interessante a síntese conclusiva dos argumentos contrários, produzida pelo Núcleo de estudos 
críticos do direito, sob a relatoria de João Ricardo Santos Costa, Gilberto Schäfer e Rodrigo Bortoli. 
(Jornal da AJURIS. Porto Alegre, 23 de janeiro de 2005, p. 6. Pelo valor didático, reproduzimos na 
íntegra: 
“1. “Enseja violação da separação dos poderes garantida como cláusula pétrea, por força do art. 60, 
par. 4º, inc. III, da CF. No momento em que uma interpretação de texto normativo tenha eficácia 
geral, abstrata e vinculante, passará o Poder Judiciário a atuar como legislador sem controle. Mais 
grave ainda é que o órgão a editar as súmulas vinculantes é o STF. Responsável pelo julgamento de 
matérias constitucionais, ensejando desta forma na edição de súmulas com força de norma 
constitucional, acarretando, por conseguinte que uma interpretação da norma, converta-se em 
verdadeira reforma constitucional. 
2. Viola o princípio da tipicidade das leis (art. 59, da CF), que deve supor um processo legislativo, 
alicerçado na vontade popular manifestado através do voto. 
3. Põe por terra a independência do Poder Judiciário garantida no art. 2º da CF, que na verdade 
também é a independência de cada juiz, no momento em que a súmula vinculante induz em uma 
decisão hierarquicamente imposta. 
4 Desrespeita o princípio do pluralismo político contido nos fundamentos do Estado Brasileiro (CF, 
art. 1, V), ao impor à sociedade o pensamento único em matéria de interpretação legislativa, em 
detrimento de outros entendimentos, levando em conta que a democracia supõe a diversidade de 
idéias, de ideologias e de pensamentos. 
5. Viola o princípio do juízo natural preconizado no art. 5, incs LVIII e XXXVII, da CF, reforçado pela 
necessária imparcialidade do juiz, como direito universalmente reconhecido (art. 10, da Declaração 
Universal dos Direitos dos Homens, art. 14 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, art. 8º 
da Convenção Americana sobre Direitos Humanos). 
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Na trincheira dos defensores do instituto, não faltam contra-argumentos 

que inibam aqueles, além de outros, bastante fortes, a saudar a boa nova da adoção 

das súmulas vinculantes pelo nosso ordenamento. 

Resumidamente, a favor da súmula vinculante, sustenta-se que: (i) não há 

incompatibilidade com a cláusula da separação de poderes307; (ii) não empena a 

evolução da jurisprudência308; (iii) não implica restrição à liberdade de decisão do 

juiz309; (iv) respeita o princípio da motivação das decisões judiciais310; (v) é adotada 

com sucesso em diversos países311; (v) adéqua-se ao princípio democrático312; (vi) é 

                                                                                                                                                                      
6. Também viola o princípio da tutela ordinária dos direitos fundamentais, amparado pelo art. 5, par. 
1º, da CF, que garante eficácia imediata aos direitos e garantias fundamentais. Gize-se que tais 
direitos, por força do art. 60, par. 2º, IV, da CF, são cláusulas pétreas. 
7. Atinge dispositivos contidos no art. 5 da CF como acesso ao judiciário (inc. XXXV), impede o duplo 
grau de jurisdição, desrespeitando a garantia de ampla defesa (inc. LV) e o princípio do devido 
processo legal (LIV) e, ao preconizar força de lei, a súmula viola o princípio da legalidade contido no 
inciso II, do referido art. 54º. 
„8. Desatende o modelo constitucional brasileiro de criação do direito que garante uma participação 
ativa da cidadania (CF, art. 14, III, e 61, par. 2º), de forma direta, ou por representantes eleitos”. 
307

 “Ao emiti-las, o Supremo Tribunal Federal não institui preceitos inteiramente novos, equiparando-
se ao legislador; o que lhe toca fazer é, partindo de uma lei já existente e pondo-a em confronto com 
a Constituição Federal, decidir que ela é válida ou inválida, eficaz ou ineficaz, ou que ela deve ser 
interpretada de determinado modo, e não diferentemente”. DINAMARCO, Cândido Rangel.  
Instituições de direito processual civil.  6. ed. São Paulo: Malheiros,  2009.  p.  340-341. 
308

 “Em primeiro lugar, percebe-se que o simples fato de se ter um mecanismo  coativo de garantir o  
cumprimento de precedentes judiciais de cortes superiores não engessa necessariamente o sistema 
jurídico. Se isso fosse verdade, o direito inglês seria o mesmo do séc XIII. Em verdade, existem 
mecanismos de flexibilização,  como a definição da ratio decidendi, da regra de distinção”. TIMM, 
Luciano Benetti; JOBIM, Eduardo. A súmula vinculante do direito inglês: quebrando mitos e lançando 
luzes sobre um novo paradigma na redação e na estruturação das súmulas do  STF. In: MACHADO, 
Fábio Cardozo; MACHADO, Rafael Bicca (coords). A reforma do Poder Judiciário. São Paulo: 
Quartier Latin, 2006. p. 461.  
309

 “Nem se pode aceitar que a liberdade reconhecida ao juiz para interpretar a norma de caráter geral 
lhes seja subtraída quando se cuide de interpretação de súmula vinculante. Donde ser admissível 
reconhecer-se sua não aplicabilidade num caso concreto, desde que justificada a posição do 
magistrado”. PASSOS, Calmon de. Súmula vinculante. Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região. Distrito Federal. TRF 1ª Região, v. 9, jan.-mar. 1997, p. 175. 
310

 “No que diz respeito ao discurso jurídico, é relevante que se diga que tem o ônus de se justificar 
aquele que pretende que o precedente não seja seguido, pois o natural é que seja respeitado”. 
ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito „civil law 
e common law‟. Revista de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 172, jun. 2009. p. 160. 
Naturalmente, para aplicação da súmula, o juiz também deverá fundamentar sua adequação à 
questão fática. Ellen Gracie Northfleet, citando Brumbaugh, afirma: “Os precedentes não devem 
aplicar-se de forma automática. O precedente deve ser analisado cuidadosamente para determinar se 
existem similaridades de fato e de direito e para determinar a posição atual da Corte com relação ao 
caso anterior”. (Ainda sobre o efeito vinculante. Revista de Informação Legislativa. Brasília, n. 131, 
julho-setembro 1996. p. 134.) 
311

 Sobre o sistema inglês, confira-se, na íntegra, o texto supracitado: ARRUDA ALVIM WAMBIER, 
Teresa. Estabilidade e adapatabilidade como objetivos do direito: civil law e common law. Repro 172, 
junho 2009. p. 121-174. Quanto ao sucesso do sistema estadudinense, confira-se, na mesma revista, 
brilhante texto de MARINONI, Luiz Guilherme. Aproximação crítica entre as jurisdições de civil law e 
de common law e a necessidade de respeito aos precedentes no Brasil. Revista Brasileira de Direito 
Processual. Belo Horizonte, v. 17, n. 68, out. 2009. p. 175-232. “A doutrina comenta que mesmo nos 
países da Europa Continental a transcendência dos precedentes vem sendo observada”. ARRUDA 
ALVIM WAMBIER, Teresa.  Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória, p. 210. 



145 

 

mecanismo necessário ao alcance de maior previsibilidade das decisões judiciais, 

proporcionando, assim, segurança jurídica e isonomia313; (vii) descongestiona o  

poder judiciário, inclusive diminuindo a litigiosidade no seio social314; (viii) é 

importante instrumento para o atingimento do objetivo constitucional da razoável  

duração do processo315.  

Parece mesmo que, após a edição da EC 45/2004, avolumou-se a 

doutrina tendente a reconhecer os benefícios da utilização da súmula vinculante.  

É bem verdade que o passar dos anos só agravou o dilema vivido pelo 

poder judiciário em todas as instâncias. Assoberbado de processos e atingido por 

uma demanda que andava reprimida e que agora escoa copiosamente, o vetusto 

poder vê naufragar qualquer possibilidade de prestar seus misteres de maneira 

minimamente eficaz. Acuado, precisa buscar alternativas. A súmula vinculante 

surge, e recebe aplausos, nesse contexto. É o uso do cachimbo que entorta a boca.  

Visitadas todas essas importantes opiniões sobre as vantagem e 

desvantagens das súmulas vinculantes, o fato é que ela vige, e esta é a premissa 

inafastável316.  

Importante, a partir de agora, verificar as dificuldades na operação desse 

sistema e, em que medida ele configura-se como mecanismo de objetivação do 

processo.  

 

                                                                                                                                                                      
312

  No entanto, a legitimidade para propor a súmula não é exclusiva do STF, e esta ausência de 
exclusividade é fundamental para emprestar às súmulas um caráter mais democrático”. NOGUEIRA, 
Gustavo Santana. Das súmulas vinculantes: uma primeira análise. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, 
Teresa et al. (coords.). Reforma do judiciário: primeiras reflexões sobre a Emenda Constitucional n. 
45/2004. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2005. p. 271. 
313

 “Ao que parece, todavia, o princípio da legalidade e o da isonomia, verdadeiros pilares da 
civilização moderna, levam a que se considerem adequadas soluções que tendam a evitar que 
ocorram essas discrepâncias [...]. Sempre nos pareceu  desejável, para os fins de se gerar dose mais 
elevada de previsibilidade, que certo texto de lei comporte um só entendimento, que se considere 
correto. [...]. ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Recurso especial, recurso extraordinário e ação 
rescisória, p. 218 a 223, principalmente p. 218 e 220.  
314

 “Se as partes tiverem alguma previsibilidade no resultado do litígio ou do processo, evitar-se-á o 
ajuizamento de muitas demandas ou a interposição de recursos [...]. A súmula, nesse ponto, serviria 
também como vacina à multiplicação de demandas de idêntico teor”. SHIMURA, Sérgio Seiji. Súmula 
vinculante In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa et al. (coords.). Reforma do judiciário: primeiras 
reflexões sobre a Emenda Constitucional n. 45/2004. São Paulo: RT, 2005. p. 762.  
315

“É nesse cenário que a súmula vinculante tem representado a principal proposta com vistas à 
otimização do tempo no processo”. LAMY, Eduardo de Avelar. Súmula vinculante: um desafio, p. 129. 
316

 “Entretanto, por fás ou nefas, é direito constitucional positivo, incumbindo aos operadores extrair o 
melhor rendimento possível, como forma de contenção ou prevenção das demandas judiciais [...]”. 
SHIMURA, Sérgio Seiji. Súmula vinculante: um desafio, p. 763. 
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Não é objeto de nossas preocupações – apesar de reconhecermos a 

importância do tema – o labor do STF na urdidura das súmulas317. Para nós, 

relevam as consequências processuais decorrentes do estabelecimento de 

determinada súmula vinculante e de sua incidência em processos espalhados pelas 

diversas instâncias do poder judiciário, desconsiderada sua incidência para os 

órgãos da administração pública. 

Em síntese: preocupam-nos os reflexos processuais da incidência de 

determinada súmula vinculante nos processos individuais, e é nesta perspectiva que 

verificaremos a sua catalogação como mecanismo de objetivação do processo. 

 

 

5.3 MUTAÇÕES NO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO CAUSADAS PELA 

INCIDÊNCIA DE SÚMULA VINCULANTE 

 

 

Diante do corte que estamos aqui realizando, interessam-nos não todos 

os dispositivos legais e constitucionais que traçam o regime jurídico das súmulas 

vinculantes. Mais precisamente – sem obviamente desvinculá-los do todo –, 

trabalharemos com o § 3º do art. 103-A da Constituição da República318, e com os 

arts. 3º, § 1º319; 6º320; 7º321, caput e § 2º, e art. 8º322 da Lei nº 11.417/2006.  

                                                      
317

 Com exceção da abertura do procedimento de edição das súmulas, cuja democratização nos 
parece necessária para sua adequação ao princípio democrático.  
318

 “§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que 
indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a 
procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que 
outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso." 
319

 “§ 1º  O Município poderá propor, incidentalmente ao curso de processo em que seja parte, a 
edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o que não autoriza a 
suspensão do processo.” 
320

 “Art. 6º  A proposta de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante não 
autoriza a suspensão dos processos em que se discuta a mesma questão.” 
321

 “Art. 7º  Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula 
vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal 
Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. [...]  
§ 2º  Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal anulará o ato administrativo ou 
cassará a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação 
da súmula, conforme o caso.” 
322

 “§ 2º  Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal anulará o ato administrativo 
ou cassará a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida com ou sem 
aplicação da súmula, conforme o caso.” 
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Para aferir as alterações procedimentais decorrentes da incidência de 

súmulas vinculante, tomaremos de empréstimo o procedimento-padrão do processo 

de conhecimento: o rito comum ordinário323. 

 

 

5.3.1 Petição inicial, tutelas de urgência e julgamento de improcedência prima 

facie e respostas do réu 

 

 

Os reflexos processuais iniciam já na fase postulatória, incidindo sobre a 

petição inicial. Com efeito, caso haja entendimento sumulado a amparar a pretensão 

do autor, é recomendável sua indicação na peça vestibular.  

Havendo pleito pela concessão de tutela de urgência, a existência de 

súmula vinculante influenciará na análise do fundo do fumus boni juris324.  

Explicaremos, tomando como exemplo de tutela de urgência a tutela 

antecipada do art. 273 do CPC, em todas as suas modalidades.   

Praticamente todos os autores afivelam o fumus boni juris à questão 

probatória325. A postura é correta, na medida em que a própria lei fala em prova 

inequívoca, que convença o juiz da verossimilhança das alegações. Isso, todavia, 

não é tudo. A prova, sabemos, é mais um argumento retórico a ser utilizado no 

convencimento do magistrado326. Não é, porém, o único, havendo, para além da 

argumentação fática, as considerações jurídicas de direito. Ainda que provados os 

                                                      
323

 Naturalmente, a súmula vinculante tem aptidão para vincular decisões judiciais em qualquer tipo 
de processo e de procedimento, inclusive em sede de execução.  
324

 “Parte da doutrina ainda é indevidamente cautelosa no emprego da locução fumus boni juris no 
trato dos requisitos para as medidas antecipatórias de tutela, mas essa atitude não é mais que o 
reflexo da falsa crença de que a antecipação e a cautela fossem fenômenos absolutamente distintos 
[...]. A idéia de uma fumaça, como indício da existência das chamas vivas de um direito, está 
presente na sistemática dos requisitos para concessão de uma e de outra, indistintamente [grifo do 
autor].” DINAMARCO, Cândido Rangel. A nova era do processo civil. São Paulo: Malheiros, 2003.  p. 
63. 
325

 “É a prova inequívoca que conduz o magistrado a um estado de verossimilhança da alegação”. 
BUENO Cássio Scarpinella. Tutela antecipada. 2 ed. Saraiva: São  Paulo, 2007. p. 38. “A chamada 
„prova inequívoca‟ capaz de convencer o julgador da „verossimilhança‟ da alegação apenas pode ser 
compreendida como prova suficiente para surgimento do verossímil”. MARINONI Luiz Guilherme; 
MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado artigo por artigo, p. 271. 
326

 “A intenção da parte, ao produzir a prova, é sempre a de convencer o magistrado que decidirá a 
lide”. LUCENA, Clarissa Santos. Prova inequívoca da verosimilhança e reversibilidade do 
“provimento” antecipado: breves considerações sobre a tutela antecipada e a efetividade jurisdicional. 
In: ARMELIN, Donaldo (coord.).Tutelas de urgência e cautelares. Estudos em homenagem a Ouvídio 
A. Baptista da Silva. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 250. 
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fatos, é necessário verificar como o direito os qualifica juridicamente e se 

efetivamente acolhe a pretensão autoral.  

Portanto, aos fatos deve-se adicionar o direito. É a soma destes dois 

elementos que levará o magistrado a um nível razoável de convencimento, apto ao 

eventual deferimento da antecipação de tutela.   

Os contornos dessa questão de fundo ficam mais nítidos se 

considerarmos a possibilidade de antecipação de tutela criada pelo § 6º do art. 273 

do CPC – antecipação da tutela da parte incontroversa do pedido327. Se a alegação 

fática está incontroversa, a questão probatória despe-se de importância, restando 

apenas a questão de direito. Ninguém defenderá que, por mais estabilidade que 

tenham as alegações fáticas, deva o juiz conceder a antecipação de tutela caso o 

direito não socorra o pleito autoral. Deverá, muito ao contrário, julgar improcedente o 

pedido, quiçá liminarmente, se presentes os requisitos do art. 285-A do CPC.  

Havendo súmula vinculante a respeito da tese defendida na inicial, fica 

absolutamente resolvida a questão de direito, restando ao juiz, agora sim, 

convencer-se da plausibilidade das alegações fáticas.  

A súmula vinculante figura, portanto, como argumento inafastável, a 

encaminhar o magistrado para o reconhecimento do fumus boni juris. Se a tese 

apresentada é vinculadamente sumulada pelo STF, basta que os fatos narrados 

estejam amparados por suporte probatório apto a indicar a sua verossimilhança, 

para que inexoravelmente seja reconhecida a presença do fumus boni juris.  

Tome-se de exemplo a Súmula Vinculante nº 12: “A cobrança de taxa de 

matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição 

Federal”. 

Suponha-se o ajuizamento de ação civil pública – com pedido de 

antecipação de tutela – objetivando condenação de determinada universidade 

pública a efetuar todas as matrículas sem a cobrança de qualquer taxa. A existência 

da citada súmula praticamente impõe ao magistrado o deferimento da tutela 

antecipada, desde que demonstrado o periculum in mora – aqui consubstanciado, 

por exemplo, no fato de a ação ter sido ajuizada às vésperas do início do ano letivo.  

                                                      
327

 Sabemos, e concordamos, que boa parte da doutrina vê aí um caso de concessão de tutela 
definitiva, mas ainda assim o exemplo é válido. MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel.  
Código de processo civil comentado artigo por artigo, p. 268. 
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De outro lado, havendo súmula vinculante em sentido contrário à tese 

defendida, deverá o juiz não só indeferir o pleito antecipado, como também proferir 

sentença liminar de improcedência – sem citação –, na forma do art. 285-A do CPC. 

Se, ao revés, o magistrado determinar a citação do réu para oferecimento de 

resposta, caberá, por parte deste, a apresentação de reclamação ao STF pela 

inaplicabilidade de súmula vinculante, consubstanciada na recusa do magistrado na 

aplicação do art. 285-A do CPC.  

Alguém poderia qualificar de óbvias estas nossas considerações. Seria 

esse então um grande elogio, pois, como diria Edgar Allan Poe, foi exatamente o 

desprezo pelo obvio o que impediu o delegado de encontrar a carta roubada que 

estava à mostra de todos, dependurada por uma fita azul, numa lareira no meio  da 

sala. Nil sapientiae odiosius acumine nimio328 

No que toca às respostas do réu propriamente ditas, a existência de 

súmula vinculante contrária ao pedido do autor, acaso não tenha sido imediatamente 

considerada pelo juiz na aplicação do art. 285-A do CPC, deverá ser apontada em 

contestação como a primeira alegação de mérito. Nesse caso, deve o juiz julgar 

antecipadamente a lide, na forma do art. 330, I, do CPC.  

Numa concepção mais clássica da teoria das condições da ação – já hoje 

bastante combatida329, seria mesmo possível afirmar a impossibilidade jurídica do 

pedido do autor. Isso porque a súmula é a interpretação oficial da lei330 e, portanto, 

haveria lei a impedir de plano e em tese a pretensão autoral331.  

                                                      
328

 “Na sabedoria, nada mais odioso que julgar-se sábio”. POE, Edgar Allan. A carta roubada. 
Histórias extraordinárias. Trad. de Brenno Silveira e outros.  São Paulo: Nova Cultural, 2003, p. 203-
224, principalmente as páginas 203 e 221. 
329

 Foi na aula inaugural, proferida na Universidade de Turim, em 1949, que Enrico Tulio Liebman 
enunciou a famosa teoria das condições da ação, que eram três: legitimidade ad causam, interesse 
de agir e possibilidade jurídica do pedido. Ocorre que o principal exemplo por ele utilizado para a 
impossibilidade jurídica do pedido era o divórcio que, no entanto, passou a ser permitido na Itália com 
a edição da Lei nº 898/70.  Assim, a partir da terceira edição do seu manual, Liebman suprimiu essa 
terceira condição da ação, restando apenas as outras duas. Não obstante, nesse meio tempo, foi 
promulgado o CPC brasileiro, em 1973, que traz ainda as três condições da ação. A respeito, ver nota 
127 de LIEBMAN, Enrico Túlio. Manual de direito processual civil. Trad. da 4. ed. italiana por Cândido 
Rangel Dinamarco. São Paulo: Malheiros, 2005.  p. 204. 
“Com relação a uma das condições da ação, justifica-se plenamente a controvérsia doutrinária quanto 
à natureza da sentença que a declara ausente: trata-se da possibilidade jurídicado pedido [...] 
Verificada a impossibilidade jurídica da demanda, quer isso decorra do pedido, da causa de pedir, ou 
das próprias partes, a cognição realizada pelo juiz é suficiente para julgar improcedente a pretensão 
de plano [grifo do autor]” BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica 
processual. 2. ed. São Paulo:  Malheiros, 2007. p. 265-266. 
330

 “Ademais, é necessário ter em vista que o juiz, quando decide com base na súmula vinculante, 
decide com apoio na lei em sua interpretação „oficial‟ (= tida como correta no sistema) [grifo do 
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Havendo súmula vinculante contrária à tese autoral, resta ao requerente 

apenas a possibilidade de demonstrar, na petição inicial, por argumentos fáticos 

dependentes ou não de outras provas além da documental, que o caso concreto  

possui peculiaridades que desbordam dos limites sumulares, merecendo outra 

solução. 

 

 

 5.3.2 Distinguishing, atividade probatória e julgamento antecipado da lide 

 

 

É inegável que o sistema decisório, na jurisdição nacional, submete-se 

atualmente a um extraordinário giro, em que a wilderness of individual and 

unconnected instances332, vem sendo substituída por julgamentos mais estáveis e 

previsíveis, lastreados em precedentes.   

Todavia, é no mínimo razoável que não se imponha a esse novo sistema 

– que ainda está sendo gerado e encontra-se em período de transição – excessiva 

rigidez. Mesmo nos países de common law há flexibilidade na aplicação de 

precedentes. Naturalmente, onde o sistema é mais antigo e, portanto, mais bem 

sedimentado, a flexibilidade é menor, como na Inglaterra333. Em outros, o 

                                                                                                                                                                      
autor]”. ARRUDA ALVIM, Teresa. Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil law e 
common law. p. 162. 
331

 Sérgio Seiji Shimura, bem observou tal possibilidade, referindo que, havendo súmula vinculante 
contrária ao pedido autoral: “Há quem entenda que o caminho seria a extinção do processo pela 
carência da ação. Cremos que o correto será o juiz, após perfectibilzar o contraditório e a instrução 
probatória, analisar o pedido, decratando a improcedência do pedido, portanto, com julgamento de 
mérito [grifo do autor]”. (Súmula vinculante, p. 765.) 
332

 GOODHART, A. L. Precedent in english law and continental law. The law quarterly review. 
Londres: Stevens & Sons, Limited, 119 & 120 Chancery Lane, 1934, p. 53. v. L.  
333

 “Até bem pouco tempo atrás, mais precisamente em 1966, o sistema de precedentes na Inglaterra 
era tão rígido, que a House of Lords, órgão supremo do Poder Judiciário no Reino Unido, não podia 
modificar seus próprios precedentes. Era o stare decisis em sua versão mais rígida: conservar as 
rationes decidendi de casos anteriores. Esta expressão vem do latim: stare decisis et non quieta 
movere”.  ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do 
direito: civil law e common law. p. 133. José Rogério Cruz e Tucci, trascrevendo Sir Baron Parke J, 
um dos juristas ingleses mais importantes de todos os tempos, a respeito da força vinculante das 
decisões precedentes: “[...] e não dispomos da liberdade de rejeitá-las e de desprezar analogia nos 
casos em que ainda não foram judicialmente aplicadas, ainda que entendamos que as referidas 
normas não sejam tão razoáveis e oportunas como gostaríamos que fossem”.  (Precedente judicial 
como fonte do direito. São Paulo: RT, 2004. p. 160.) 
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afastamento do precedente é mais comum, como nos Estados Unidos da 

América334.  

Se nos encontramos em franca transição, em momento novo, de 

adaptação, urge sejam concentrados esforços no sentido de, paralelamente à 

criação de precedentes, desenvolverem-se sólidos mecanismos de flexibilização, 

pena de produzir-se um solavanco social, que em nada contribuirá para a busca do 

bem comum e para a pacificação das relações. 

Assim, não tanto no estabelecimento e na fixação do precedente – 

momento em que nossos tribunais superiores devem ser rigorosos e iterativos, 

firmando posição – mas na sua aplicação pelas instâncias inferiores, é razoável que 

estejamos mais próximos da cultura estadudinense do que do rigor britânico, 

oferecendo aos magistrados alguma elasticidade apta a contemplar as 

peculiaridades do caso concreto.  

Em nosso capítulo introdutório, abordamos o ordenamento jurídico em 

analogia às teorias físicas. Vimos que estabilidade e previsibilidade são valores 

necessários, mas impossíveis de serem alcançados em termos de certeza. Devemos 

nos contentar com as probabilidades, abandonando o princípio da causalidade forte. 

A concepção newtoniana de mundo máquina foi superada pela teoria quântica, mais 

adequada às ideias evolucionistas. Em vez de causalidade forte, vigora o princípio 

da complementariedade. O cosmos normativo não é um caos, imprevisível e incerto. 

Mas, não sendo determinista, deixa espaços para futuras adaptações.  

A excessiva rigidez na fixação e, principalmente, na aplicação dos 

precedentes nos remeterá à metáfora do mundo máquina, transformando o juiz 

novamente na boca da lei, com a única diferença que a lei terá agora o significado 

ditado pelos tribunais superiores.   

Em momento anterior, já citamos a técnica do distinguishing. Parece-nos 

que essa, entre todas as técnicas de flexibilização na aplicação dos precedentes, é 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 

                                                      
334

 “Por fim, é conveniente registrar que esse nível de rigidez não existe em todos os países de 
common law. Afastar um precedente e criar outro no seu lugar (overruling) é muito mais comum nos 
Estados Unidos do que na Inglaterra”. ARRUDA ALVIM, Teresa. Estabilidade e adaptabilidade como 
objetivos do direito: civil law e common law. Revista de Processo. São Paulo: RT, n. 172, jun. 2009.  
p. 134. 
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da aplicação de um precedente em situação cujas peculiaridades demandem 

solução diferente335.  

Portanto, havendo súmula vinculante contrária à sua tese, o autor deverá, 

já na petição inicial, dispor os argumentos e pleitear as provas que denotem as 

peculiaridades do caso concreto, apontando e fundamentando a necessidade de 

outra solução, ainda que extraída da súmula336.  

Poderá evitar-se, assim, o indeferimento da petição inicial com aplicação 

art. 285-A. Caso, após a resposta do réu, o juiz, ainda preso ao preceito sumular, 

resolva julgar antecipadamente a lide, deverá comunicar sua decisão às partes337. 

Nesse caso, o autor poderá, por meio do recurso de agravo, convencer o tribunal a 

afastar a súmula no caso concreto, obrigando o juiz a adentrar na fase de produção 

das provas necessárias para tanto338.  

Na truculenta, e encontradiça, hipótese de o juiz proceder ao julgamento 

antecipado da lide sem prévia comunicação às partes, poderá o prejudicado – no 

nosso exemplo, o autor impedido de provar a necessidade de afastamento da 

súmula vinculante – apelar da sentença, buscando sua anulação, por nítida violação 

à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal339. 

Fato é que, muito provavelmente, o atingimento da fase instrutória será 

essencial ao autor para a demonstração das circunstâncias concretas que devem  

levar ao afastamento da súmula.  

                                                      
335

 Ao tratarmos da influência da súmula vinculante na fase de julgamento do processo, abordaremos 
mais a fundo as técnicas de flexibilização dos precedentes.  
336

 “Comenta-se que quando um caso novo é levado aos tribunais ingleses os juízes têm uma 
razoável margem de liberdade para criar a norma. Hoje se diz. todavia, que essa liberdade não é 
absoluta. Entende-se que essa nova regra deve ser de algum modo compatível com as outras regras 
existentes.” ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do 
direito: civil law e common law. p. 135. 
337

 “Em primeiro lugar, o princípio da cooperação impõe que o magistrado comunique às partes a 
intenção de abreviar o procedimento, julgando antecipadamente a lide”. DIDIER JUNIOR, Fredie. 
Curso de direito processual civil. Teoria geral do processo e processo de conhecimento. 9. ed.  
Salvador: JusPodivm, 2008.  p. 503. 
338

 “Em termos mais técnicos, o julgamento antecipado da lide acaba por revelar a desnecessidade de 
realização da „fase instrutória‟, suficientes as provas já produzidas até então com a petição inicial, 
com a contestação e, bem assim, com as manifestações que, porventura, tenham sido apresentadas 
por força das „providências preliminares‟, é dizer, ao ensejo da „fase ordinatória‟ [grifo do autor]. 
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum: 
ordinário e sumário. São Paulo: Saraiva, 2007. v. 2, t. I.   p. 219. 
339

 “Às vezes, é preferível estender um pouco mais o processo, imprimindo-lhe o rito ordinário, do que 
procurar solucioná-lo de imediato. [...] Desta maneira, já se anulou sentença proferida em julgamento 
antecipado, pelo fato de os réus terem requerido na contestação a produção de provas”. ARRUDA 
ALVIM. Manual de direito processual civil. Processo de conhecimento. 10. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006. v. 2. p. 357. 
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Naturalmente, para tanto, poderá o autor valer-se de todos os meios de 

prova legais ou legítimos, na forma do art. 332 do CPC. Deverá priorizar aqueles 

aspectos que, confrontados com a súmula, tornem injusta sua aplicação ipsis litteris.  

É possível que o juiz, já na leitura dos argumentos autorais ordenados na 

petição inicial, entenda pela imposição sumular mesmo se verdadeiros os fatos 

narrados. É caso em que o magistrado, partindo da premissa de que o autor 

demonstraria em fase instrutória a veracidade dos fatos narrados, decide pela 

manutenção da aplicação do verbete em questão. Aqui, desde que o faça 

fundamentadamente, nenhuma nulidade haverá no alijamento autoral da produção 

de provas, sendo possível, de imediato, a aplicação do art. 285-A do CPC ou, para 

quem assumir a impossibilidade jurídica do pedido como condição da ação, o 

indeferimento da petição inicial na forma do art. 295, I e III. Se esse convencimento 

formar-se apenas após a vinda da contestação, o juiz, alertando previamente as 

partes, deverá julgar antecipadamente a lide – art. 330, I, do CPC.  

 

 

5.3.3 Julgamento 

 

 

No estudo dos reflexos processuais da aplicação da súmula vinculante, o 

momento culminante é, sem dúvida, o da prolação da sentença – ou acórdão. É nele 

que se concentram as maiores expectativas em torno do sucesso da novidade. Bem 

aplicadas ou bem afastadas, as súmulas gerarão segurança, previsibilidade, justiça 

e duração razoável do processo. Manejadas de modo equivocado, provocarão 

injustiça e revolta, atentando contra o princípio democrático e gerando, sobretudo, 

um tsunami de reclamações sobre o STF, comprometendo o bom exercício de suas 

atividades.  

Para que cheguemos a bom termo, é essencial que os atores 

processuais, e principalmente o juiz, compreendam bem o sistema de julgamento 

com base em precedentes vinculantes.  

O tema abre flanco para longo tratado a respeito, a ser escrita em vários 

tomos. Naturalmente, não é esse nosso objetivo. Pretendemos apenas referir alguns 

esquemas básicos de aplicação, e flexibilização, de precedentes.  
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A primeira tomada de posição, absolutamente necessária, respeita à 

necessária aproximação entre os sistemas de common law e de civil law, 

impulsionada,  entre outros fatores, pela adoção das súmulas vinculantes. Essa 

aproximação impõe que as técnicas de aplicação e flexibilização de precedentes, 

desenvolvidas ao longo dos anos pelos países que adotam aquele sistema, sejam 

por nós absorvidas e adaptadas340.   

Sabemos ser constante na doutrina o entendimento de que a sistemática 

da súmula vinculante difere, e opera de modo distinto, do sistema do stare decisis.  

Como já visto, a súmula vinculante figura no nosso sistema como uma 

interpretação oficial da lei, mais refinada, mais precisa341. É comum referi-la como 

tendo status jurídico que medeia a jurisprudência e a lei. É ainda mais encontradiça 

a ideia de que a súmula vinculante trás enunciado genérico e abstrato, muito 

semelhante às prescrições legislativas342.  

Para os partidários dessa opinião, os precedentes formariam sistema 

substancialmente diferente do fundado em súmulas vinculantes343, porque nascem 

vinculados ao caso concreto, ressaltando-se assim a importância das questões 

fáticas344.  

                                                      
340

  O desenvolvimento dessa idéia encontrou bastante inspiração – apesar de não haver qualquer 
referência direta a ela – em dois textos altamente instrutivos de Teresa Arruda Alvim Wambier nos 
seguintes artigos: Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil law e common law. 
Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 172, jun. 2009. p. 121-174;  Aproximação crítica entre as 
jurisdições de civil law e de common law e a necessidade de respeito aos precedentes no Brasil. 
Revista dos Tribunais. São Paulo, RT, 2008. p. 175-232.  
341

 “É imprescindível, por outro lado, que a súmula vinculante seja menos abrangente do que a lei, e 
deve ser redigida de molde a gerar menos dúvidas interpretativas do  ue a própria lei, principalmente 
quanto à sua incidência”; ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Recurso especial, recurso 
extraordinário e ação rescisória, p. 228. 
342

 É comum a comparação entre as súmulas vinculantes e os assentos portugueses. Sobre eles, 
afirmava Castanheira Neves: “[...] sabemos que o assento se desvincula, na sua formulação, do caso 
concreto que esteja na origem dele e que passa a vigorar sem concreta ligação a esse caso – apenas 
como norma eu se impõe na autonomia formal de seu próprio e abstrato conteúdo. Característica 
fundamental esta que afasta o nosso instituto do regime de precedentes – vímo-lo já, e o aproxima, 
até a equiparação, do regime da prescrição legislativa”. (O instituto dos “assentos” e a função jurídica 
dos supremos tribunais. Coimbra: Coimbra, 1983. p. 228.) 
343

 “Os sistemas são diversos e não se confundem as súmulas vinculantes com o stare decisis”. 
Apesar dessa tomada de posição, no mesmo parágrafo, algumas linhas atrás, o autor se refere às 
súmulas vinculantes como sendo “precedentes sumulados”. BENETI, Sidnei Agostinho. Doutrina de 
precedentes e organização judiciária. In: FUX, Luiz; NERY JUNIOR, Nelson; ARRUDA ALVIM 
WAMBIER, Teresa (coords.). Processo e Constituição: estudos em homenagem ao professor José 
Carlos Barbosa Moreira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 486.  
344

 “O precedente é uma concreta decisão jurisprudencial, vinculada como tal ao caso historicamente 
concreto que decidiu”. NEVES, Catanheira. O instituto dos “assentos” e a função jurídica dos 
supremos tribunais, p. 12.  
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Nessa linha, os precedentes imporiam um estilo próprio de julgamento, 

caracterizado pela auto-referência, ou seja, pela sistemática alusão a julgados 

anteriores na fundamentação da sentença345.  

A súmula vinculante, por sua vez, seria, para alguns, um enunciado 

canônico, cuja força advém da autoridade que a promulga, dotada de força 

inexorável, não permitindo nenhuma ponderação racional ou ajuste pelos juízes346. 

Discordamos fortemente dessa última opinião.  

A letra do art. 103-A da Constituição da República já deixa bem claro que 

a edição de súmula vinculante dar-se-á apenas após reiteradas decisões sobre 

matéria constitucional. Isso significa que a edição da súmula é o termo final de um 

longo processo de amadurecimento e refinamento da jurisprudência, sempre voltado 

à análise dos múltiplos casos concretos sobre determinado tema, que ocuparam, por 

muito tempo, os canais do poder judiciário347. 

Entendemos, em verdade, que a súmula vinculante nada mais é do que 

um precedente sumulado. Sabe-se que a ratio decidendi nem sempre resta clara da 

análise do precedente. O constituinte reformador optou, assim, pela edição de uma 

decisão que a decante, apresentando-a mais nitidamente para o ordenamento348. 

É claro que a tendência desse processo de refinamento é gerar menos 

dúvidas interpretativas no momento de aplicação, ou de afastamento, da súmula nos 

casos concretos que se seguirem à sua edição349.  

                                                      
345

 “Em primeiro lugar, o juiz do sistema de common law deve aproximar os elementos objetivos que 
possam identificar a demanda em julgamento com  eventual ou eventuais decisões anteriores, 
proferidas em casos análogos. Procede-se, em seguida, ao exame da ratio decidendi do precedente. 
Dependendo da postura do juiz, pode estar-se interpretando de modo restritivo (restrictive 
distinguishing) ou ampliativo (ampliative distinguishing)”. TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente 
judicial como fonte do direito, p. 171. 
346

 São essas as respeitáveis, e radicais, observações de Georges Aboud. (Súmula vinculante versus 
precedentes: notas para evitar alguns enganos. Revista de Processo. São Paulo, Revista dos 
Tribunais, n. 165, nov. 2008. p. 218 a 230, principalmente as páginas 222, 223 e 227. 
347

 Vide, por exemplo, o elenco de precedentes utilizados para a edição da Súmula Vinculante nº 31 – 
a última, até então, publicada pelo STF - com o seguinte enunciado: “É inconstitucional a incidência 
do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações de locação de bens 
móveis”. (Data de Aprovação Sessão Plenária de 04/02/2010; DJe nº 28, p. 1, em 17/02/2010. 
Precedentes RE 116121, DJ de 25/5/2001; RE 455613 AgR, DJe nº 165, em 19/12/2007; RE 553223 
AgR, DJe nº 162, em 14/12/2007; RE 465456, DJ de 18/5/2007; RE 450120 AgR. DJ de 20/4/2007; 
RE 446003 AgR,  DJ de 4/8/2006; AI 543317 AgR, DJ de 10/3/2006; AI 551336 AgR,  DJ de 3/3/2006; 
AI 546588 AgR, DJ de 16/9/2005).  
348

 Nesse sentido, mas defendendo que os precedentes sempre vinculam e que a súmula vinculante 
só é necessária quando a ratio decidendi não estiver clara, conferir MARINONI, Luiz Guilherme. 
Aproximação crítica entre as jurisdições de civil law e de common law e a necessidade de respeito 
aos precedentes no Brasil,  p. 225. 
349

 Percebe-se, nos debates para edição da referida Súmula Vinculante nº 31, a preocupação dos 
ministros em cunhar um enunciado que diminua ao máximo dubiedade de significados. Ver texto 
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Todavia, a riqueza da realidade impor-se-á necessariamente sobre a mais 

elaborada e precisa gramática de qualquer enunciado, e o tempo, muito 

provavelmente, criará hipóteses não previstas e não totalmente ajustáveis ao 

preceito sumular.  

Assim, é impensável que a magistratura, libertada do jugo aprisionador do 

passado francês pós-revolucionário, volte para ser recrucificada no papel de boca da 

lei.  

Conforme reiteradamente afirmamos ao longo deste trabalho, 

previsibilidade, estabilidade, igualdade e segurança jurídica, são valores e direitos 

constitucionais que têm de ser buscados a todo instante no exercício da atividade 

jurisdicional. Isso não implica que, em pleno sec. XXI, voltemos a adotar como 

parâmetro de pensamento um mecanicismo newtoniano – metáfora do mundo 

máquina – em detrimento dos postulados quânticos da probabilidade e da 

complementariedade. 

Numa frase: previsibilidade é probabilidade e não certeza. Pensar o 

contrário pode implicar imensas injustiças.  

Posto isso, concluímos que, ainda que existam diferenças, a súmula 

vinculante deve ser vista como um precedente sumulado e, portanto, deve adotar 

lógica similar à do stare decisis.  

Claro que tudo é muito recente. Somente a prática tropicalizará as 

ferramentas de aplicação e flexibilização de precedentes, desenvolvidas em séculos 

de operação do sistema do common law.  Todavia, como já afirmamos, tudo 

recomenda que tenhamos por norte a maior flexibilização do sistema estadudinense 

em detrimento da rigidez britânica, pena de essa virada de paradigma, pela qual 

estamos passando, provocar desnecessárias comoções.   

Indubitavelmente, as duas principais técnicas de flexibilização do sistema 

são o overruling e o distinguishing.350 O primeiro é reconhecimento de que o 

precedente foi superado, implicando o seu afastamento e a elaboração de nova 

                                                                                                                                                                      
completo dos debates no sítio da Suprema Corte. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Proposta de 
Súmula Vinculante nº 35 – Distrito Federal. 04.02.2010. Disponível em: STF 
<http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=608980>. Acesso em: 6 fev. 2011. 
350

 ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito „civil 
law e common law‟, p. 135. 
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regra para os casos futuros351. É a revogação total – explícita ou implícita – de um 

precedente.  

Por aqui, parece-nos que regra semelhante está prevista no art. 103-A, § 

2º, regulamentada em diversos dispositivos da Lei nº 11.417/2006, principalmente 

nos arts. 2º, § 3º, e 3º. Somente o STF poderá, de ofício, ou por provocação de um 

rol relativamente extenso de legitimados, revogar ou modificar súmula vinculante, 

por quorum qualificado de 2/3 dos seus membros – mesmo quorum exigido para 

aprovação da súmula.  

No Brasil, portanto, só a mais alta Corte do país – aquela que detém 

legitimidade exclusiva para criar o precedente vinculante – é quem poderá operar o 

overruling, sempre de forma explícita352. Desse modo, o overruling não é técnica 

acessível às demais instâncias do poder judiciário para o afastamento de 

precedentes353. 

Já o distinguishing parece estar à disposição dos nossos juízes, para, no 

caso concreto, afastar a aplicação do precedente sumulado. Naturalmente, tal 

                                                      
351

 ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito „civil 
law e common law‟,  p. 136. 
352

 Nos Estados Unidos, admite-se que uma corte se abstenha de aplicar um precedente de outra de 
igual hierarquia. Mas, nessas circunstâncias, a revogação total do precedente não é possível.  
“But overruling tends to be a more delicate matter when a court is considering a decision of its own or 
of a court of equal authority. In these circunstances, the overruling court - assuming the court has the 
capacity to overrule - that the impugned precedent is clearly wrong […]. The general position in the 
United States, for example, is that a court might reject the decision of a court of equal authority as 
precedent for itself, but it cannot overrule that decision.” DUXBURY, Neil. The nature and authority of 
precedent. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. p. 118. 
353

 Discute-se, muito mais no direito inglês do que no estadudinense, se uma corte poderia revogar 
seus próprios precedentes, ou a eles estaria adstrita por razões de segurança jurídica. Em Inglaterra, 
os precedentes eram irrevogáveis, ainda que a edição, em 1966, do House of Lord‟s Practice 
Statement, criando requisitos para o afastamento e revogação de precedentes mudou o paradigma. 
Diz seu texto: 
“Their Lordships regard the use of precedent as an indispensable foundation upon which to decide 
what is the law and its application to individual cases. It provides at least some degree of certainty 
upon which individuals can rely in the conduct of their affairs, as well as a basis for orderly 
development of legal rules.  
Their Lordships nevertheless recognise that too rigid adherence to precedent may lead to injustice in a 
particular case and also unduly restrict the proper development of the law. They propose therefore, to 
modify their present practice and, while treating formal decisions of this house as normally binding, to 
depart from a previous decision when it appears to be right to do so.  
In this connection they will bear in mind the danger of disturbing retrospectively the basis on which 
contracts, settlement of property, and fiscal arrangements have been entered into and also the 
especial need for certainty as to the criminal law.  
This announcement is not intended to affect the use of precedent elsewhere than in this House.” 
WIKIPEDIA. Practice Statement. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Practice_Statement>. 
Acesso em: 6 fev. 2011.  
Pensamos que as cautelas impostas pelo texto acima, possam servir, a priori, de parâmetro ao STF 
nas votações dos pedidos de modificação/revisão de súmula vinculante.  
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postura é restrita a circunstâncias muito especiais354. O juiz reconhece a existência 

do precedente, mas, identificando peculiaridades da causa sob julgamento, adapta a 

regra, sem abandoná-la por completo355. 

No Brasil, o precedente é declarado em verbete sumular, malgrado 

lastreado no julgamento de muitos casos concretos. Por isso, é evidente que passa 

por um processo de refinamento, que tende a lhe conferir caráter mais abstrato, 

tornado-o  também mais preciso e ligado ao direito em tese.  

Essa característica – a declaração do precedente pela súmula, sem 

necessidade de se identificar a ratio decidendi em julgamentos anteriores – talvez 

facilite o raciocínio subsuntivo do magistrado, clarificando as hipóteses de 

incidência/não incidência do precedente. Em comparação com o sistema do 

common  law, a tendência é de que um precedente assim sumulado, por ser mais 

preciso, tenha incidência mais restrita. Por isso mesmo, para que se lhe afaste a 

aplicação, o ônus argumentativo será intensificado.  

Em resumo: no sistema criado pelo art. 103-A da Constituição da 

República, o afastamento – ou a adaptação – do precedente, pelo  juiz, no momento 

do julgamento, dependerá de maior tônus argumentativo do que o necessário para 

que o mesmo se faça no sistema do common law356.  

 

 

5.3.4 Meios de impugnação das sentenças contrárias à sumula vinculante – 

recursos 

 

 

É a própria Constituição da República, em seu art. 103, § 3º, que prevê a 

reclamação como meio de impugnação de decisões judiciais que desbordem de 

entendimento fixado em súmula vinculante357. O art. 7º da Lei nº 11.417/2006 repete 

a mesma regra, sem nada acrescentar. 

                                                      
354

 “If courts could overrule precedents whenever they liked, it would make no sense to speak of 
doctrine of stare decisis”. DUXBURY, Neil.The nature and authority of precedent, p.  117.  
355

 ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito „civil 
law e common law‟,  p. 136. 
356

 Tomando como parâmetro aqui o direito norte-americano, menos rígido do que o direito inglês.  
357

 “§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que 
indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a 
procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que 
outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso." 
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Apesar da possibilidade de acesso direto  ao  STF pela via expressa da 

reclamação358, não fica obstada a interposição dos recursos desde antes previstos 

pelo sistema. 

Interessa aqui identificar os reflexos que a presença de súmula vinculante 

acarreta no procedimento dos recursos cabíveis contra determinada decisão judicial. 

Para essa investigação, elegemos a sentença do juiz de primeiro grau.  

Quanto ao juízo de admissibilidade de recurso de apelação, temos já, 

como primeira consequência, o fato de que o juiz não receberá o recurso, quando a 

sentença estiver em conformidade com a súmula vinculante.  

Trata-se da redação do art. 518, § 1º, do CPC, que alude à chamada 

súmula impeditiva de recursos. A súmula--, referida pelo legislador é, na verdade, 

qualquer verbete da súmula de jurisprudência não vinculante do STJ ou do STF. 

Não obstante, voltado para dar maior aderência à súmula não vinculante, 

entendemos que, com mais razão, o dispositivo aplica-se quando da presença de 

súmula vinculante, até porque não há, nem poderia haver, exclusão expressa dessa 

hipótese359.  

Estamos que as súmulas vinculantes são também impeditivas de recursos 

contra decisões assim fundamentadas.  

As súmulas vinculantes são, portanto, merecedoras de todo o prestígio 

que se confere aos verbetes ordinários. Sua presença autoriza, para além da 

incidência do referido art. 518, § 1º, o manejo dos arts. 120, 475, § 3º, 481, 

parágrafo único, e, principalmente, do art. 557, caput, e § 1º-A, todos do CPC360.    

E se a decisão recorrida contrariar súmula vinculante? Quais serão os 

reflexos sobre o procedimento recursal? 

Nesse caso, naturalmente não há que se falar na aplicação do art. 518, § 

1º. Muito ao contrário, o cabimento de recursos aqui deve ser estimulado e seu 

                                                      
358

 Da qual trataremos logo mais. 
359

 “É importante fixar, desde logo, a idéia de que as chamadas „súmulas vinculantes‟ e as „súmulas 
impeditivas de recursos‟ são, na verdade, as duas faces de uma mesma moeda, quando menos, que 
são institutos com finalidades irremediavelmente complementares. [grifo do autor]” BUENO, Cássio 
Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil: comentários sistemáticos às Leis 
nºs. 11.276, de 7-2-2006, 11.277, de 7-2-2006, e 11.280, de 16-2-2006. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2006. v. 2.  p. 32. 
360

 Essas normas têm algo em comum: aceleram o procedimento de recursos ou de outros incidentes 
- como o conflito de competência – através da possibilidade de que sejam resolvidos a partir de 
decisões monocráticas do relator, graças à existência de súmula ou jurisprudência dominante do 
tribunal sobre o tema.  
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procedimento acelerado, sempre mediante julgamento monocrático do relator, a 

partir da aplicação dos demais dispositivos acima citados.  

Ainda sobre recursos: em se tratando da interposição de recurso 

extraordinário contra decisão que contraria súmula vinculante, a existência de 

repercussão geral fica presumida em caráter absoluto, graças ao disposto no art. 

543-A, § 3º, do CPC.  

Procedente o recurso contra decisão – sentença - violadora de súmula 

vinculante, qual a consequência imediata? De que vício padece a sentença que 

contraria súmula vinculante? Naturalmente – desde que não se adote a formatação 

clássica da teoria das condições da ação361 – o juiz que assim labora, o faz em 

evidente error in judicando, merecendo sua sentença ser reformada, e não 

meramente anulada362.  

Por fim, uma última consideração que, se não pertine diretamente aos 

recursos, tangencia o tema363: Se o juiz proferir sentença contrária aos interesses da 

fazenda pública, lastreada em súmula vinculante, haverá reexame necessário364? 

Entendemos que não, fortes na aplicação da regra do § 3º do art. 475 do 

CPC365. A norma, fruto da minirreforma de 2006, retirou a necessidade de reexame 

necessário quando a decisão judicial esteja lastreada em jurisprudência dominante 

                                                      
361

 É que adotada essa teoria, como já afirmamos, pedido contrário à tese descrita em súmula 
vinculante implicaria extinção do processo por carência da ação, tendo em vista a impossibilidade 
jurídica do pedido. Na formulação original, a teoria das condições da ação impõe que, a qualquer 
tempo, inclusive na via recursal, reconheça-se a carência da ação com a conseqüente extinção do 
processo sem resolução do mérito. Nesse sentido, afirma Cândido Rangel Dinamarco: “Seja ao 
despachar a inicial, ou no julgamento conforme o estado do processo (arts. 329-331) ou em qualquer 
outro momento intermediário do procedimento – ou  mesmo  ao final, no momento de proferir 
sentença – o juiz é proibido de julgar o mérito quando se convence de que a condição falta”. 
(Instituições de direito processual civil. p. 323.)  
Hoje, a chamada teoria da asserção tem muita aderência na doutrina. Segundo ela, as condições da 
ação devem ser aferidas à luz do descrito na petição inicial, de modo a se falar em carência da ação 
tão somente nessa fase inicial do processo. Reconhecimento posterior implicaria julgamento de 
mérito, desfavorável ao autor. “Portanto, em minha opinião, caso a falta de uma condição da ação 
transpareça não no exame da petição inicial, mas depois de instaurado o contraditório entre as 
partes, ela será julgada como uma questão relativa ao mérito da causa, gerando a improcedência do 
pedido, e não a carência da ação”. GRECCO, Leonardo. Instituições de processo civil. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009. v. I.  p. 241. 
362

 Veremos que a procedência da reclamação produz efeitos substancialmente distintos. 
363

 “O reexame necessário não constitui figura recursal, porque lhe falta a voluntariedade inerente aos 
recursos. Trata-se de condição de eficácia da sentença”. MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, 
Daniel. Código de processo civil comentado, p. 451. Daí o enunciado da Súmula 423 do STF: “não 
transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex 
lege”. 
364

 O questionamento é de Sérgio Seiji, Shimura. (Súmula vinculante, p. 765). 
365

 § 3º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em 
jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal 
superior competente. 
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ou súmula de tribunal superior. Naturalmente, a expressão passa a abarcar as 

súmulas vinculantes.  

 

 

5.3.5 Meios de impugnação das sentenças contrárias à sumula vinculante – 

reclamação 

 

 

Antes do advento da súmula vinculante, caso um juiz, no caso concreto, 

decidisse em desacordo com a jurisprudência dos tribunais, poderia ter seu ato 

atacado pelos recursos previstos no sistema que, admitidos, cedo – no tribunal de 

apelação - ou tarde – nos tribunais superiores – implicariam a reforma do  

entendimento.  

Mesmo após o filtro imposto pela exigência de repercussão geral no 

recurso extraordinário, decisões contrárias à jurisprudência dominante do STF 

sempre poderão ser revistas por este tribunal366, posto presumir-se aqui a 

repercussão geral, na forma do art. 543-A, § 3º, do CPC.  

A jurisprudência dos tribunais superiores, inclusive a sumulada, não tinha, 

até então, efeito vinculante. A partir da edição da Lei nº 11.417-06 e da publicação 

da Súmula Vinculante nº 1367, isso mudou. 

Mas o que mudou? Mudou como? O juiz que contraria a jurisprudência 

superior continua tendo suas decisões reformáveis pela via recursal? O que 

acrescenta a existência de súmula vinculante? 

Para além de vincular diretamente os órgãos da administração pública – 

que é uma novidade muito importante368 e eficaz, mas que não pertine ao nosso 

trabalho – dita súmula trás consigo um novo instrumento de combate às decisões 

dissonantes da jurisprudência: a reclamação.  

Da mesma forma que as poesias de Vinicius de Moraes, sobre candomblé 

e umbanda, precisaram da melodia forte e misteriosa de Baden Powell para que, em 

                                                      
366

 Preenchidos, obviamente, os demais pressupostos de admissibilidade. 
367

 Ofende a garantia constitucionaldoatojurídicoperfeito a decisão que, sem ponderar as 
circunstâncias do caso concreto, desconsidera a validez e a eficácia de acordo constante de termo de 
adesão instituído pela Lei Complementar nº 110/2001, de 06.06.2007. 
368

 “Mas o ponto alto diz respeito à vinculação da administração pública, direta e indireta, no âmbito 
federal, estadual e municipal”. SHIMURA, Sérgio Seiji. Súmula vinculante, p. 764. 
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1966, surgissem os afro sambas369, as súmulas nunca seriam vinculantes da 

atividade jursidicional, sem a reclamação. Nada de novo haveria, e o instituto, criado 

pela EC 45/2004, seria relegado a lixo retórico. 

O § 3º do art. 103-A da Constituição da República prevê o cabimento de 

reclamação ao STF sempre que desrespeitada ou aplicada indevidamente a súmula 

vinculante370.  

O prestígio de que as súmulas vinculantes gozarão na atividade 

jurisdicional, dependerá diretamente do prestígio da reclamação constitucional. E o 

prestígio da reclamação depende da natureza e do alcance que se dê a esse 

instituto.  

Quanto ao alcance – objeto –, que estudaremos a fundo, o legislador 

colaborou, dispondo no art. 7º, § 3º, da Lei nº 11.417/2006 que, pela via direta da 

reclamação, o STF cassará a decisão judicial impugnada, determinando que outra 

seja proferida em seu lugar.   

No que tange à natureza jurídica da reclamação, a doutrina impõe 

dificuldades, pois não é convergente nesse ponto, havendo uma paleta de 

posicionamentos, alguns de cores fortes e quentes, que prestigiam o instituto, e 

outros de tênues tonalidades que, certamente, diminuem a sua importância371.  

                                                      
369

 “Baden Powell passará cerca de três meses dormindo no sofá da sala, envolvido com Vinicius 
numa maratona de composições que atravessa as noites. Será realizado ali, com persianas 
abaixadas e uísque de manhã à noite, o trabalho de parte dos famosos afro sambas, que rendem um 
elepê que se tornará um clássico da MPB”. CASTELO, João. Vinicius de Moraes: o poeta da paixão - 
uma bibliografia. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. p. 209. 
370

 “Vale dizer: quando não for aplicada no caso em que teria de ser respeitada. Quando for aplicada 
a um caso concreto que não se identifica com aquele em função da qual a súmula foi editada; quando 
for distorcido o alcance da súmula, etc”. ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Recurso especial, 
recurso extraordinário e ação rescisória. p. 234. 
371

 O Ministro Celso de Mello, relatando a Reclamação nº 336, expõe bem a controvertida natureza 
jurídica do instituto: “A reclamação, qualquer que seja a qualificação que se lhe dê – ação (Pontes de 
Miranda, „Comentários ao Código de Processo  Civil‟, tomo V/384, Forense), recurso ou sucedâneo 
recursal (Moacyr Amaral  Santos, RTJ 56/546-548; Alcides de Mendonça Lima, 1º Poder Judiciário e 
a Nova Constituição‟, p. 80, 1989, Aide), remédio incomum (Orosimbo Nonato, apud Cordeiro de 
Melo, „O processo  no  Supremo  Tribunal  Federal, vol 1/280, incidente processual (Moniz de Aragão, 
„A Correição  Parcial‟, p. 110, 1969), medida de Direito  Processual Constitucional (José Frederico  
Marques, „Manual  de Direito Processual  Civil‟, vol 3º, 2ª parte, p. 199, item 653, 9ª ed., p. 
987,Saraiva) ou medida processual de caráter excepcional (Ministro Djaci Falcão, RTJ 112/518-522) 
– configura, modernamente, instrumento de extração constitucional, inobstante a origem pretoriana 
de sua criação (RTJ 112/504), destinado a viabilizar, na concretização de sua dupla função de ordem 
político-jurídica, a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões do Supremo 
Tribunal  Federal (CF, art. 102, I, l) e do Superior Tribunal de Justiça (CF, art.  105, I, f). BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. Pleno. Rcl 336. Relator Min. Celso de Melo. Brasília-DF. Julgamento em: 
19.12.1990. Publicado em: DJ de 15/03/1991. Disponível em: <http://www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 
fev. 2011. 
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Antes de afirmar o que a reclamação é, parece-nos mais simples, diante 

de tantas opiniões, dizer o que ela não é372.  

A reclamação não se confunde com a correição parcial. A correição 

parcial é medida administrativa tendente a apurar atividade tumultuária do juiz, 

quando incabível qualquer recurso contra o ato. Tinha uso no ambiente de aplicação 

do CPC de 1939, quando somente determinadas decisões interlocutórias eram 

impugnáveis pelo recurso de agravo373. Com a generalização do agravo, promovida 

pelo CPC de 1973, esvaziou-se a correição que, hoje, não goza de prestígio, pois 

tende a ser vista como mecanismo que afeta o princípio da separação de poderes, 

na medida em que, com natureza administrativa, cassa decisões jurisdicionais. 

A reclamação, que tem nítida natureza jurisdicional, não pode ser 

confundida com  a correição parcial374.  

De firmada natureza jurisdicional, a reclamação não tem natureza 

recursal. Primeiro porque não é dada a reformar ou anular decisões jurisdicionais, 

mas tão somente a cassar decisões que contrariem a autoridade do tribunal – 

determinando que outra seja produzida, no caso de violação a súmula vinculante – 

ou a avocar autos para preservação da competência do tribunal. O fato de 

direcionar-se também contra atos administrativos, mais a afasta da seara dos 

recursos375. Por fim, não atenta ao princípio recursal da taxatividade, já que a lei 

federal em momento algum a qualifica como modalidade recursal376. 

A reclamação não pode ser classificada como incidente processual. E não 

somente porque se volta contra atos administrativos, sem que preexista processo 

jurisdicional377. Incidente processual deve desenvolver-se no processo. A 

                                                      
372

 Mais uma vez, utilizamos aqui o método quase socrático da ironia, tal como fizemos na seção 2 do 
Capítulo 3, ao buscarmos a natureza da suspensão de segurança. 
373

 ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Os agravos no CPC brasileiro. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006. p. l70. 
374

 “Primeiramente, a reclamação não é medida administrativa. É isso que se verifica, desde logo, 
pela importância que a Constituição Federal deu a tal medida, por ter sido ela inserida na 
competência originária do STF e do STJ [...].” MORATO, Leonardo Lins. A reclamação prevista na 
Constituição Federal. In: ARRUDA ALVIM, Eduardo Pelegrini; NERY JUNIOR, Nelson; WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim (coords.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2000. p. 444. 
375

 “Reclamação também não é recurso. E isso se constata desde logo, pelo simples exame da 
Constituição Federal, porquanto não está ela elencada na competência recursal do STJ ou do STF 
[...]”. MORATO, Leonardo Lins. A reclamação prevista na Constituição Federal. In: ARRUDA ALVIM, 
Eduardo Pelegrini; NERY JUNIOR, Nelson; ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa (coords.). Aspectos 
polêmicos e atuais dos recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 447. 
376

 DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Direito Processual Civil: meios de 
impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. Salvador: JusPodivm, 2006. p. 326. 
377

 O que é fundamental para a caracterização de um incidente processual. 
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reclamação, ao contrário, desenvolve-se no órgão que teve sua autoridade ou 

competência violada. É, portanto, autônoma a qualquer processo em curso, ainda 

que sobre ele possa produzir efeitos.  

Por vezes, a reclamação é qualificada como mera manifestação do direito 

constitucional de petição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição da República. O 

STF chegou mesmo a defender essa posição em interessante acórdão dado no 

julgamento de ADI contra norma da Constituição do Estado do Ceará, que instituía a 

reclamação no âmbito da Justiça Estadual. Foi a solução encontrada para, retirando-

lhe a natureza processual, considerar válida a norma estadual, sem que houvesse 

violação à repartição constitucional de competências legislativas, mais precisamente 

ao art. 22, I, da Constituição da República378. 

Tal entendimento, malgrado já ter sido sufragado no STF, não pode 

prevalecer. O cunho administrativo do direito de petição lançaria sobre a reclamação 

a desagradável pecha de instituto violador do princípio constitucional da separação 

dos poderes. 

A doutrina, majoritariamente, vê na reclamação uma modalidade de 

ação379. Seria ação porque exercida para a busca de tutela no tribunal superior, 

tutela desconstitutiva do ato violador da autoridade ou competência daquele tribunal. 

Possui a típica tríade identificadora das ações, ou seja, parte, pedido e causa de 

pedir380.  

Não discordamos de que a reclamação seja efetivamente uma ação381. 

Não é, todavia, uma modalidade ordinária de ação. A reclamação, prevista na 

                                                      
378

 “1. A natureza jurídica da reclamação não é a de um recurso, de uma ação e nem de um incidente 
processual. Situa-se ela no âmbito do direito constitucional de petição previsto no artigo 5º, inciso 
XXXIV da Constituição Federal. Em consequência, a sua adoção pelo Estado-membro, pela via 
legislativa local, não implica em invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito 
processual (art. 22, I da CF). 2. A reclamação constitui instrumento que, aplicado no âmbito dos 
Estados-membros, tem como objetivo evitar, no caso de ofensa à autoridade de um julgado, o 
caminho tortuoso e demorado dos recursos previstos na legislação processual, inegavelmente 
inconvenientes quando já tem a parte uma decisão definitiva. Visa, também, à preservação da 
competência dos Tribunais de Justiça estaduais, diante de eventual usurpação por parte de Juízo ou 
outro Tribunal local. 3. A adoção desse instrumento pelos Estados-membros, além de estar em 
sintonia com o princípio da simetria, está em consonância com o princípio da efetividade das 
decisões judiciais. 4. Ação direta de inconstitucionalidade improcedente [grifos nossos].” BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. Pleno. ADI nº 2.212-1/CE. Relator Min. Ellen Gracie. Brasília-DF. 
Julgamento em: 02/10/2003. Disponível em: <http://www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 fev. 2011. 
379

 BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum: 
ordinário e sumário, p. 469. 
380

 DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Reclamação constitucional no direito brasileiro. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 2000. p. 460. 
381

 “A reclamação, portanto, tutela direitos. Tem-se, pois, induvidosamente, que é uma ação”. 
DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Reclamação constitucional no direito brasileiro, p. 461. 
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Constituição da República, arts. 102, I, e 105, I e f, destina-se à preservação da 

competência e da autoridade do STF e do STJ. Permite ao indivíduo que, fustigado 

por atos administrativos ou judiciais que atentem contra determinações dos 

guardiães máximos da atividade jurisdicional, acesse diretamente aqueles tribunais, 

sem rodeios ou tortuosos caminhos, buscando a imediata cassação/anulação do ato 

atacado382.  

É, assim, modalidade de ação constitucional ou, como mais comumente 

se diz, de remédio constitucional383, garantia fundamental voltada para a tutela de 

direitos do cidadão384. 

Não pode ser diferente. A reclamação nasceu como criação pretoriana, 

decorrente da teoria dos poderes implícitos – implied power – e evoluiu. Em 1957, foi 

incorporada ao RISTF e, em 1988, recebeu status constitucional. Daí em diante, 

reformas constitucionais e a jurisprudência do STF superaram diversos óbices e 

ampliaram o espectro da reclamação para que funcionasse como garantia do efeito 

vinculante e erga omnes de decisões do STF em ação direta de 

inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de 

descumprimento de preceito fundamental e, finalmente, para a preservação de 

entendimento firmado em  súmula vinculante385.  Atualmente, há, no próprio STF386 e 

na doutrina387, quem defenda o cabimento de reclamação fundada em decisão do 

STF dada em controle difuso de constitucionalidade, no julgamento de recurso 

extraordinário, tema este que compõe o nosso próximo capítulo. 

                                                      
382

 Apesar de não ser o objeto por nós estudado, o fato é que a reclamação contra atos da 
administração pública revela de modo bem nítido esse caráter de remédio constitucional, que a 
assemelha mesmo ao mandado de segurança.  
383

 Nesse sentido, MORATO, Leonardo L. Reclamação e sua aplicação para o respeito da súmula 
vinculante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 112. 
384

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl 4058 AgR / BA. Relator Min. Cezar Peluso. Brasília-DF. 
Julgamento em: 17.02.2010. Disponível em: <http://www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 fev. 2011. 
385

 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocência Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso 
de direito constitucional. 2. ed. São  Paulo:  Saraiva, 2008. p. 1.291-1.302, principalmente as páginas 
1.291 e 1.292. 
386

 “Ultimamente, vem surgindo no STF tendência jurisprudencial atribuindo às decisões incidentais 
acerca da inconstitucionalidade da lei, tomadas pelo plenário do próprio STF, efeito vinculante”. 
ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil law 
e common law. p. 171. A autora faz referência qui ao RE 376.852, da relatoria do Ministro Gilmar 
Mendes, publicado em 24.10.2003.  
387

 “Tudo isso nos leva a admitir a ampliação do cabimento da reclamação constitucional, para 
abranger casos de desobediência de decisões tomadas pelo Pleno do STF em controle difuso de 
constitucionalidade, independentemente de enunciado sumular de eficácia vinculante [grifos nossos]”. 
DIDIER JUNIOR, Fredie. Transformações do recurso extraordinário. In: FUX, Luiz; NERY JUNIOR, 
Nelson; ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa (coords.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos 
cíveis. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. v. 10. p. 112. 
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A tendência é, portanto, que a reclamação seja vista como modalidade de 

ação constitucional388, não sendo poucos os acórdãos do STF que a ela assim se 

referem389.  

Essa conceituação impõe estatura de clausula pétrea à reclamação e, 

como dissemos antes, aumenta demais a importância das súmulas vinculantes.  

Por ser ação, impõem-se as seguintes consequências: (i) demanda 

capacidade postulatória às partes390; (ii) seu procedimento pode exigir o pagamento 

de custas; (iii) é desnecessária a prévia existência de processo; (iv) não há que se 

falar em sucumbência da parte como geradora de interesse recursal; (v) pode haver 

simultaneidade de interposição de reclamação e recurso contra a mesma decisão,  

sem que se fira o princípio da unirrecorribilidade; (vi) não há prazo para propositura 

de reclamação391;  (vi) a decisão final é apta à produção de coisa julgada material392; 

(vi) somente a lei federal poderá prever a reclamação para outros tribunais que não 

o  STF e o  STJ393. 

Por ser remédio constitucional, e, logo, cláusula pétrea, é imune até 

mesmo ao poder constituinte reformador.  

Resta atentar para o alcance da reclamação interposta contra decisão 

jurisdicional que, de alguma forma, contrarie súmula vinculante. 

                                                      
388

 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocência Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso 
de direito constitucional, p. 1.302. Assim também Pontes de Miranda: “Mas, em vez de como recurso, 
pode-se conceber como ação, à semelhança do mandado de segurança”. (Comentários ao Código de 
Processo Civil.(arts. 444 a 475). São Paulo: Forense, 1974. t. V. p. 383 e 384.  
389

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl 4058 AgR/BA. Relator Min. Cezar Peluso. Brasília-DF. 
Julgamento em: 17/02/2010; Disponível em: <http://www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 fev. 2011. 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl 5821 ED / TO. Relator Min. Cezar Peluso. Brasília-DF. 
Julgamento em: 14/10/2009. Disponível em: <http://www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 fev. 2011.   
390

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl 1821 / PR, pleno. Relator Min. Maurício Corrêa. Brasília-
DF. Julgado em: 16.10.2003. Disponível em: <http://www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 fev. 2011. 
391

 Mas o STF impede a propositura da reclamação após o trânsito em julgado da decisão que com 
ela se queira atacar. O entendimento é sumulado: Súmula 734: “Não cabe reclamação quando já 
houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo 
Tribunal Federal.”. Todavia, se a decisão transitou em julgado após o ajuizamento da reclamação, 
afasta-se a Súmula 734. Nesse sentido, conferir: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl 5821 ED / 
TO. Relator Min. Cezar Peluso. Brasília-DF. Julgamento em: 14.10.2009. Disponível em: 
<http://www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 fev. 2011. 
392

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl 532 AgR/RJ, Pleno. Relator Min.  Sidney Sanches. 
Brasília-DF. Publicado em: DJ 20.09.1996. Disponível em: <http://www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 
fev. 2011; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ACO 1480 QO / PR. Pleno.  Relatora Min. Carmen 
Lúcia. Brasília-DF. Julgamento em: 02.06.2010. Disponível em: <http://www.stf.gov.br>. Acesso em: 
26 fev. 2011. 
393

 Como vimos, não é esse o entendimento do STF nem o do STJ. A respeito, confira-se: BRASIL. 
Superior Tribunal de Justiça. Q.O. Resp 863.055/GO. Relator Min. Herman Benjamin. Brasília-DF. 
Julgamento em: 27.02.2008. Disponível em: <http://www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 fev. 2011. 
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Como dissemos, o legislador colaborou para esse estudo, dispondo no 

art. 7º, § 3º, da Lei nº 11.417/2006 que, pela via direta da reclamação, o STF 

cassará a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida em seu 

lugar.   

Que isso significa? Que é cassar decisão? Para nós, cassação nada mais 

é do que a anulação, a desconstituição da decisão, tendo em vista sua absoluta 

nulidade, decorrente da evidente inconstitucionalidade que exsurge de seu cotejo 

com o texto de súmula vinculante. 

Da letra da lei, fica claro que a reclamação não possui o efeito substitutivo 

que têm os recursos. É que, anulada a decisão em reclamação, o STF determinará 

que outra seja proferida em seu lugar.  

Note-se que, acaso a decisão tivesse sido atacada por recurso, muito 

provavelmente seu provimento acarretaria a reforma da decisão394. Ao limitar-se à 

cassação, o STF não interfere no tempo nem no curso do processo, que continuará 

a tramitar normalmente, no mesmo grau de jurisdição. Há ainda o aspecto 

pedagógico de, ao invés de reformar a decisão, exigir das instâncias inferiores que 

elas mesmas apliquem a súmula. 

Esse último feitio tem ainda outra consequência. É que, ao dar provimento 

à reclamação, o STF não julga o processo de acordo com a súmula vinculante, mas 

determina que a instância inferior o faça. Com isso, oferece-se ao juiz a 

possibilidade de apreciar livremente os fatos para que, subsumindo-os à súmula 

vinculante, tire daí as conclusões que entender pertinentes. O STF não fará qualquer 

avaliação fática. Os fatos, tais como postos, serão a premissa a partir da qual o a 

Suprema Corte avaliará se a súmula foi ou não corretamente aplicada.  Qualquer 

discussão que daí desborde demandará a interposição de recurso contra a decisão 

judicial, fugindo do alcance da reclamação.  

Assim, afastada a possibilidade de reapreciação fática, em reclamação, o 

STF analisará apenas: (i) a não aplicação da súmula; (ii) sua aplicação em hipótese 

para a qual não estava prevista; (iii) a aplicação com interpretação equivocada de 

conteúdo; (iv) aplicação com interpretação equivocada quanto ao âmbito temporal 

da súmula.  

                                                      
394

 “O tribunal ou o corpo correicional que conhece a reclamação e a julga não pode substituir ao ato 
do juiz outra decisão; pode cortá-lo todo, ou podá-lo, ou determinar aquilo que o juiz foi omisso em 
determinar”. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil 
(arts. 444 a 475), p. 384. 
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As hipóteses (i) e (ii) são auto-explicativas e de fácil visualização. 

Consideremos como exemplo a súmula vinculante nº 2: “É inconstitucional a lei ou 

ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e 

sorteios, inclusive bingos e loterias”. 

Decisão judicial que, em mandado de segurança, venha garantir algum  

direito  fundado exclusivamente em legislação estadual a respeito de sistema de 

consórcio incide na hipótese (i).  

Veja-se a Súmula Vinculante nº 14: “É direito do defensor, no interesse do 

representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em 

procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia 

judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 

Decisão judicial que determinasse o acesso de terceiro não indiciado a 

informações constantes de inquérito policial, prejudicando as investigações, forte na 

aplicação da Súmula nº 14, incidiria claramente na hipótese (ii)395, ensejando a 

interposição de reclamação, por exemplo, pelo Ministério Público.  

 A hipótese (iv) também é objetivamente aferível. Com efeito, assim 

dispõe o art. 4º da Lei nº 11.417/2006:  

A súmula com efeito vinculante tem eficácia imediata, mas o 
Supremo Tribunal Federal, por decisão de 2/3 (dois terços) dos 
seus membros, poderá restringir os efeitos vinculantes ou 
decidir que só tenha eficácia a partir de outro momento, tendo 
em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse 
público. [grifos nossos].  

Supondo que, valendo-se da prerrogativa que lhe confere a norma supra, 

o STF resolva dar eficácia prospectiva aos efeitos vinculantes de determinada 

súmula, incidiria na hipótese (iv) – aplicação com interpretação equivocada quanto 

ao âmbito temporal da súmula – o juiz que, nesse interregno, a aplicasse. 

Entendemos que nesse caso caberia reclamação, pois aplicar súmula vinculante 

antes do momento determinado em seu texto é contrariá-la.  

                                                      
395

 É esse o alcance da Súmula 14. A respeito, tem-se o seguinte julgado: “AGRAVO REGIMENTAL 
EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO 
FÁTICA DIVERSA. INQUÉRITO POLICIAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECLAMANTE QUE NÃO 
FIGURA COMO INDICIADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há como conceder vista do inquérito 
policial 2009.61.81.004839-9 pela simples razão de o agravante não figurar como indiciado, além é 
claro de o feito tramitar sob a etiqueta do segredo de justiça. 2. Agravo regimental improvido.” 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl 9789 AgR / SP. Pleno. Relatora Min. Ellen Gracie. Brasília-
DF. Julgamento em: 18.08.2010. Disponível em: <http://www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 fev. 2011. 
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Nesse equívoco laboraria o tribunal estadual que remetesse à Justiça do 

Trabalho, após a promulgação da EC 45/2004, ação de indenização decorrente de 

acidente do trabalho na qual já se tivesse proferido sentença. Veja-se, a respeito, o 

Enunciado Vinculante nº 22:   

A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações 
de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de 
acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, 
inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito 
em primeiro grau quando da promulgação da Emenda 
Constitucional nº 45/04 (grifos nossos)396 

Por fim, a hipótese (iii) de cabimento da reclamação – aplicação com 

interpretação equivocada de conteúdo – será, sem dúvida, a mais controvertida, já 

que a violação da súmula aqui dependerá da exegese dada pelo juiz em 

comparação com a significação desejada pelo próprio STF. 

Nesse caso, é fundamental que a reclamação demonstre esse 

desbordamento, principalmente a partir de referências aos precedentes da súmula, 

essenciais para determinação mais exata do seu conteúdo397.  

 

 

                                                      
396

 Da análise da ata dos debates que antecederam a edição da súmula, fica claro, na proposta 
vencida do Min. Marco Aurélio, que a parte final da súmula foi verdadeira modulação de efeitos para 
que se atingissem apenas certas situações: “Na verdade, houve a preocupação de  fazer a 
modulação  de efeitos,  para apanhar certas situações”. Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Proposta de Súmula Vinculante nº 24 – Distrito Federal. 02.12.2009. p. 4.Disponível  em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=607643&pgI=1&pgF=100000>. 
Acesso em: 26 fev. 2011. 
397

 “EMENTA: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 3. 
PROCEDIMENTO DE TOMADA DE CONTAS. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 
INADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. O agravante alega ofensa à Súmula Vinculante nº 3 
desta Corte, tendo em vista que, no procedimento de tomada de contas em que foram julgadas 
irregulares as contas referentes ao período em que o agravante foi prefeito de Nobres-MT (1997-
2000), não foi respeitado o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, por não ter sido intimado 
para o ato de julgamento de suas contas e porque seu nome não foi incluído na pauta de 
julgamentos. Sustenta que o contraditório e a ampla defesa devem ser assegurados em qualquer 
processo perante o Tribunal de Contas da União. Contudo, a Súmula Vinculante nº 3 se dirige, 
exclusivamente, às decisões do Tribunal de Contas da União que anulem ou revoguem atos 
administrativos que beneficiem algum interessado. Os precedentes que subsidiaram a elaboração da 
Súmula Vinculante nº 3 tratam tão-somente de decisões da Corte de Contas que cancelaram 
aposentadorias ou pensões. Em nenhum deles há referência a procedimentos de tomadas de contas. 
O procedimento de tomadas de contas se destina à verificação, pelo Tribunal de Contas, da 
regularidade da utilização das verbas públicas pelos responsáveis. Ou seja, este procedimento não 
envolve a anulação ou a revogação de um ato administrativo que beneficia o administrador público. 
Inadequação da hipótese descrita nos autos à Súmula Vinculante nº 3, razão por que incabível a 
reclamação. Agravo regimental desprovido. [grifos nossos]” BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl 
6396 AgR / DF. Pleno. Relator Min. Joaquim Barbosa. Brasília-DF. Julgamento em: 21.10.2009. 
Disponível em: <http://www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 fev. 2011.  
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5.3.6 Meios de impugnação das sentenças contrárias à súmula vinculante – 

concomitância entre recursos e reclamação 

 

 

Como já se disse, apesar da via direta da reclamação, a decisão 

judicialque afrontar súmula vinculante pode ser atacada também 

endoprocessualmente, por intermédio da interposição de recursos. 

Dada a natureza jurídica da reclamação – ação constitucional –, vimos 

ainda que a interposição simultânea de reclamação e recursos é possível, não 

encontrando óbice no princípio da unirecorribilidade. 

Malgrado a possibilidade, o convívio entre os dois instrumentos gera 

importantes consequências.  

Há que se verificar se o desenvolvimento paralelo das duas vias, antes de 

ser mera possibilidade é, em alguns casos, uma necessidade que se impõe ao  

prejudicado pela decisão violadora de súmula vinculante.  

O problema gira em torno do verbete nº 734 da súmula de jurisprudência 

“não vinculante” do STF, assim enunciado: “Não cabe reclamação quando já houver 

transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão  do  

Supremo  Tribunal  Federal”.   

Proferida sentença em violação a súmula vinculante, seria exigível a 

interposição de recurso como meio de obstar-se o trânsito em julgado da sentença, 

viabilizando, a partir daí, a interposição de reclamação ou a continuação  do 

processamento de reclamação já interposta?  

Não. Em verdade, o verbete nº 734 exige apenas que, quando do 

ajuizamento da reclamação, não tenha havido o trânsito em julgado da decisão, já 

que a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória. Esse é o entendimento 

consolidado no STF. Na dicção do próprio Tribunal, o trânsito em julgado da decisão 

após o ajuizamento da reclamação não prejudica o seu processamento398.  

                                                      
398

 EMENTA: RECLAMAÇÃO. Ação constitucional julgada procedente. Decisão ofensiva à autoridade 
do acórdão da ADI nº 3.395. Trânsito em julgado no curso do processo da reclamação. 
Inaplicabilidade da súmula 734. Embargos recebidos como agravo. Improvimento deste. Admite-se 
reclamação contra decisão que só transitou em julgado após seu ajuizamento. BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. Rcl 5821 ED / TO. Pleno. Relator Min. Cezar Peluso. Brasília-DF. Julgamento em: 
14.10.2009. Disponível em: <http://www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 fev. 2011. 
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No nosso sentir, apesar de a conclusão prestigiar a força da reclamação  

e a força vinculante das decisões daquele tribunal, há aqui uma imprecisão que 

precisa ser desfeita para que se valide a conclusão.  

Explica-se. A razão técnica do não cabimento de reclamação contra 

decisão transitada em julgado é, sem dúvida, ligada à ausência das condições da 

ação, mais precisamente, do interesse de agir. É que somente a ação rescisória é 

capaz de veicular tutela desconstitutiva com potência necessária para desfazer a 

coisa julgada. Logo, a reclamação não é o meio adequado para tal desiderato.    

Considerando que, por diversas vezes, o STF sufragou entendimento que 

opta pela extinção do processo por ausência superveniente das condições da 

ação399, o caso deveria ser resolvido pela extinção por perda superveniente do 

interesse de agir, causado pelo trânsito em julgado da decisão. Somente a 

interposição de recurso que obstasse o trânsito em julgado da decisão reclamada 

manteria ativo o interesse – adequação – no processamento da reclamação400.  

Mas, curiosamente, o posicionamento superior aqui é outro. A chave para 

entender a conclusão do STF é a adoção da teoria da asserção no que respeita ao 

momento de aferição da presença/ausência das condições da ação. De acordo com 

a contemporânea teoria, as condições da ação devem ser aferidas apenas na fase 

postulatória, in statu assertionis. Após, o descobrimento de sua ausência, ou sua 

efetiva supressão por algum fator externo – confunde-se com o mérito, e não deve 

mais levar à extinção do processo sem resolução do mérito.  

                                                      
399

 “EMENTA: Mandado de segurança prejudicado: perda do objeto pela promoção da impetrante ao 
cargo pretendido. [...] BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS 22731 AgR / RJ.Relator  Min. 
Sepúlveda Pertence. Julgamento em  26.04.2006. Disponível em: <http://www.stf.gov.br>. Acesso 
em: 26 fev. 2011.Muitas vezes travestido na locução perda do objeto, que reflete uma opção velada 
pela concepção clássica da teoria das condições da ação, apesar de, em alguns acórdãos, aquele 
tribunal afirmar seu prestígio pela mais moderna, e melhor, teoria da asserção. Confira-se:“Aplicando 
a teoria da asserção, a análise das condições da ação distancia-se de mero exame abstrato e 
encerra verdadeiro juízo de mérito quando reclama verificação do conjunto probatório. 1. Aplicando a 
teoria da asserção, a análise das condições da ação distancia-se de mero exame abstrato e encerra 
verdadeiro juízo de mérito quando reclama verificação do conjunto probatório.” BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. AI 812302 / ES. Relatora. Min. Carmen Lúcia. Brasília-DF. Julgamento em: 
21.09.2010. Disponível em: <http://www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 fev. 2011. 
400

 Cândido Rangel Dinamarco, repudiando a teoria da asserção, afirma: “As partes só poderão ter 
direito ao julgamento de mérito quando, no momento em que este está para ser pronunciado, 
estiverem presentes as três condições da ação. [...] se a condição da ação existia de início e já não 
existe agora, o autor carece da ação e o mérito não será julgado”. (Instituições de direito processual 
civil, p. 325.) 
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É o que se tem aqui. O trânsito em julgado superveniente ao ajuizamento 

da reclamação, se não tem o condão de extingui-la, é porque está a se adotar a 

teoria da asserção401.  

Em casos como esse, normalmente, o resultado final é de improcedência 

do pedido. Mas essa não é, a nosso ver, uma consequência necessária da teoria da 

asserção402. É dizer: essa teoria impõe tão somente uma restrição temporal à 

aferição das condições da ação, afirmando que qualquer conhecimento posterior 

que sobre elas incida deve ser resolvido como mérito403. Não exige a teoria que esse 

resultado de mérito seja necessariamente a improcedência. Fosse assim, e o juiz 

teria de julgar necessariamente improcedente mandado de segurança contra ato do 

poder público quando esse – forte na prerrogativa de autotutelar-se – promovesse 

ex officio a anulação do ato atacado, no curso do processo. Como o reconhecimento 

da ilegalidade pelo próprio impetrado404 poderia levar necessariamente à 

improcedência do pedido?  

Mas como ficaria a hipótese em estudo? Se é certo que a tutela pleiteada 

na reclamação não tem o condão de desfazer a coisa julgada já formada quando do 

seu ajuizamento, porque ganharia esse potência se a coisa julgada se formasse 

durante seu processamento?  

Não nos parece possível a ocorrência de qualquer alteração substancial 

no teor da tutela desconstitutiva a ser gerada pela reclamação só porque a coisa 

julgada formou-se em momento posterior. Esse fato, isolado, não tem o condão de 

revitalizar a tutela. De onde viriam essas forças? Nessa linha, o posicionamento do 

                                                      
401

 Repudiando a teoria da asserção, a conclusão de Cândido Rangel Dinamarco para hipóteses 
como tais é a da carência superveniente da ação: “No curso do processo o devedor paga, ou a 
autoridade decide deferir ao impetrante o requerimento antes indeferido, etc. Nesses casos, o autor 
teria direito ao julgamento de mérito mas não o tem mais, porque este se mostra inteiramente  
desnecessário e, portanto, sem utilidade alguma”. (Instituições de direito processual civil, p. 325.)  
402

 “Se a inexistência das condições da ação, todavia, for aferida só a final [...] duas posições podem 
ser adotadas: [...] para a segunda (teoria da prospectação), a sentença nesse caso será de mérito”. 
CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrine; DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Teoria geral do processo. 16.  ed. São Paulo: Malheiros, 2000.  p. 259. 
403

 “O juízo preliminar de admissibilidade do exame do mérito se faz mediante o simples confronto 
entre a afirmativa feita pelo autor, considerada in statu assertionis, e as condições da ação [...]. 
Positivo que seja o resultado dessa aferição, a ação estará em condições de prosseguir e receber 
julgamento de mérito”. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. Campinas: Bookseller, 
2000.  p. 86. 
404

 Para nós, é a pessoa jurídica a qual está filiado o agente que verdadeiramente ocupa o pólo 
passivo do mandado de segurança. 
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STF estaria tecnicamente equivocado, pois, mesmo adotada a teoria da asserção, o 

resultado final, neste caso, teria de ser de improcedência405. 

A justificação da conclusão da Suprema Corte tem, necessariamente, de 

repousar na ausência de formação da coisa julgada caso a decisão seja, antes, 

atacada por reclamação. Caso contrário, como vimos, impossível sustentar aquele 

posicionamento, qualquer que seja a teoria adotada a respeito do momento de 

aferição das condições da ação. 

Assim, temos de admitir que o ajuizamento da reclamação obsta, por si  

só, a formação da coisa julgada. Não se trata de impedir a produção de efeitos da 

decisão reclamada – o que só será possível se na reclamação conceder-se 

antecipação de tutela na forma do art.14 da Lei nº 8.038/1990 –, mas sim de obstar 

sua concretagem com o cimento da coisa julgada.  

Reafirmamos: o mero ajuizamento de reclamação impede que transite em 

julgado a decisão atacada.  

A bem dos relevantes valores constitucionais protegidos pelos efeitos 

vinculantes das decisões do STF, entendemos possível que se extraia esse efeito 

diretamente do nosso modelo constitucional de direito processual e de jurisdição, 

sem que haja necessidade de norma específica a respeito. Com essa 

fundamentação, valida-se o posicionamento do STF a respeito do tema.  

Uma última observação envolvendo ainda a simultaneidade de recurso e 

reclamação contra a mesma decisão. 

Há que se considerar a possibilidade de provimento do recurso, com o 

necessário enquadramento da decisão ao disposto na súmula vinculante. Nesse 

caso, naturalmente perderá objeto a reclamação, desde que adotemos, novamente, 

concepção clássica a respeito da presença das condições da ação.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
405

 Apesar de combatermos a idéia de que a improcedência não é consequência necessária da 
superveniente ausência de condição da ação pela ótica da teoria da asserção. 
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5.3.7 Trânsito em julgado da decisão violadora de súmula vinculante e ação 

rescisória 

 

 

Tendo em vista o teor do Enunciado 734 do STF, não há dúvida do  não 

cabimento de reclamação contra decisão que, não obstante violadora de súmula 

vinculante, tenha já transitado em julgado. 

Como vimos, entende a Suprema Corte que a reclamação não é 

sucedâneo de ação rescisória.  

Inafastáveis essas premissas, porque fixadas na jurisprudência, cabe-nos 

definir o tipo de vício que macula a decisão violadora de súmula vinculante, bem 

como o fundamento de eventual ação rescisória que contra ela venha a ser ajuizada.  

Afirmamos antes que o enunciado vinculante figura como interpretação 

oficial de determinada norma ou conjunto de normas. Após a edição da súmula, o 

ideal é que cessem as discussões sobre o significado desta ou daquela norma ou, 

pelo  menos, que diminua bastante a controvérsia.  

Isso nos leva a crer que o juiz que julga contrariando enunciado 

vinculante, o faz, no mínimo, contra literal disposição de lei, ensejando, se houver 

trânsito em julgado de sua decisão, o ajuizamento de ação rescisória com 

fundamento no art. 485, V, do CPC406.  

Mas é possível que se dê ao tema um enfoque diferente.  

Se a súmula vinculante revela o sentido da norma, então, como já se 

disse, o autor que pleiteia algo vedado, ou em sentido distinto do determinado, por 

súmula vinculante, faz pedido impossível. Impossível porque negado em abstrato 

por súmula vinculante! O autor seria, assim, carente da ação.  

Quem é carente da ação não tem direito de ação. Quem não tem direito 

de ação não pode demandar, visto que demandar é exercer o direito de ação407.  

Ocorre que, para aqueles que defendem a teoria dos pressupostos 

processuais – e acreditam na categoria dos chamados pressupostos processuais de 

                                                      
406

  Sabemos das controvérsias que pesam sobre a expressão literal disposição de lei. Ficamos, no 
entanto, com o entendimento de Flávio Luiz Yarshell, que afirma: “Daí porque é correto concluir que a 
lei, nessa hipótese, exige que tenham sido frontal e diretamente violados o sentido e o propósito da 
norma”. (Ação rescisória: juízos rescindente e rescisório. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 323.)  
407

 “A „demanda‟ é o exercício do direito de ação em seu veículo primeiro, a „petição inicial‟. BUENO, 
Cássio Scarplinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum: ordinário e 
sumário, v.I, p. 394. 
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existência – a demanda ou o ato de demandar é pressuposto processual de 

existência408. É dizer: sem demanda, a relação jurídica processual inexistiria. 

Ausente o pressuposto processual de existência, todo o processo e seu 

procedimento, ainda que se desenvolvam fisicamente, são juridicamente 

inexistentes. O fenômeno atinge todos os atos processuais, inclusive a sentença. 

Assim, sentença que julga pedido contrário a súmula vinculante seria sentença 

inexistente409. 

Em resumo: pedido contrário ao disposto em súmula vinculante é pedido 

juridicamente impossível; autor que assim procede é autor carente da ação, ou seja, 

não tem direito de ação em sentido processual; quem não tem direito de ação não 

demanda, pois demanda é o exercício do direito de ação; demanda é ainda 

pressuposto processual de existência; sem demanda, o processo e todos os atos 

processuais são juridicamente inexistentes; sentença que fisicamente tenha sido 

proferida nesse tipo de “processo” também inexiste; logo, é inexistente a sentença 

que defere pedido contrário ao disposto em súmula vinculante. 

Um ajuste se faz necessário: a inexistência da sentença aqui só ocorrerá 

no estrito caso de deferimento de pedido contrário à súmula vinculante. É que é 

possível que a sentença contrarie súmula vinculante não por deferir pedido a ela 

contrário, mas justamente por indeferir pedido nela fundamentado. Nesse último 

caso, a sentença contrariará súmula vinculante, mas não terá apreciado pedido 

impossível. O autor terá demandado corretamente, logo, não falta a “demanda” 

como pressuposto processual de existência.   

Nunca é demais ressaltar que a conclusão acima depende de cinco 

premissas: (i) aceitação da teoria das condições da ação; (ii) identificação da 

possibilidade jurídica do pedido como sendo uma das condições da ação – 

autônoma, ou inclusa na categoria do interesse de agir; (iii) filiação à teoria dos 

pressupostos processuais; (iv) aceitação da categoria jurídica da inexistência e, em 

                                                      
408

 Nesse sentido, Arruda Alvim, para quem a demanda é pressuposto processual de existência: “O 
primeiro requisito é o de haver uma demanda, traduzida numa petição inicial, mesmo que inepta”. 
(Manual de direito processual civil, v. I, p. 478.)  
409

 A inspiração para esses parágrafos vem do entendimento da professora Teresa Arruda Alvim 
Wambier, quando diz a respeito da ação rescisória fundada em violação a literal disposição de lei 
julgada inconstitucional pelo STF em sede de ação direta: “Portanto, segundo nos parece, seria até 
desnecessária a propositura da ação rescisória, já que a decisão que seria alvo da impugnação seria 
juridicamente inexistente”. Nulidades no processo e na sentença. 6. ed. São Paulo: Revista dos 
Treibunais, 2007. p. 388. 
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consequência, aceitação dos chamados pressupostos processuais de existência; (v) 

enquadramento da demanda, como pressuposto processual de existência.  

Mas as consequências não param por aí. Se a sentença é inexistente, ela 

jamais transitará em julgado, pelo que se torna inadequada a propositura de ação 

rescisória. É que, se a ação rescisória veicula tutela desconstitutiva e não há nada a 

desconstituir, a tutela pleiteada será inócua, faltando interesse no ajuizamento de 

ação rescisória. Bastaria aqui o ajuizamento de ação declaratória, com o intuito de 

buscar maior certeza da inexistência da relação jurídica aparentemente formada 

pela “sentença”. A ação declaratória de inexistência de relação jurídica – querella 

nulitatis insanabilis410, que não se confunde com a ação rescisória e tem 

processamento e requisitos bastante distintos411.  

Tensionando ao máximo essa linha de raciocínio, concluir-se-á mesmo 

pelo não cabimento de reclamação no caso em tela. É que, como vimos, a 

reclamação, assim como a ação rescisória, oferece tutela desconstitutiva, e não 

declaratória de inexistência. A crise a ser solucionada seria outra, de inexistência¸ e, 

assim, a ação constitucional de reclamação não seria apta para tanto, faltando, mais 

uma vez, interesse de agir no seu ajuizamento.  

 

 

5.4 PROCEDIMENTO “OBJETIVADO” PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

VINCULANTE 

 

 

Nesse longo passeio, em que percorremos as diversas fases do 

procedimento de um suposto processo cognitivo, buscamos evidenciar um punhado 

de reflexos práticos da incidência de súmulas vinculantes. 

                                                      
410

 Identificamos a ação declatória de inexistênca à querella nulitais, malgrado saibamos que muitos a 
veem como verdadeira ação anulatória. “Para nós, o ponto distintivo principal entre a antiga querela 
ou actio nullitatis e a ação rescisória é que aquela visa a impugnar sentença inexistente é, portanto, 
ação declaratória de inexistência jurídica, e não de nulidade”. ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. 
Nulidades no processo e na sentença, p. 477. Em sentido contrário, entre outros, cita-se: DIDIER 
JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil, v.3, p. 317-321, principalmente a página p. 318. 
411

 É assim que Teresa Arruda Alvim Wambier conclui seu pensamento em relação a sentenças 
proferidas quando o autor carecia da ação: “Portanto, em nosso entender, a parte interessada 
deveria, sem a necessidade de se submeter ao prazo do art. 495 do CPC, intentar ação de natureza 
declaratória, com o único objetivo de gerar maior grau de segurança jurídica à sua situação. [...] O 
fundamento para a ação declaratória de inexistência seria a ausência de uma das condições da ação: 
a possibilidade jurídica do pedido [grifos nossos]”. ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Nulidades no 
processo e na sentença, p. 388. 
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Percebemos, em nítidas cores, que a súmula vinculante atua, acelerando 

o procedimento, quer por permitir o julgamento prima facie, ou o julgamento 

antecipado da lide, ou, ainda, a apreciação monocrática de recursos.  

Fácil verificar também que o entendimento sumulado, por ser vinculante, 

parametriza o julgamento, gerando, sem sombra de dúvidas, segurança, igualdade e 

previsibilidade aos jurisdicionados. 

De outro lado, sabe-se que o prognóstico gerado pela existência da 

súmula, tende a desbotar as circunstâncias do caso concreto, fazendo prevalecer 

mesmo a questão de direito.  

Posto que esses últimos parágrafos listem as principais finalidades da 

súmula vinculante, vimos que o juiz não pode converter-se em seu autômato 

aplicador, pena de tranfigurarem-se as instâncias inferiores em autêntica imprensa 

de Gutemberg, com mera reprodução de entendimento sumulado, sem expressa 

motivação, e muitas vezes impondo soluções inadequadas às peculiaridades do 

caso concreto.  

Para tanto, será útil deitar olhos sobre a experiência do commow law – 

principalmente a estadudinense – em que o julgamento com base em  precedentes 

tem instrumentos de flexibilização bastante avançados. 

A súmula vinculante tende a ser instrumento de pacificação social, escopo 

esse que coincide com os mais nobres objetivos da atividade jurisdicional. Não se 

pode buscar, porém, a revitalização daquela metáfora do mundo-máquina, 

parametrizada pela mecânica newtoniana, de causalidade forte e previsibilidade 

absoluta. Muito ao contrário, a súmula deve gerar previsibilidade relativa, com a 

probabilidade de que o julgamento atinja determinado resultado, sem se fecharem 

as possibilidades de adaptação ao caso concreto.  

A noção positivista de ordenamento jurídico, lembramos, deve ser 

substituída pela de cosmos normativo, que não é sinônimo de caos normativo, mas 

deixa frestas por onde possa evoluir e adaptar-se o direito. 

Descontextualização fática, julgamento parametrizado por precedentes, 

segurança, previsibilidade, igualdade, aceleração do procedimento. Todos esses 

itens estão presentes no processo quando da incidência de verbete sumulado.  

Essa constatação, para nós, é prova de que a súmula vinculante, quando 

aplicada para julgamento de um processo específico, figura como evidente 

mecanismo de objetivação do processo. Não do processo – procedimento – abstrato 
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de criação da súmula – não o abordado neste trabalho, mas do processo 

individualizado, aquele que tramita no foro, prenhe de esperanças, medos,  

ansiedades e desejos das partes litigantes.  
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CAPÍTULO 6 

POSSIBILIDADES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TODO O PODER PARA 

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL? 

 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

O presente capítulo é o último deste trabalho. Foi propositadamente 

deixado para o final. Jamais poderia, em razão de seus objetivos, ocupar outra 

posição.  

Até aqui, investigamos alguns – os principais – mecanismos de 

objetivação do processo, dando especial relevo aos seus reflexos processuais. Ficou 

claro, para nós, que o momento é de transição, havendo necessidade de esforço da 

doutrina e da jurisprudência no estudo e na adaptação de mecanismos 

desenvolvidos por outros países mais afetos aos julgamentos lastreados em 

precedentes.  

Cabe agora um olhar cuidadoso sobre a jurisprudência do STF a respeito 

do atual papel a ser desempenhado pelo recurso extraordinário. Note-se: é extreme 

de dúvidas que o recurso extraordinário vem sendo cada vez mais objetivado, em 

razão de sucessivas novidades legislativas e tendências jurisprudenciais. Resta 

saber agora se ele passará a protagonizar roteiro paralelo, desvinculado do sistema 

de controle difuso e concreto de constitucionalidade, para atuar como mecanismo de 

defesa da ordem constitucional objetiva. 

A ideia aqui é responder às seguintes indagações: o recurso  

extraordinário pode ser considerado como mecanismo de operação do modelo do  

stare decisis no Brasil?  As decisões nele proferidas têm efeito vinculante e erga 

omnes? Cabe reclamação contra decisão que, num processo qualquer, contrariar 

posicionamento sobre questão constitucional proferido em sede de recurso 

extraordinário? Como a jurisprudência do STF posiciona-se ante essa indagação? 

Comecemos pela última das perguntas. Queremos investigar, na jurisprudência do 

STF, sinais de entendimentos no sentido de ser o recurso extraordinário mecanismo 

para implantação do sistema do stare decisis. Não se trata de buscar fragmentos de 

objetivação do recurso extraordinário. Esses nós já encontramos.  
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6.2 A JURISPRUDÊNCIA DO STF 

 

 

O primeiro caso que trazemos, o mais explícito, não é propriamente da 

jurisprudência do STF, mas sim fruto de sua atividade normativa. Trata-se da 

Emenda nº 12 ao seu regimento interno. Seu objeto é a alteração da redação do art. 

321, caput, do RISTF, acrescentando-lhe o § 5º, incisos I a VIII, tudo referente ao 

procedimento do recurso extraordinário no âmbito dos juizados especiais412.  

Agora não importa tanto o conteúdo acrescentado. Trata-se de mais um 

caso de objetivação do recurso extraordinário, estabelecido pelo regimento, em 

lance muito semelhante ao elaborado pelo art. 543-B, quando trata da análise por 

amostragem da repercussão geral. O que releva é que a alteração regimental, 

estipulando procedimento não previsto em lei, foi baseada em sólida argumentação, 

exarada no processo administrativo que a precedeu, o P.A. nº 318.715. 

No referido processo administrativo, afirma o Ministro Gilmar Mendes que: 

                                                      
412

 “Art. 321. O recurso extraordinário para o Tribunal será interposto no prazo estabelecido na lei 
processual pertinente, com indicação do dispositivo que o autorize, dentre os casos previstos nos 
artigos 102, III, a, b, c, e 121, § 3º, da Constituição Federal. 
§ 5º Ao recurso extraordinário interposto no âmbito dos Juizados Especiais Federais, instituídos pela 
Lei n. 10.259, de 12 de julho de 2001, aplicam-se as seguintes regras: 
I – verificada a plausibilidade do direito invocado e havendo fundado receio da ocorrência de dano de 
difícil reparação, em especial quando a decisão recorrida contrariar Súmula ou jurisprudência 
dominante do Supremo Tribunal Federal, poderá o Relator conceder, de ofício ou a requerimento do 
interessado, ad referendum do Plenário, medida liminar para determinar o sobrestamento, na origem, 
dos processos nos quais a controvérsia esteja estabelecida, até o pronunciamento desta 
Corte sobre a matéria; 
II – o Relator, se entender necessário, solicitará informações ao Presidente da Turma Recursal ou ao 
Coordenador da Turma de Uniformização, que serão prestadas no prazo de 05 (cinco) dias; 
III – eventuais interessados, ainda que não sejam partes no processo, poderão manifestar-se no 
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da decisão concessiva da medida cautelar prevista 
no inciso I deste § 5º; 
IV – o Relator abrirá vista dos autos ao Ministério Público Federal, que deverá pronunciar-se no prazo 
de 05 (cinco) dias; 
V – recebido o parecer do Ministério Público Federal, o Relator lançará relatório, colocando-o à 
disposição dos demais Ministros, e incluirá o processo em pauta para julgamento, com preferência 
sobre todos os demais feitos, à exceção dos processos com réus presos, habeas corpus e mandado 
de segurança; 
VI – eventuais recursos extraordinários que versem idêntica controvérsia constitucional, recebidos 
subseqüentemente em quaisquer Turmas Recursais ou de Uniformização, ficarão sobrestados, 
aguardando-se o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal; 
VII – publicado o acórdão respectivo, em lugar especificamente destacado no Diário da Justiça da 
União, os recursos referidos no inciso anterior serão apreciados pelas Turmas Recursais ou de 
Uniformização, que poderão exercer o juízo de retratação ou declará-los prejudicados, se cuidarem 
de tese não acolhida pelo Supremo Tribunal Federal;  
VIII – o acórdão que julgar o recurso extraordinário conterá, se for o caso, Súmula sobre a questão 
constitucional controvertida, e dele será enviada cópia ao Superior Tribunal de Justiça e aos Tribunais 
Regionais Federais, para comunicação a todos os Juizados Especiais Federais e às Turmas 
Recursais e de Uniformização.” 
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O recurso extraordinário deixa de ter caráter marcadamente subjetivo 
ou de defesa de interesses das partes, para assumir, de forma 
decisiva, a função de defesa da ordem constitucional objetiva. Trata-
se de orientação que os modernos sistemas de Corte Constitucional 
vêm conferindo ao recurso de amparo e ao recurso constitucional 
(Verfassungsbeschwerde). [...] A função do Supremo nos recursos 
extraordinários – ao menos de modo imediato – não é de resolver 
litígios de fulano ou beltrano, nem de revisar todos os 
pronunciamentos das Cortes inferiores. O processo entre as partes, 
trazido à Corte via recurso extraordinário, deve ser visto apenas 
como pressuposto para uma atividade jurisdicional que transcende 
os interesses subjetivos.413 

O posicionamento do Ministro é contundente. Para ele, a natureza do 

recurso extraordinário mudou. Deve ser visto como mecanismo de controle objetivo 

de constitucionalidade, sendo o caso concreto um mero pretexto. Não é outra a 

razão pela qual o STF permitiu-se criar um procedimento para o recurso 

extraordinário – no âmbito dos juizados especiais federais – não previsto em lei, com 

direito a sobrestamento de feitos repetitivos e possibilidade de retratação do órgão 

de origem para a devida adequação ao decidido no STF. 

O segundo caso diz respeito ao julgamento da ADI nº 3345/DF. Trata-se 

de ação direta movida pelo Partido Progressista (PP), entre outros – em face da 

Resolução nº 21.702/2004, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que, com base no 

decidido pelo STF no RE nº 197.917, definiu os critérios a serem observados pelas 

câmaras municipais para a fixação do número de vereadores414.  

A referida ADI, de relatoria do Ministro Celso de Mello, foi julgada 

improcedente ao argumento principal de que a resolução atacada teria se limitado a 

explicitar o já decidido pelo STF no  julgamento do RE 197.917/SP,  submetendo-se 

assim à eficácia irradiante dos motivos determinantes da decisão415. 

                                                      
413

 Apud DIDIER JUNIOR, Fredie. Transformações do recurso extraordinário, p. 983-984. 
414

 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Instruções sobre o número de vereadores a eleger segundo a 
população de cada município. Disponível em: <http://www.tse.gov.br/internet/legislacao/eleitoral.htm>. 
Acesso em: 26 fev. 2011. 
415

 “O Tribunal Superior Eleitoral, ao editar a Resolução nº 21.702/2004, consubstanciadora de mera 
explicitação de anterior julgamento do Supremo Tribunal (RE 197.917/SP), limitou-se a agir em 
função de postulado essencial à valorização da própria ordem constitucional, cuja observância fez 
prevalecer, no plano do ordenamento positivo, a força normativa, a unidade e a supremacia da Lei 
Fundamental da República. EFEITO TRANSCENDENTE DOS FUNDAMENTOS DETERMINANTES 
DO JULGAMENTO DO RE 197.917/SP - INTERPRETAÇÃO DO INCISO IV DO ART. 29 DA 
CONSTITUIÇÃO. - O Tribunal Superior Eleitoral, expondo-se à eficácia irradiante dos motivos 
determinantes que fundamentaram o julgamento plenário do RE 197.917/SP, submeteu-se, na 
elaboração da Resolução nº 21.702/2004, ao princípio da força normativa da Constituição, que 
representa diretriz relevante no processo de interpretação concretizante do texto constitucional. - O 
TSE, ao assim proceder, adotou solução, que, legitimada pelo postulado da força normativa da 
Constituição, destinava-se a prevenir e a neutralizar situações que poderiam comprometer a correta 
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Melhor analisada a decisão, destacam-se, além daquele, os seguintes 

fundamentos: (i) o efeito transcendente dos fundamentos determinantes da decisão 

dada em recurso extraordinário; (ii) a adequação da postura do TSE ao princípio da 

força normativa da Constituição; (iii) a colocação do princípio da força normativa da 

Constituição como diretriz relevante no processo de interpretação concretizante do 

texto constitucional.; (iv) o monopólio da última palavra, pelo STF, no que se refere à 

interpretação da Constituição da República; (v) a dimensão essencialmente política 

em que se projeta a atividade institucional do STF; (vi) a inclusão no poder de 

interpretar a Lei Fundamental, da prerrogativa extraordinária de (re)formulá-la; (vii) a 

interpretação judicial como sendo um dos processos informais de mutação 

constitucional. 

O terceiro caso diz com o julgamento da Reclamação nº 4.335, ajuizada 

pela Defensoria Pública do Estado do Acre em face de ato de juiz de direito que teria 

descumprido decisão do STF dada no HC nº 82.959, que afastara, no caso concreto, 

a vedação à progressão de regime aos condenados pela prática de crimes 

hediondos, considerando inconstitucional o art. 2º, I, da Lei nº 8.072/1090.  

Ainda que o paradigma, aqui, seja decisão proferida em habeas corpus e 

não em recurso extraordinário, o exemplo é igualmente válido, pois indica rastros do 

entendimento pela inclusão do efeito vinculante das decisões proferidas pelo STF 

em controle difuso e incidental. Muda o meio – HC e não RE – mas não muda o 

conteúdo – decisão do Pleno do STF, sobre questão constitucional, em sede de 

controle incidental de constitucionalidade.   

                                                                                                                                                                      
composição das Câmaras Municipais brasileiras, considerada a existência, na matéria, de grave 
controvérsia jurídica resultante do ajuizamento, pelo Ministério Público, de inúmeras ações civis 
públicas em que se questionava a interpretação da cláusula de proporcionalidade inscrita no inciso IV 
do art. 29 da Lei Fundamental da República. A FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA E O MONOPÓLIO DA ÚLTIMA PALAVRA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM 
MATÉRIA DE INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. - O exercício da jurisdição constitucional - que 
tem por objetivo preservar a supremacia da Constituição - põe em evidência a dimensão 
essencialmente política em que se projeta a atividade institucional do Supremo Tribunal Federal, pois, 
no processo de indagação constitucional, assenta-se a magna prerrogativa de decidir, em última 
análise, sobre a própria substância do poder. No poder de interpretar a Lei Fundamental, reside a 
prerrogativa extraordinária de (re)formulá-la, eis que a interpretação judicial acha-se compreendida 
entre os processos informais de mutação constitucional, a significar, portanto, que „A Constituição 
está em elaboração permanente nos Tribunais incumbidos de aplicá-la‟. Doutrina. Precedentes. A 
interpretação constitucional derivada das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal - a 
quem se atribuiu a função eminente de „guarda da Constituição‟ (CF, art. 102, „caput‟) - assume papel 
de essencial importância na organização institucional do Estado brasileiro, a justificar o 
reconhecimento de que o modelo político-jurídico vigente em nosso País confere, à Suprema Corte, a 
singular prerrogativa de dispor do monopólio da última palavra em tema de exegese das normas 
inscritas no texto da Lei Fundamental [grifos nossos]”. 
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O fato é que, após o julgamento do referido habeas corpus, o juiz da vara 

de execuções penais negara progressão de regime a determinados apenados, 

condenados por crimes hediondos. Como fundamento, afirmou o juiz que a decisão 

do STF não possuía efeitos erga omnes, dependendo, para tanto, de resolução do 

Senado Federal, na forma do art. 52, X, da Constituição da República. 

O relator do caso, Ministro Gilmar Mendes, proferiu voto no sentido de 

que a resolução do Senado tem como única função dar publicidade à decisão do 

STF, julgando assim procedente a reclamação416. O julgamento ainda não foi 

concluído, em virtude de interrupção por pedido de vista. Acompanhou esse 

entendimento o Ministro Eros Grau, e divergiram os Ministros Sepúlveda Pertence e 

Joaquim Barbosa. Após, o julgamento foi suspenso por pedido de vista417  

 

 

6.3 CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE E MUTAÇÃO 

CONSTITUCIONAL 

 

 

Por detrás das três hipóteses analisadas encontramos, no fundo, a 

mesma justificação, sempre ligada ao tema da hermenêutica constitucional, qual 

seja, a ocorrência de mutação constitucional que fez evoluírem (i) a resolução do  

Senado - prevista no art. 52, X, da Constituição da República – de condição  

necessária para a extensão subjetiva dos efeitos de julgado do STF, em sede de 

controle difuso, para mera forma de publicidade do mesmo julgado, (ii) as decisões 

do pleno do STF tomadas em caso concreto, de simples mecanismo de revisão e 

solução de conflitos intersubjetivos, para mecanismo de imposição, para todos, da 

força normativa da Constituição418. 

                                                      
416

 “[...] a fórmula relativa à suspensão da lei pelo Senado há de ter simples efeito de publicidade, ou 
seja, se o Supremo, em sede de controle incidental, declarar, definitivamente, que a lei é 
inconstitucional, essa decisão terá efeitos gerais, fazendo-se a comunicação àquela Casa Legislativa 
para que publique a decisão no Diário do Congresso”. MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, 
Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, p. 1.091. 
417

 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso 
de Direito Constitucional, p. 1.091. O processo foi devolvido em 10.02.2011 e até o presente 
momento aguarda pauta para julgamento.  
418

 Veremos mais à frente que os argumentos doutrinários favoráveis a esse tipo de postura, são 
bastante diferentes dos acima listados.  
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Todos os outros fundamentos podem ser vistos como argumentos de 

apoio a esse principal.  

Realmente, os modelos hermenêuticos tradicionais são insuficientes às 

necessidades interpretativas do texto constitucional419. O caráter aberto das normas 

constitucionais e a larga teia de princípios, explícitos e implícitos, que lhes enreda 

impõem a introdução de novos esquemas hermenêuticos.  

Destacam-se, assim, métodos interpretativos próprios, que se agregam 

aos esquemas clássicos de interpretação, produzindo melhores resultados. 

Não há consenso doutrinário a respeito do melhor método420. Muitos 

foram pensados, mas a doutrina atual prestigia apenas alguns, abandonando outros. 

Vejamos os principais.  

O método tópico-problemático parte da premissa do caráter prático da 

interpretação constitucional, voltado à solução de problemas concretos. Considera 

que a textura aberta das normas constitucionais impõe que a busca do significado 

da norma decorra de um processo aberto de argumentação no qual se busca 

adequá-la ao problema concreto421.  

Valem aqui os topoi, ou pontos de vista, sujeitos a opiniões contrárias ou 

favoráveis. 422 

Dentre as inúmeras vicissitudes do método tópico-problemático, 

elencadas pela doutrina, avulta o casuísmo sem limites a que se pode chegar ao se 

percorrer o caminho interpretativo do problema para a norma, quando na verdade a 

interpretação é uma atividade normativamente vinculada, devendo ocorrer o inverso. 

                                                      
419

 “Embora seja uma lei, e como tal deva ser interpretada, a Constituição merece uma apreciação 
destacada dentro do sistema, à vista do conjunto de peculiaridades que singularizam suas normas. 
Quatro delas merecem referência expressa: a) a superioridade hierárquica; b) a natureza da 
linguagem; c) o conteúdo específico; d) o caráter político”. BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e 
aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. 5. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2003.  p. 107. 
420

 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Livraria 
Almedina, 2010. p. 1.210. 
421

 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, p. 1.211. 
422

 Explicando a doutrina de Viehweg, Manuel Atienza transcreve os três pressupostos que baseiam 
suas idéias: “1) A estrutura total da jurisprudência só pode ser determinada a partir do problema; a 
aporia fundamental é o problema de determinar o que é justo aqui e agora. 2) As partes integrantes 
da jurisprudência, seus conceitos e proposições, precisam ficar ligadas de um modo específico ao 
problema e só podem ser compreendidas a partir dele. 3) Os conceitos e as proposições da 
jurisprudência só podem ser utilizados numa implicação que conserve a vinculação com o problema. 
É preciso evitar qualquer outra coisa (Viehweg, 1964, pags. 129-130).” ATIENZA, Manuel. As razões 
do direito – Teorias da argumentação jurídica. Trad. Marcia Cristina Guimaraes Cupertino. São Paulo: 
Antônio Daneil Abreu, 2000. p. 70. 
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O método hermenêutico-concretizador parte do reconhecimento do papel 

criador protagonizado pelo próprio intérprete que, na leitura da norma, não tem como 

fugir à pré-compreensão gerada pela incidência inevitável de seu repertório subjetivo 

sobre o objeto a ser conhecido. Releva ainda a importância do contexto, ou seja, da 

situação fática em que a norma será aplicada. Por fim, coloca o interprete na 

posição de mediador entre texto e contexto. Diferentemente do que ocorre no 

método tópico-problemático, a prevalência aqui é da norma, de modo que o 

pensamento problematizado seja por ela orientado e limitado423.  

O método científico-espiritual lastreia-se na importância dos valores 

subjacentes ao texto constitucional. A ideia é que a interpretação, mais do que 

buscar o sentido dos conceitos descritos no texto constitucional, visa à compreensão 

do sentido e da realidade da norma constitucional, integrando-a espiritualmente com 

a comunidade, ou seja, com seus valores prevalentes424.  

A interpretação comparativa busca a comunicação entre várias 

constituições para melhor depurar o significado de normas, institutos e conceitos de 

direito constitucional. Tem sido considerada como o quinto método de 

interpretação425, ou seja, não funciona sozinha, agregando-se a método anterior 

apenas para buscar maior refinamento.  

A metódica jurídica normativo-estruturante preocupa-se inicialmente com 

a estrutura da norma e do texto normativo, bem como com as funções de realização 

do direito constitucional. A partir daí, busca captar as possibilidades de 

transformação da norma para a resolução de problemas práticos. No entanto, norma 

e texto normativo não são a mesma coisa. A norma não se restringe ao texto 

normativo, mas parte dele para se integrar à realidade. Assim, primeiro deve-se 

identificar o programa da norma, contido basicamente no texto normativo, vigorando 

aqui os métodos interpretativos clássicos. Após, o intérprete passará ao âmbito da 

norma ou domínio normativo, ou seja, considerará a realidade socialonde ela será 

aplicada. Assim, as mutações do contexto social devem ser levadas em conta pelo 

interprete na hora de concretizar a norma, atribuindo-lhe o significado final. Ocorre, 

                                                      
423

 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, p.1.212. 
424

 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, p.1.212-1.213. 
425

 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, p.1.214. 
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todavia, que as possibilidades de concretização ficam atreladas ao programa da 

norma, definido pela análise do texto da norma426.   

Note-se que tanto o método tópico-problemático, quanto o hermenêutico-

concretizador e a metódica jurídica normativo-estruturante, permitem a mutação 

constitucional – ou interpretação constitucional evolutiva. 

A ideia de mutação constitucional – ou interpretação constitucional 

evolutiva427 –, lembramos, é a ideia central em torno da qual gravita toda a 

argumentação pelo reposicionamento das decisões do STF em sede de controle 

difuso e da resolução do Senado, prevista no art. 52, X, da Constituição da 

República.  

É essencial esclarecermos o conceito de mutação constitucional. Konrad 

Hesse dedica bastante atenção à definição do âmbito conceitual do que venha a ser 

mutação constitucional, diferenciando-a de rompimento constitucional e de 

modificação constitucional.  

Os três conceitos gravitam em torno da relação entre textos e mudanças 

conteudísticas da constituição428. 

Modificação constitucional é a alteração formal do texto da constituição429. 

No Brasil, não sem limites, essa tarefa é dada ao poder constituinte reformador, por 

meio do processo legislativo de elaboração de emendas constitucionais. A 

desvantagem da modificação constitucional é o risco de desestabilização do texto, 

retalhado por sucessivas emendas constitucionais, comprometendo a aderência 

social da carta, ou seja, sua força normativa. 

                                                      
426

 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, p. 1.213. 
427

 “A interpretação constitucional evolutiva é um processo informal de reforma do texto da 
Constituição. Consiste ela na atribuição de novos conteúdos à norma constitucional, sem modificação 
do seu teor literal, em razão de mudanças históricas ou de fatores políticos e sociais que não estavm 
presentes na mente dos constituintes [grifos nossos]”. BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e 
aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora, p. 146. 
428

 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Jurisdição constitucional, democracia e racionalidade prática. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 183. 
429

 “Sob „modificação constitucional‟ é entendido aqui exclusivamente a modificação do texto da 
constituição. Ela deve ser distinguida do „rompimento constitucional‟, isto é, do desvio do texto em 
cada caso particular (sem modificação de texto), como ele, na prática estatal da República de 
Weimar, sob o pressuposto da realização das maiorias necessárias para modificações 
constitucionais, foi considerado como admissível. Ela deve, finalmente, ser ressaltada da „mutação 
constitucional‟, que não afeta o texto como tal – esse fica inalterado –, senão a concretização do 
conteúdo das normas constitucionais; esta pode, nomeadamente em vista da amplitude e abertura de 
muitas determinações constitucionais, sob pressupostos alterados, conduzir a resultados diferentes 
[...] e, nesse aspecto, produzir uma „mutação‟. A problemática da modificação constitucional começa 
lá onde as possibilidades de uma mutação constitucional terminam”. HESSE, Konrad.  Elementos de 
direito constitucional da República Federal da Alemanha. Trad. da 20. ed. alemã por Luís Afonso 
Heck. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 2008. p. 46.  
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Rompimento constitucional é patologia que se dá sempre que o juiz 

profere decisão contrária ao texto constitucional, quer em violação direta, quer por 

erro de subsunção ou por extrapolamento das possibilidades hermenêuticas.  

Mutação constitucional é processo informal de alteração do conteúdo da 

Constituição. É a mudança de interpretação da Constituição, em razão de alterações 

históricas, mudanças relevantes das relações sociais430.  

É exatamente a possibilidade de mutação constitucional que pereniza e 

estabiliza o texto, conferindo-lhe maior força normativa. Preservado, o texto 

constitucional mantém a coesão e torna-se mais conhecido e respeitado. Evoluindo 

o significado, o conteúdo das normas, a Constituição adapta-se aos novos tempos, 

sem que haja necessidade de ruptura.  

Estabelecidos os conceitos e conhecidos os principais métodos 

interpretativos – suas virtudes e vicissitudes –, é preciso tratar, especificamente, do 

art. 52, X, da Constituição da República, para (i) aferir-lhe o significado original; (ii) 

verificar se o contexto atual impõe mutação constitucional, renovando-lhe o  

conteúdo; (iii) se positiva a resposta do item anterior, aferir quais possibilidades 

hermenêuticas cabem  no texto do referido dispositivo.  

O inciso X do art. 52 tem a seguinte redação: “Compete privativamente ao 

Senado Federal: [...] X – suspender a execução, no todo ou em parte, de lei 

declarada inconstitucional pode decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal”. 

Interpretemos o dispositivo de acordo com a metódica jurídica normativo-

estruturante, que, por tudo o que foi dito, deve prevalecer sobre o método tópico-

problemático, seu oposto. Na metódica, vai-se da lei às circunstâncias fáticas. No 

método hermenêutico dá-se o oposto, com grave prejuízo ao Estado de Direito431. 

                                                      
430

 “[...] podem os resultados da concretização da norma modificarem-se, embora o texto da norma 
[...] fique idêntico. Disso resulta uma „mutação constitucional, permanente, mais ou menos 
considerável, que não se deixa compreender facilmente e, por causa disso, raramente fica clara”. 
HESSE, Konrad.  Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha, p. 51.   
431

 “Interpretação está vinculada a algo estabelecido. Os limites da interpretação constitucional estão 
lá onde não existe estabelecimento obrigatório da Constituição, onde terminam as possibilidades de 
uma compreensão conveniente do texto da norma ou onde uma resolução iria entrar em contradição 
unívoca com o texto da norma. Como, entretanto, direito não-escrito não deve entrar em contradição 
com a constitutio scripta, é esse um limite insuperável da interpretação constitucional. Esse limite é 
pressuposto da função racionalizadora, estabilizadora e limitadora do poder da Constituição. Ele inclui 
a possibilidade de uma mutação constitucional por interpretação; ele exclui um rompimento 
constitucional – o desvio do texto em cada caso particular - e uma modificação constitucional por 
interpretação”. HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da República Federal da 
Alemanha, p. 69. 
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A metódica deve poder decompor os processos de elaboração da decisão 

e da fundamentação expositiva em passos de raciocínio suficientemente pequenos 

para abrir caminho ao feed-back (rückkopplung) controlador por parte dos 

destinatários da norma, dos afetados por ela, dos titulares das funções estatais 

(tribunais revisores, jurisdição constitucional etc) e da ciência jurídica.432 

Esse processo implica a definição dos conceitos de programa da norma e 

de âmbito da norma. 

Programa da norma é a paleta de significados que advém da 

interpretação do texto da norma, a partir de um tratamento do texto no sentido 

tradicional. O programa da norma está contido no texto da norma a ser concretizada 

e deve ser bem compreendido a partir dos métodos interpretativos tradicionais da 

escola de Savigny433 

Nesse sentido, programa da norma é conceito semelhante ao de moldura 

normativa, conhecido de todos434. 

Âmbito da norma – ou área da norma – é o contexto fático, o momento 

histórico, em todas as suas peculiaridades relevantes, em que avulta o fato social a 

ser regulado. É no âmbito da norma, no seu devir, que se dá a mutação 

constitucional. A alteração do contexto fático levará à alteração na interpretação da 

norma, sempre dentro das limitações impostas pelo programa da norma435.  

                                                      
432

 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. Tradução Peter Naumann. Porto 
Alegre: Síntese, 1999. p. 45. 
433

 “Como o „programa da norma‟ está, no essencial, contido no texto da norma a ser concretizada, 
ele deve ser compreendido em seu significado, decisivo para a resolução do problema, no caminho 
da interpretação do texto. Nesta „conexão‟, os „métodos‟ de interpretação da palavra, histórica, 
genética e sistemática possibilitam o destacamento de elementos de concretização, em que, 
nomeadamente, os pontos de vista histórico, genéticos e sistemáticos podem ajudar a precisar 
possíveis variantes de sentido no espaço delimitado do texto. Nessa conexão, os „métodos‟ de 
interpretação tradicionais ganham sua importância: interpretação da palavra, histórica, genética e 
sistemática possibilitam o destacamento dos elementos de concretização [...]”.HESSE, Konrad.  
Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha, p. 64.   
“O teor literal expressa o „programa da norma‟, a „ordem jurídica‟ tradicionalmente assim 
compreendida”. MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional, p. 48. 
“O teor literal expressa, juntamente com todos os recursos interpretativos auxiliares, o „programa da 
norma‟. MÜLLER, Friedrich. Direito, linguagem, violência, elementos de uma teoria constitucional. 

Trad. Peter Naumann. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 1995. v. I. p. 43. 
434

  SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Jurisdição constitucional, democracia e racionalidade prática, 
p. 189. 
435

 “A área da norma pertence à norma com grau hierárquico igual. Ela é a estrutura básica do 
seguimento da realidade social, que o programa da norma „escolheu para sí‟, como „sua‟ área de 
regulamentação, ou que ele, em parte, „criou‟. MÜLLER, Friedrich. Direito, linguagem, violência, 
elementos de uma teoria constitucional, p. 43.  
“Regularmente, a mera interpretação do texto ainda não possibilita concretização precisa suficiente. 
Aqui, o destacamento relacionado com o problema de pontos de vista do „âmbito da norma‟ é 
irrenunciável: como para as normas da Constituição é importante a realidade a ser ordenada dos 
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Isso significa que nenhum intérprete, por mais qualificado que seja, está 

autorizado, no âmbito de um Estado Constitucional, a extrair do texto constitucional 

significados que desbordem de suas possibilidades léxicas. O âmbito da norma, por 

mais que imponha a mutação constitucional, está definitivamente agrilhoado ao 

programa da norma, devendo buscar interpretações que caibam nessa moldura.  

Na definição do âmbito da norma, o juiz elabora a argumentação 

necessária ao processo de concretização da norma. Trata-se dos topoi. Os topoi são 

argumentos buscados no mundo dos fatos e também em certos princípios 

específicos de interpretação constitucional436. 

O resultado final desse processo deve caber dentro das possibilidades 

oferecidas pelo programa da norma, pena de haver rompimento constitucional. 

Feitas essas considerações, cabe passar o inciso X do art. 52 da 

Constituição da República pelo crivo da metódica jurídica normativo-estruturante437. 

Relembremos o texto em questão: “Compete privativamente ao Senado 

Federal: [...] X – suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada 

inconstitucional por decisão definitiva do  Supremo  Tribunal Federal.” 

Passemos à definição do programa da norma. Em direito constitucional, a 

investigação do conteúdo semântico da norma costuma ser mais dificultosa do que 

em outras áreas do direito. É que muitas normas constitucionais têm elementos 

linguísticos polissêmicos ou plurissignificativos, ou seja, a Constituição os usa 

diversas vezes, nem sempre com o mesmo significado438. Noutros casos, os 

enunciados linguísticos são vagos (também chamados de candidatos neutrais)439. 

                                                                                                                                                                      
fatos da vida concretos, é necessário compreendê-los na colocação da questão, determinada pelo 
programa da norma, na sua configuração e peculiaridade material [...]”. MÜLLER, Friedrich. Direito, 
linguagem, violência, elementos de uma teoria constitucional, p. 65. 
436

 Konrad Hesse arrola os seguintes princípios: princípio da unidade da constituição; princípio da 
concordância prática; princípio da exatidão funcional; princípio do efeito integrador; princípio da força 
normativa da constituição. MÜLLER, Friedrich. Direito, linguagem, violência, elementos de uma teoria 
constitucional, p. 65-68. 
437

  Konrad Hesse e Friedrich Müller possuem teorias hermenêuticas muito próximas. O que as 
diferencia é o maior detalhamento do processo hermenêutico empreendido por Müller. Por conta 
disso, é possível que se utilize a mesma denominação para ambos os métodos, ou que se faça como 
Canotilho, para quem o método de Hesse é o hermenêutico-concretizador e o de Müller o normativo-
estruturante. A respeito, ver SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Jurisdição constitucional, democracia 
e racionalidade prática p. 197. A diferença terminológica nos agrada, até por que Friedrich Müller 
realmente se preocupa com a definição da estrutura da norma, como facilmente se vê em sua obra 
(Direito, linguagem, violência, elementos de uma teoria constitucional.  p. 42.)  
438

 É o caso de conceitos como „”lei”, “povo”, “trabalho”. CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito 
constitucional e teoria da constituição, p. 1.217. 
439

 É o caso do conceito de “independência nacional”. CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional 
e teoria da constituição, p. 1.217. 
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Por fim, muitos conceitos utilizados na Constituição são conceitos de valor, ou seja, 

com abertura de valoração que deve ser preenchida pela concretização da norma440. 

Ocorre que o texto do art. 52, X, contém, basicamente, conceitos 

objetivos e técnicos, facilitando bastante a investigação do conteúdo semântico da 

norma e, consequentemente, a definição do programa da norma441. 

O método gramatical, nesses casos, costuma ser eficiente, como 

veremos.  

O inciso X trata de um caso de competência privativa do Senado Federal, 

como se vê no caput do art. 52: “Senado Federal” é uma casa componente do 

Congresso Nacional, a quem cumpre o papel de representar na gestão do interesse 

nacional os estados-membros da Federação442. 

Afirmar que algo compete privativamente ao Senado Federal, significa 

apontar para determinada função que só pode ser exercida por essa casa. Privativo 

é adjetivo que vem do latim privativu, que significa, particular, exclusivo443. É 

verdade que, em direito constitucional, costuma-se diferenciar competência privativa 

e competência exclusiva. A dualidade refere-se tão somente ao problema da 

competência legislativa da União Federal - sendo que a diferença entre ambas 

reside no fato de que a exclusiva, prevista no art. 21 da Constituição da República, 

não poderia ser delegada – passando ao largo, portanto, do item aqui abordado. 

Compete privativamente ao Senado suspender a execução de lei [...]. 

Suspender execução de lei significa impedir que, dado o fato, incida a norma. É 

atividade que se dá no âmbito da eficácia da norma. A norma em questão tem 

vigência e eficácia. Todavia, dadas determinadas circunstâncias, o Senado pode 

suspender sua execução, ou seja, determinar que não mais incida produzindo 

                                                      
440

 É o caso do conceito de “dignidade da pessoa humana”. José Gomes Canotilho fala ainda dos 
conceitos de prognose, como “grave ameaça à segurança nacional”. São aqueles que antecipam 
consequências futuras. (Direito constitucional e teoria da constituição, p. 1.217.) 
441

 “O programa da norma é identificado através de todas as determinantes de aplicação das leis 
(Rechtsfindung), reconhecidas como legítimas, enquanto tratamento do texto da norma desde as já 
mencionadas interpretações gramatical, genética, histórica e sistemática, até figuras interpretativas 
específicas das grandes áreas do Direito Penal, do Direito Civil, da História do Direito e do Direito 
Comparado”. MÜLLER, Friedrich. Direito, linguagem, violência, elementos de uma teoria 
constitucional, p. 43. 
442

 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 
2007. p. 173.  
443

  MICHAELIS. Moderno dicionário da língua portuguesa, p. 1.699. 
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efeitos. O ato do Senado, portanto, recai sobre a eficácia da norma que, ao deixar 

de incidir, não se aplica mais em nenhum lugar do território nacional444.  

Lei, por sua vez, é elemento linguístico de conteúdo polissêmico, pois 

pode designar diversas espécies normativas. Mas, ampliar ou restringir a definição 

de lei, nesse momento, não interferirá em nossa análise.  

Releva notar que o Senado pode suspender no todo ou em parte a 

execução da lei. Isso significa que, se o STF declarar inconstitucional a lei in totum 

ou parcela dela, o Senado pode, por razões políticas, estender apenas parte dessa 

decisão para todos, ou seja, apenas quinhão menor daquele inicialmente abrangido 

pela decisão do STF445. Isso terá consequências fundamentais ao final de nossas 

reflexões, como veremos.   

O texto diz que a lei a ter a execução suspensa é aquela declarada 

inconstitucional por decisão definitiva do STF. Aqui cessa a eficácia do método 

gramatical e surge a necessidade de nos socorrermos do método sistemático. 

É que o texto, nesse ponto, refere-se à declaração de 

inconstitucionalidade pela Suprema Corte por decisão definitiva, ou seja, aponta 

para quinhão importante da competência do STF, regulado por outras normas do 

texto constitucional. Somente o método sistemático dá conta da relação que se 

opera entre várias normas do sistema, como no caso446. 

Para precisarmos a qual decisão do STF o inciso X se refere, é 

necessário avaliarmos os arts. 102, I, alíneas a a r, III, § 1º, § 2º e 103 da 

Constituição da República. Esses dispositivos, em conjunto, apontam para a 

possibilidade de o STF declarar a inconstitucionalidade de “lei”, quer por ação direta, 

quer por outras ações de sua competência originária, ou ainda por recurso 

extraordinário.  

                                                      
444

 “Portanto, a resolução do Senado incide no plano da eficácia da lei, não em sua validade ou 
existência. A decisão não se presta a reconhecer a invalidade da lei.” TAVARES, Andre Ramos. 
Curso de direito constitucional. 5. ed. São Paulo:  Saraiva, 2007. p.  351. 
445

 “Não está o Senado impedido de suspender a execução de parte apenas de uma lei declarada, 
por inteiro, inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.” CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização 
abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 
121. 
446

 “Uma norma constitucional, vista isoladamente, pode fazer pouco sentido, ou mesmo estar em 
contradição com outra [...] Essa idéia de unidade interna da Lei Fundamental cunha um princípio 
específico, derivado da interpretação sistemática, que é o princípio da unidade da Constituição [...]”. 
BARROSO, Luiz Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática 
constitucional transformadora, p. 137. 
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O referido § 2º é claro ao normatizar que: “As decisões definitivas de 

mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de 

inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, produzirão 

eficácia contra todos e efeito vinculante [...]”. 

É dizer, e disso não há dúvida na doutrina, que a declaração de 

inconstitucionalidade proferida pelo STF em ação direta a todos atinge de maneira 

vinculante, sempre, desde que se trate de decisão definitiva.  

Ora, se o § 3º afirma que a decisão definitiva em ação direta a todos 

vincula, por si só, desde que seja definitiva, então não é a ela que se refere a 

redação do inciso X do art. 52 quando fala em decisão definitiva do STF que declara 

lei inconstitucional. „ 

Mas, no sistema, qual é a outra decisão da Suprema Corte capaz de 

declarar lei inconstitucional que não a dada em ação direta? É aquela proferida no 

julgamento de recurso extraordinário, prevista no inciso III do art. 102, que se tornará 

definitiva quando transitar em julgado, bem como as proferidas nos demais casos de 

competência originária, previstos no art. 102, I, alíneas b a r447. 

Já, neste momento, é possível definir que somente decisões definitivas do 

STF, que declarem a inconstitucionalidade de lei incidenter tantum, é que podem ser 

objeto da resolução do Senado Federal. 

O mais importante, todavia, é notar que o texto não diz que compete 

privativamente ao Senado editar resolução para suspender a execução de lei. Fosse 

assim, e apesar dessa competência privativa do Senado para editar resolução, o 

STF poderia suspender a execução de lei fora do âmbito das ações diretas. Ou seja: 

só ao Senado caberia editar resolução para suspender execução de lei, mas o STF, 

que não poderia para tanto editar resolução, o faria por outro meio, por exemplo, 

julgando um recurso extraordinário.  

Mas o inc. X é claro ao se referir diretamente à suspensão da lei. 

Compete privativamente ao Senado suspender a execução de lei declarada 

inconstitucional pelo STF. Em face do disposto no § 2º do art. 102 da Constituição 

da República, somente as decisões do STF proferidas em ação direta é que, por si 

sós, declaram a invalidade da lei para todos e de forma vinculante e, por 

consequência, suspendem sua execução. A competência privativa do Senado 
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 Há ainda a decisão do STF proferida em ADPF, mas essa, ninguém duvida, produz, por si só, 
efeito vinculante para todos na forma da Lei nº 9.882/1999. 
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éportanto, para suspender a execução de leis declaradas inconstitucionais por outra 

via –  a via incidental . Aqui, a Constituição da República proíbe que outro ator, que 

não o Senado Federal, suspenda a execução da lei.  

E por que assim decidiu o constituinte? A resposta impõe a utilização de 

outro método clássico de interpretação: o teleológico448, auxiliado pelo método 

histórico.  

Foi na Constituição de 1934 que surgiu a possibilidade de o Senado 

Federal, após comunicação do Procurador Geral da República, suspender a 

execução de lei ou ato, deliberação ou regulamento – art. 91, IV, da referida 

Constituição. A ideia era criar um mecanismo em que a declaração de 

inconstitucionalidade, no caso concreto, a ele não se limitasse, aproveitando a todos 

os casos futuros449.  

O dispositivo, com pequenas variações, esteve presente em todas as 

nossas constituições, com exceção da Constituição de 1937.  

Enquanto no sistema norte-americano – inspirador do modelo de controle 

incidental e difuso de constitucionalidade –, de há muito, vigorava a regra do stare 

decisis, nossa tradição romano-germânica não atribuía caráter vinculante às 

decisões do STF. Esse vácuo, num primeiro momento, foi preenchido por completo 

pela outorga, ao Senado Federal, da competência de estender, para todos, os 

efeitos da decisão do STF, via  suspensão da execução da lei450.  

Mas o que realmente motivou essa postura histórica do constituinte pátrio 

– que,  como visto, manteve-se praticamente constante ao longo de todo o nosso 

histórico constitucional – foi certa concepção da cláusula da separação de 

poderes451.  

A ideia seria agregar à decisão do STF manifestação do Senado como 

condição para atribuir efeitos gerais à decisão que reconhece a invalidade de 

determinada norma. Ao Senado, cujos membros têm legitimidade democrática 
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 O método teleológico não constava inicialmente entre os métodos interpretativos arrolados por 
Savigny, tendo sido incluído, posteriormente, pelos seus seguidores. “Chama-se teleológico o método 
interpretativo que procura revelar o fim da norma, o valor ou o bem jurídico visado pelo ordenamento 
com a edição de dado preceito”.  BARROSO, Luiz Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: 
fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora, p. 125, 138. 
449

 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro, p. 
115. 
450

 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição 
sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 90. 
451

 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocência Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso 
de direito constitucional, p. 1.084. 
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direta,cumpriria estender a decisão do STF, suprindo assim qualquer déficit 

democrático do controle jurisdicional de constitucionalidade das leis.  

Após a utilização de todos esses crivos, parece-nos claro o chamado 

programa da norma descrito no inciso X do art. 52 da Constituição da República452. 

É preciso, agora, caminhar para a circunscrição do âmbito da norma. 

Nesses vários lustros que se passaram desde a concepção primeira do papel do 

Senado no controle de constitucionalidade das normas, o que efetivamente mudou e 

tem importância para a nossa análise? Mudaram o sistema constitucional de 

controle de constitucionalidade e a concepção da cláusula da separação de poderes.  

Como bem alerta a doutrina, com a criação da ação genérica de 

inconstitucionalidade pela Emenda Constitucional nº 16/1965 (EC nº 16/65) e com o 

contorno dado à ação direta pela Constituição Federal em vigor, a competência 

atribuída ao Senado tornou-se um anacronismo453. Essa extemporaneidade 

acentua-se a partir da edição da EC 45/2004, com a adoção do instituto da súmula 

vinculante. A súmula, ao contrário do que ocorre no processo objetivo, decorre de 

decisões tomadas em casos concretos, dotando-as de efeito vinculante454. 

Toda essa evolução e ampliação dos poderes do judiciário – 

especificamente do STF – na atividade de controle de constitucionalidade das leis, 

está pautada numa assimilação recente das mutações sofridas pela concepção 

iluminista da cláusula da separação de poderes 

Estudo pormenorizado do tema, apesar de extremamente útil, não cabe 

nas jardas deste trabalho. De se dizer, no entanto, que o princípio da separação de 

poderes nasce como uma técnica de resistência ao poder absoluto455, vislumbrada 

já por Aristóteles e melhor sistematizada por Motesquieu456. 

O princípio em questão foi peça fundamental para estruturar uma forma 

de organização de poder em que o Estado se limitasse pela Constituição. 

                                                      
452

 Os chamados princípios de interpretação da constituição, são vistos por Friedrich Müller como 
subcasos dos métodos clássicos de interpretação e, em consequência, têm sua autonomia reduzida. 
Não obstante, são importantes auxiliadores da determinação do programa da norma. (Métodos de 
trabalho do direito constitucional, p. 69). Ocorre que a norma que estamos agora interpretando é 
bastante clara, pois trata de competência, sendo desnecessário avanças sobre essas outras técnicas 
para lhe circunscrever o significado.  
453

 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição 
sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência, p. 92. 
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  MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocência Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso 
de direito constitucional, p. 1.089. 
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 BONAVIDES, Paulo.Teoria do Estado. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 265. 
456

  DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 
1994. p. 182. 
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Mais à frente, o princípio foi associado à ideia de Estado Democrático e 

deu origem à teoria do sistema de freios e contrapesos. Segundo essa nova 

concepção, os poderes fiscalizam-se e limitam-se reciprocamente, por meio de 

diversos mecanismos457. 

Com o tempo, a separação de poderes converteu-se em dogma difícil de 

ser superado, incapaz de acompanhar o dinamismo imposto pela velocidade das 

mutações sofridas nas relações sociais e do papel do Estado na sociedade.458 

Em meio a tantas críticas e dificuldades, o advento do sistema 

republicano estadudinense é o que melhor concilia a separação de poderes com a 

forma presidencial de governo. Afastada a forma parlamentarista, fica mais fácil 

justificar eventual hegemonia fática ou valorativa dada ao Poder Judiciário, 

sobretudo no que se refere ao controle de constitucionalidade459.  

Assim, podemos concluir, baseados em qualificada doutrina, que a atual 

configuração da cláusula da separação de poderes – que preferimos chamar de 

separação de funções – implica o protagonismo do poder judiciário na proteção da 

Carta Constitucional e, consequentemente,  no controle de constitucionalidade das 

leis, velando pelo respeito e efetiva implementação das normas e valores 

constitucionais.  

Eis o atual âmbito da norma insculpida no art. 52, X, da Constituição da 

República: um sistema de controle de constitucionalidade mais completo, com a 

atribuição de efeito vinculante às decisões do STF em hipóteses específicas; a 

cláusula da separação de poderes modernizada para conferir ao poder judiciário o 

papel principal na proteção das disposições constitucionais.  

Definidos, assim, programa da norma e âmbito da norma, segundo a 

metódica jurídica normativo-estruturante, voltemo-nos às duas 
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 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado, p. 184-185.  
458

 “Na verdade, as próprias exigências de efetiva garantia de liberdade para todos e de atuação 
democrática do Estado requerem maior dinamismo e a presença constante da vida social, o que é 
incompatível com a tradicional separação de poderes. É necessário que se reconheça que o dogma 
está superado, reorganizando-se completamente o Estado de modo a conciliar a necessidade de 
eficiência, com os princípios democráticos”.  DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do 
Estado, p. 186-187. 
459

 “O advento do sistema republicano nos Estados Unidos indicou no caso como a melhor forma 
política de consagrar o princípio à forma presidencial. [...] Aí é mais fácil chagar à hegemonia fática 
ou valorativa do Judiciário do que do Legislativo, embora esteja o presidencialismo sujeito a 
frequentes crises de relações entre os poderes. Ilustradas pelo exemplo americano, tais crises tanto 
têm conduzido ao longo da história a uma maior tônica de influência global do executivo com os 
mandatos presidenciais de Roosevelt – como do judiciário, durante a fase áurea e conservadora do 
chamado governo dos juízes, com a soberania da nação enfeixada aparentemente nos arestos da 
Suprema Corte”. BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado, p. 267. 
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perguntasninicialmente feitas e que ainda não foram respondidas: o recurso 

extraordinário pode ser considerado como mecanismo de operação do modelo do 

stare decisis no Brasil?  As decisões nele proferidas têm efeito vinculante e erga 

omnes? 

Após a minuciosa análise que fizemos, fica bastante claro que eventual 

resposta positiva a essas questões residiria nas alterações sobrevindas no âmbito 

da norma do art. 52, X, da Constituição da República460.  

Mas será que o programa da norma permite que se considere a resolução 

do Senado como mero veículo de publicidade da decisão do STF em controle 

incidental de constitucionalidade que, por si só, já produziria efeito vinculante para 

todos?  

Certamente não. A definição do programa da norma, após a utilização de 

todos os métodos clássicos de interpretação do texto, deixou bastante clara a função 

da resolução do Senado, bem como sua competência exclusiva para suspender a 

execução da norma incidentalmente declarada inconstitucional pelo STF. 

A resposta às questões aqui colocadas deve ser necessariamente 

negativa. A construção de significado dada no âmbito da norma deve caber no 

programa da norma, sempre, sob pena de ruptura constitucional.  

A função que alguns pretendem conferir à resolução do Senado 

simplesmente não se enquadra no programa da norma, insculpido no art. 52, X. 

Foge de todas as suas possibilidades léxicas que, aliás, não são muitas. 

Na verdade, os próprios autores fundadores da metódica jurídica 

normativo-estruturante deixam bastante claro que o espaço interpretativo de textos 

legais referentes a questões formais, organizacionais e de determinação de 

competência é muito restrito, de modo que âmbito da norma e programa da norma 

praticamente sobrepõem-se461. É exatamente isso que ocorre com a norma do art. 
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 É precisamente esse o fundamento da posição adotada por Gilmar Ferreira Mendes: “A exigência 
de que a eficácia geral da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal 
Federal em casos concretos dependa de decisão do Senado Federal [...] perdeu parte do seu 
significado com a ampliação do controle abstrato de normas, sofrendo mesmo um processo de 
obsolescência [...] Todas essas reflexões e práticas recomendam a releitura do papel do Senado no 
processo de controle de constitucionalidade. Quando o instituto foi  concebido no Brasil, em 1934, 
medrava certa concepção da divisão de Poderes, há muito superada”. (MENDES, Gilmar Ferreira; 
COELHO, Inocência Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional, p. 
1.082, 1.084.) 
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 “Em prescrições referentes à forma, em normas processuais e organizacionais, em prescrições de 
remissão (Verweisungs-vorschriften), definições legais (Legaldefinitionen) e em regulamentações com 
enunciado jusdogmático-conceitual numérica ou individualmente determinado os âmbitos das normas 
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52, X, da Constituição da República. O texto trás regra clara de competência 

exclusiva do Senado Federal, e, note-se bem, não pode ser subvertido.  

Posto que bastasse a interpretação gramatical, preferimos submeter o 

texto aos mais diversos métodos interpretativos apenas para reforçar nossa 

conclusão. Repita-se: em textos legais que se limitam a estruturar a competência de 

determinados órgãos, o método gramatical costuma, por si só, exaurir todas as 

possibilidades interpretativas. Vejamos: fosse a resolução do Senado mero 

mecanismo de publicização da decisão do STF, então que sentido teria a expressão 

no todo  ou  em  parte, constante do texto do inciso X? Poderia o Senado dar 

publicidade no todo ou em parte para a decisão do STF? Isso não faz qualquer 

sentido.   

Não estamos negando que, do ano de 1934 aos dias de hoje, o sistema 

judicial de controle de constitucionalidade tenha sofrido substanciais alterações, 

emuito menos que a concepção de separação de poderes tenha passado por 

importantes modificações. Atestamos apenas que determinado significado que 

alguém pretenda dar ao disposto no art. 52, X, da Constituição da República 

simplesmente não cabe no respectivo programa da norma.  

Para que se confira às decisões incidentais do STF – acerca da 

constitucionalidade das normas e da interpretação da Constituição da República – 

efeito vinculante para todos, é necessária alteração formal do texto constitucional, ao 

menos com a supressão ou modificação do inc. X do art. 52.  

Note-se que essa possibilidade, aí sim, só se faz viável graças à mutação 

sofrida pela cláusula da separação de poderes ao longo dos anos, apta nos dias de 

hoje a permitir tamanha amplificação da competência do STF. Estivéssemos presos 

à sua concepção clássica e qualquer alteração formal do texto constitucional nesse 

sentido seria obstaculizada pela cláusula pétrea atualmente insculpida no art. 2º da 

Constituição da República462.    

Mutação constitucional é tema da moda. Fala-se em mutação 

constitucional para justificar muitas posturas. É preciso sempre voltar os olhos para 

rígidos métodos de interpretação, pena de subversão da ordem constitucional, 

                                                                                                                                                                      
desaparecem por trás dos programas das normas”. MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do 
direito constitucional, p. 50.  
462

 Art. 2º da Constituição da República: “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre 
si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.” 
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decorrente de evidente confusão entre mutação constitucional e ruptura 

constitucional.  

Em um dos julgados por nós analisados – RE 197.197/SP – colhemos, 

como fundamento da força vinculante, que teriam as decisões incidentais do STF os 

seguintes argumentos, entre outros: o  monopólio da última palavra é da Suprema 

Corte, no que se refere à interpretação da Constituição Federal; inclui-se no poder 

de interpretar a Lei Fundamental, a prerrogativa extraordinária de (re)formulá-la. 

É realmente do STF a última palavra. É ele o intérprete mais qualificado 

dentro da sociedade aberta de intérpretes do texto constitucional463. E isso 

graças à evolução da cláusula da separação de poderes, conforme leciona Paulo 

Bonavides464. Mas o poder de interpretar só inclui a possibilidade de (re)formular a 

Constituição da República dentro de suas possibilidades léxicas; é dizer, dentro do 

programa da norma constante do texto constitucional a ser interpretado.  

Concordamos que o judiciário assuma papel fundamental, de 

protagonista, no capítulo atual da histórica saga do modelo de Estado Constitucional 

– como intérprete qualificado e protetor da Constituição. No entanto, repudiamos que 

se incluam aí poderes ilimitados, capazes de subverter o texto constitucional, 

violando a soberania popular e instaurando uma espécie de ditadura do judiciário.  
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 “Propõe-se, pois, a seguinte tese: no procedimento de interpretação constitucional estão 
potencialmente vinculados todos os órgãos estatais, todas as potências públicas, todos os cidadãos e 
grupos, não sendo possível estabelecer-se um elenco cerrado ou fixado com numerus clausus de 
intérpretes da Constituição”. HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional – A sociedade aberta dos 
intérpretes da constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da 
constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Por Alegre: Sergio Antônio Fabris, 1997. p. 13. 
464

 Apesar de já transcrita, fazemos questão de repetir a passagem: “O advento do sistema 
republicano nos Estados Unidos indicou no caso como a melhor forma política de consagrar o 
princípio à forma presidencial. [...] Aí é mais fácil chegar à hegemonia fática ou valorativa do 
Judiciário do que do Legislativo, embora esteja o presidencialismo sujeito a frequentes crises de 
relações entre os poderes. Ilustradas pelo exemplo americano, tais crises tanto têm conduzido ao 
longo da história a uma maior tônica de influência global do executivo com os mandatos presidenciais 
de Roosevelt – como do judiciário, durante a fase áurea e conservadora do chamado governo dos 
juízes, com a soberania da nação enfeixada aparentemente nos arestos da Suprema Corte”. 
BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado, p. 267. 
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6.4 DA NECESSIDADE DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA AS SÚMULAS 

VINCULANTES 

 

 

Como vimos no capítulo anterior, a súmula vinculante é fato consumado 

no nosso direito. Não sem acalorados conflitos, acabou por ser introduzida no 

textoconstitucional pela EC 45/2004, e figura resplandecente em seu art. 103-A. 

Os contendores, todavia, não se limitam a dois grupos: o favorável e o 

contrário às súmulas vinculantes. Há um terceiro grupo: aquele que reúne autores 

defensores da tese de que a introdução da súmula vinculante no ordenamento 

constitucional é desnecessária, tautológica ou, no máximo, pedagógica.  

É precisamente a opinião dessa doutrina que agora nos interessa.  

Com efeito, múltiplos argumentos sustentam a tese da desnecessidade 

da edição de súmula vinculante para se conferir esse efeito a decisões do STF 

tomadas em processos específicos que lhe chegam às mãos, quer pela via recursal, 

quer pela originalidade de sua competência.  

Para alguns, é vinculante toda a decisão tomada por tribunal superior – 

não necessariamente o STF – em sua plenitude, com vistas à fixação de um 

entendimento que balize seus próprios julgamentos. A força vinculante seria 

essencial e indescartável para que se implemente a função uniformizadora desses 

tribunais. O efeito vinculante decorreria assim do próprio sistema jurídico e de sua 

forma de operar, independentemente de previsão expressa.465 

A ideia de previsibilidade e uniformidade de julgados a respeito de um 

mesmo tema reforça o argumento pela observância obrigatória dos precedentes 

fixados pelos tribunais superiores. A atividade jurisdicional, atuando nesse padrão, 

estaria apta a gerar igualdade e segurança jurídica entre/para os cidadãos466.  

                                                      
465

 É esse o pensamento de Calmon de Passos, que exemplifica: “Se o tribunal superior, em decisão 
plenária (não necessariamente unânime) fixou entendimento de que as ações de investigação de 
paternidade são imprescindíveis, apenas suscetíveis de prescrição as ações de petição de herança, 
esse entendimento vincula todos os julgadores em todos os níveis e já não pode ser contraditado, 
exigindo-se modificação legislativa para afastá-lo, ou revogação do entendimento por subseqüente e 
fundamentada decisão plenária”. (Súmula vinculante. Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região. Brasília-DF, TRF 1ª Região, v. 9, n. 1, jan.-mar.1997.  p. 171.)  
466

 Teresa Arruda Alvim Wambier adere expressamente à lição de Calmon de Passos e, ao discorrer 
a respeito das súmulas vinculantes, tece vasta argumentação, fundada principalmente na idéia de 
previsibilidade das decisões com a necessária segurança jurídica. (Recurso especial, recurso  
extraordinário e ação rescisória, p. 210-240,  principalmente a página 215.) 
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Para outros, já havia uma tendência de transformação do recurso 

extraordinário em mecanismo processual de controle abstrato de 

constitucionalidade, tendência esta que estaria confirmada pela edição da EC 

45/2004, que conferiu eficácia vinculante aos preceitos sumulados da jurisprudência 

constitucional do STF467. Fala-se aqui em objetivação do recurso extraordinário em 

sentido distinto daquele que temos dado ao longo de todo o nosso trabalho. 

Por fim, chamou-nos atenção primoroso texto de Luiz Guilherme Marinoni, 

no qual o autor procede à aproximação crítica entre as jurisdições de civil law e de 

common law. No referido artigo, observa muito bem que o stare decisis constitui 

apenas um elemento do common  law, e, por isso, pode conviver em harmonia com 

o sistema de civil law468. 

Partindo desse pressuposto, o autor, entre inúmeras e interessantes 

observações, aproxima mais ainda as duas formas de exercer a jurisdição ao afirmar 

que segurança e previsibilidade sempre foram valores almejados por ambos os 

sistemas, com a diferença que nocommon law esses valores se realizam com o 

devido respeito aos precedentes, enquanto  no civil law havia a crença de que, para 

tanto, bastaria a observância da lei469. Como a crença restou frustada, dadas as 

disparidades evidentes nas decisões de diversos juízes sobre o mesmo tema, o civil 

law passou por um processo de transformação, impactado pelo constitucionalismo. 

Nesse processo, mudaram as concepções de direito e jurisdição, pois se o primeiro 

tem agora status constitucional, então a atividade jurisdicional tem de realizar a 

vontade da constituição. O juiz do sistema de civil law é também um guardião da 

constituição. 

Ocorre que o guardião supremo deve ser a mais alta corte, evidenciando-

se mais a necessidade da imposição de um sistema de precedentes, pois o que está 

em jogo é a afirmação judicial do significado da constituição. Nesse ponto, a 

jurisdição brasileira aproxima-se demais da estadudinense.  

Não obstante essa proximidade, a falta de obrigatoriedade de respeito 

aos precedentes, prossegue o autor, torna irracional o sistema brasileiro470. 

                                                      
467

 DIDIER JUNIOR, Fredie. Transformações do recurso extraordinário, p. 982.  
468

 DIDIER JUNIOR, Fredie. Transformações do recurso extraordinário, p. 183. 
469

 DIDIER JUNIOR, Fredie. Transformações do recurso extraordinário, p. 205. 
470

 “É intuitivo que, num sistema que ignora o precedente obrigatório, não há racionalidade em dar a 
todo e qualquer juiz o poder de controlar a constitucionalidade da lei.” DIDIER JUNIOR, Fredie. 
Transformações do recurso extraordinário, p. 217. 
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O constituinte reformador teria reconhecido essa inconsistência do 

sistema quando da introdução, pela EC 45/2004, do instituto da súmula vinculante 

em nosso ordenamento constitucional.471 

O autor, todavia, rechaça a ideia de que seja a súmula vinculante a única 

e indispensável forma para a vinculação dos juízes, a justificar o respeito obrigatório 

aos precedentes. A imposição do precedente, afirma, justifica-se pela busca de 

igualdade, previsibilidade e segurança jurídica472. Reafirma que uma simples 

decisão tomada pelo pleno do STF, independentemente de maioria absoluta, não 

pode deixar de vincular o próprio STF e os demais tribunais e juízes. 

Sem adentrar no mérito da opinião autoral, parece-nos que tal decisão 

não poderia, em hipótese alguma, vincular o próprio STF. Isso por uma questão 

formal. Imagine-se que a Suprema Corte, por maioria simples – ou mesmo 

qualificada – decida por específica interpretação de determinada norma 

constitucional. Mantida a premissa em análise, o STF não poderia, anos depois, 

atualizar seu entendimento em razão de mutação constitucional, pois estaria 

vinculado ao outrora decidido. Desse modo, ainda que todos os precedentes 

superiores sejam vinculantes, não poderão, por questão formal, vincular seu próprio 

emissor. No máximo, seria possível estabelecer procedimento mais difícil para sua 

alteração, como por exemplo, a exigência de quorum qualificado.  

Se todos os precedentes superiores vinculam por razões que sempre 

estiveram no texto constitucional, que dizer sobre as súmulas vinculantes, presentes 

expressamente no seu art. 103-A, após a reforma de 2004? 

Para o citado autor, a súmula vinculante torna-se fundamental quando o 

precedente não é claro, ou seja, quando a ratio decidendi não for explícita ou 

facilmente extraível do precedente. Nessas hipóteses, é imprescindível uma decisão 

que individualize a „ratio decidendi‟, até então obscura e indecifrável473. 

Para os nossos estudos, esse é o ponto principal a ser discutido e 

confrontado com o que até então foi dito a respeito de objetivação do processo.  

                                                      
471

 DIDIER JUNIOR, Fredie. Transformações do recurso extraordinário, p. 219. 
472

 DIDIER JUNIOR, Fredie. Transformações do recurso extraordinário, p. 219. Naturalmente, o autor 
se refere, aqui, à vinculação no sistema difuso de controle de constitucionalidade já que, obviamente, 
a própria Constituição de há muito confere efeito vinculante às decisões do STF proferidas no seio 
das ações diretas. Ao se referir a valores como igualdade, previsibilidade e segurança jurídica, Luiz 
Guilherme Marinoni aproxima muito sua argumentação àquela delineada – e por nós já referida – pela 
professora Teresa Arruda Alvim Wambier.  
473

  DIDIER JUNIOR, Fredie. Transformações do recurso extraordinário, p. 225. 
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Posto que discordemos de suas conclusões, reconhecemos o 

brilhantismo do texto em análise. 

No aspecto formal, nossas objeções são as mesmas já feitas a alguns 

acórdãos do STF que, fortes na ideia de mutação constitucional, buscam subverter a 

redação do art. 52, X, da Constituição da República, provocando verdadeira ruptura 

constitucional.  

No mérito, interessa-nos aqui outra linha argumentativa. O centro de 

nossas considerações agora é o respeito ao princípio democrático, principalmente 

quando se está a tratar com mecanismos de objetivação do processo.  

Em determinada passagem, o autor afirma que não há qualquer razão 

para discriminar os efeitos das decisões tomadas no recurso extraordinário em face 

de decisões tomadas no controle concentrado474. Ambas são decisões plenárias, 

proferidas pelo STF. 

Discordamos com vigor. A tensão existente entre jurisdição constitucional 

e legitimação democrática remonta à gênese do judicial review475. Para suprir o 

déficit democrático e evitar uma ditadura judicial não foram poucos os esforços 

doutrinários ao longo da história. 

Especificamente no Brasil, a democratização da atividade de controle 

abstrato e concentrado de constitucionalidade emana da ampla legitimação dada – 

pela sua atual configuração constitucional – para a propositura de ação direta. Todos 

os legitimados possuem representatividade adequada. Adequada porque decorrente 

das respectivas missões institucionais ou mesmo de sua relevância social.  

De outro lado, a Lei nº 9.868/1999 conferiu a necessária abertura do 

procedimento a essas ações diretas, permitindo a manifestação do amicus curiae e 

estimulando o que se pode chamar de sociedade aberta de intérpretes da 

constituição. Assim, o diálogo democrático estabelecido pela qualidade dos 

legitimados à propositura da ação direta, bem como pela abertura de seu 

procedimento, legitima as decisões do STF proferidas em sede de controle abstrato 

de constitucionalidade476.  

                                                      
474

  DIDIER JUNIOR, Fredie. Transformações do recurso extraordinário, p. 221. 
475

 BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional – legitimidade democrática e instrumentos 
de realização. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. p. 51. 
476

, BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional – legitimidade democrática e instrumentos 
de realização, p. 277-281, principalmente a página 279.  
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Equiparar esse tipo de decisão à proferida em simples recurso 

extraordinário é menosprezar todos os acessórios que o tempo incluiu no 

procedimento da jurisdição constitucional com o intuito de legitimá-la.  

É verdade que o recurso extraordinário encontra-se, hoje, em processo de 

objetivação. A repercussão geral, sua análise por amostragem, a possibilidade de 

abertura do procedimento quando da aferição da repercussão geral – apenas no 

caso de processos repetitivos – são instrumentos que, agora, o tempo vai 

acrescentando ao procedimento do recurso extraordinário para que, à medida que 

aumenta o raio dos efeitos de seu julgamento, também se vá conferindo a 

necessária abertura do procedimento a fim de evitar o indesejável déficit de 

legitimação democrática tantas vezes citado. 

Ocorre que, como dissemos, nesse momento de virada, em que 

assimilamos institutos mais tradicionais no common law, é preciso tempo de 

maturação, para que não só a doutrina e a jurisprudência mas também a legislação 

possam se modificar para criar todos os mecanismos necessários à legitimação 

dessa nova forma de exercer a jurisdição.  

Como exemplo, no nível da lei, podemos citar a ausência de previsão  de 

intervenção do amicus curiae no julgamento do mérito, propriamente dito, dos 

recursos extraordinários selecionados para a aferição da repercussão geral. É 

verdade que sustentamos no capítulo I tal possibilidade, apesar da ausência de 

previsão para tanto do art. 543-B do CPC.  

Isso tudo demonstra como ainda estamos nos adaptando às boas novas. 

Não somos contrários à sua plena introdução. Mas, para tanto, exigem-se 

modificações constitucionais. É preciso, por exemplo, que se revogue, ou se 

modifique, o inciso X do art. 52 da Constituição da República, como já ponderamos. 

E, insistimos, é absolutamente necessário reforçar os mecanismos de abertura do 

procedimento.  

Tudo o que foi dito deságua na imprescindibilidade da edição de súmula 

para tornar vinculante a ratio decidendi de determinados precedentes, fora do 

ambiente das ações diretas.   

As súmulas vinculantes não são tautológicas nem têm a função reduzida 

de clarificar a ratio decidendi de determinados precedentes. 

O constituinte reformador, em muito boa hora, criou mecanismo auxiliar 

ao das ações diretas, para conferir efeitos vinculantes àquilo que o STF já vinha 
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decidindo em reiterados julgados. Mas, para tanto, tomou cuidados maternais para 

não fulminar o princípio democrático.  

Basta uma simples leitura do art. 103-A da Constituição da República e da 

Lei nº 11.417/2006, para verificar que a edição de súmula vinculante tem: (i) rol 

qualificado de propositores – que são os mesmos legitimados à propositura das 

ações diretas, bem como o próprio STF, os demais tribunais e o defensor público 

geral da União; (ii) possibilidade de revisão ou cancelamento, a pedido daqueles 

mesmos propositores; (iii) edição dependente de reiteradas decisões sobre matéria 

constitucional . 

Note-se: se o precedente vinculasse por si só, bastando para tanto uma 

única decisão do pleno do STF em simples recurso extraordinário, e se a súmula 

vinculante tivesse o único objetivo de clarificar a „ratio decidendi‟, então porque a 

Constituição Federal, no caput do art. 103-A, imporia que a edição de súmula 

vinculante só se dê após reiteradas decisões sobre a matéria? Como se pode impor 

um procedimento mais difícil para edição de um ato de mera publicidade da ratio  

decidendi, sem nada exigir do procedimento que vai instaurar o precedente 

vinculante no qual esta ratio está contida? 

Repetimos. Hoje, as decisões proferidas pelo STF em sede de controle de 

constitucionalidade incidental ainda não são plenamente vinculantes. A súmula 

vinculante é auxiliar prestimoso e necessário aos mecanismos de controle já 

existentes. Aplicada a casos concretos, figura como mecanismo de objetivação dos 

feitos individuais, carecendo cercar-se, portanto, de todos os cuidados que 

arrolamos no capítulo anterior.  

Em nosso Estado democrático de direito, na sua atual configuração, o 

poder não é todo do STF.  Nem se pode dar todo o poder ao STF477.  

                                                      
477

 É Konrad Hesse quem afirma que se deve evitar que a realidade contraste com a Constituição. 
Caso isso ocorra para fora das possibilidades léxicas do texto, a única solução será a modificação da 
constituição. É vedado, mesmo ao STF, conferir à Constituição interpretação que seu texto não 
comporte. Para o autor: “A afirmação de uma contradição entre Direito Constitucional e realidade 
constitucional é adequada não só para obscurecer, mas também para remover a verdadeira situação 
problemática. Ao, a bem dizer, realidade inconstitucional ser qualificada de realidade constitucional, é 
atribuída a essa realidade uma força normatizadora e essa aparece, como força normatizadora da 
„realidade‟, de antemão superior à força normatizadora do „direito‟. A designação da realidade 
inconstitucional como realidade constitucional contém, por conseguinte, uma opção – muitas vezes 
naturalmente inconsciente – contra a Constituição, que é negada à consideração jurídico-
constitucional [grifos nossos]”. (Elementos de direito constitucional da República Federal da 
Alemanha, p. 52.) 
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Em verdade, é necessário observar esse movimento há pouco iniciado: 

movimento que vai ao encontro de maior segurança jurídica e previsibilidade na 

atuação da jurisdição. As modificações constitucionais e legais já sobrevindas e as 

muitas linhas doutrinárias já escritas a respeito impedirão, decerto, qualquer atitude 

de refluxo, até porque há grande insatisfação social com os resultados até então 

gerados pelos mecanismos tradicionais da atividade jurisdicional.  

Cabe ao jurista observar serenamente esse devir. Serenamente mas com 

o tirocínio dos que se ocupam com a busca de maior eficiência sem esquecer os 

importantes ideais democráticos que fundamentam nosso Estado. Do contrário, 

acabaremos como Gilliard, encobertos para sempre pelo manto silencioso do 

oceano terrível478. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
478

 Gilliard é o protagonista do célebre romance “Os trabalhadores do mar”, de Victor Hugo. Ao final, 
Gilliard senta-se calmamente na saliência de uma encosta sobre o mar e aguarda, calmamente, que 
a alta da maré o encubra para sempre. 
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CONCLUSÃO 
 

 
 
 A fase conclusiva dos trabalhos científicos, em geral, visa a ressaltar os 

argumentos utilizados ao longo do texto, de modo a convencer o leitor do acerto da 

tese defendida.  

 Em outra linha, nossa proposição aqui é elencar, em tópicos objetivos, as 

diversas ideias que permearam o estudo, de modo a enunciar, sinteticamente, aquilo 

que consideramos distinto ou importantemente reafirmativo das teses 

tradicionalmente defendidas pela doutrina e, ou, sufragadas pela jurisprudência. 

 Nada além nos parece necessário. Desde a introdução, fica clara a nossa 

intenção de tratar dos aspectos práticos e teóricos dos mecanismos de objetivação 

do processo, bem como de apontar para os problemas aí envolvidos – 

principalmente para o déficit democrático dos institutos analisados – a serem 

superados através de escolhas precisas entre as diversas alternativas processuais 

que surgem na sua operação prática.  

 Segue, portanto, a súmula de nossas ideias: 

1. Os mecanismos de objetivação do processo são, antes de tudo, uma 

reação prática do legislador à grave crise que, de há muito, assola o poder judiciário 

brasileiro e, principalmente, as cortes superiores. 

2. Deve-se substituir a noção positivista e mecanicista de ordenamento 

jurídico pelo conceito de cosmos normativo, mais afeto ao atual estágio da filosofia e 

das ciências naturais, incluídos aqui os postulados gerados pela física quântica. 

3. A ideia de causalidade forte e de certeza deve ser substituída pela de 

probabilidade. 

4. Segurança jurídica e previsibilidade são os principais valores a serem 

atingidos pelos mecanismos de objetivação do processo, que se devem distanciar 

da utópica busca pela certeza.  

5. Os mecanismos de objetivação do processo devem tornar previsível a 

decisão judicial, mas sem a recondução do magistrado à mecânica função de boca 

da lei. 

6. A maior vicissitude dos mecanismos de objetivação do processo é o 

déficit democrático a que leva sua operação prática. 
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7. Tal déficit deve ser suprido principalmente por sistemas de abertura do 

procedimento que permitam, em maior ou menor grau, a participação daqueles que 

poderão ser atingidos pela decisão judicial final.  

8. Aceleração ou abreviação do procedimento, julgamento com base em 

precedentes, transposição da decisão tomada em um processo para outros idênticos 

e descontextualização fática são as principais características, normalmente 

presentes, nos mecanismos de objetivação do processo. 

9. A exigência constitucional de repercussão geral para a admissibilidade 

do recurso extraordinário indica a objetivação desse instituto.  

10. O procedimento de análise por amostragem da repercussão geral – 

art. 543-B do CPC – é um caso radical de objetivação do processo. 

11. O número de recursos extraordinários selecionados para a análise 

por amostragem da repercussão geral deve ser apto a bem representar as múltiplas 

facetas da discussão submetida ao STF. 

12. Deve-se evitar a seleção de número muito grande de recursos, pena 

de frutarem-se os verdadeiros objetivos da legislação. 

13. São critérios de seleção dos recursos extraordinários a serem 

encaminhados ao STF: o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade; a 

qualidade e a diversidade dos argumentos e fundamentos recursais; o confronto de 

teses, de modo a gerar o devido contraditório; a preferência pelos recursos 

monotemáticos.  

14. O recurso politemático e heterogêneo – ou seja, aquele que contém, 

simultaneamente, matérias repetitivas e não repetitivas – jamais deve ser 

sobrestado. 

15. É possível que recurso sobrestado que contenha matéria repetitiva 

para a qual o STF negou a existência de repercussão geral, mesmo assim, seja 

julgado no mérito pela Corte. Para tanto, basta que se trate de recurso politemático 

homogêneo e que se tenha reconhecido a repercussão geral de um de seus objetos. 

Como o recurso não pode ser sindido no momento do julgamento, o STF julgará 

também a matéria para a qual já tinha decidido pela ausência de repercussão geral.  

16. Contra o sobrestamento indevido do recurso extraordinário deve-se 

admitir somente o recurso de agravo interno, com fundamento em algum erro 

objetivo ou nas peculiaridades do caso concreto que justifiquem tratamento distinto. 
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17. O sobrestamento de recursos repetitivos não selecionados é anterior 

ao respectivo juízo de admissibilidade. 

18. A retratação permitida pelo §3º do art. 543-B do CPC configura 

exceção à preclusão pro judicato.  

19. Permitir a retratação dos órgãos recorridos, nos recursos 

sobrestados, independentemente do juízo de admissibilidade é medida que condiz 

com a finalidade dos mecanismos de objetivação do processo. 

20. A decisão de retratação mantém a mesma natureza da decisão 

recorrida, ensejando cabimento de novo recurso extraordinário, agora pela parte 

contrária, na exata medida da inversão de sucumbência. 

21. Esse novo recurso extraordinário, acaso ultrapasse o juízo de 

admissibilidade, deve ser julgado na forma do art. 557 do CPC.  

22. A decisão do STF nos recursos selecionados sempre afeta os 

recursos sobrestados, ainda que o tribunal de origem se recuse a aplicar o 

precedente firmado. Nesse caso, incide ao menos o art. 21, §1º do RISTF, ou o  art. 

557 do CPC. 

23. Nos recursos selecionados, apenas o juízo de admissibilidade – 

acerca da repercussão geral – produzido pelo STF é vinculativo para os recursos 

sobrestados. O juízo de mérito neles sempre influirá, mas sem esse caráter 

vinculativo.  

24. O caráter vinculante do juízo de mérito no procedimento em questão 

depende de emenda constitucional para ser corretamente introduzido no direito 

brasileiro.  

25. O procedimento delineado nos arts. 543-A e 543-B sofre de evidente 

déficit democrático, a ser suprido pela correta interpretação do §6º do art. 543-A. 

26. O §6º do art. 543-A do CPC, em sua literalidade, permite a 

manifestação de terceiros tão somente no que pertine à análise da existência ou não 

de repercussão geral no recurso extraordinário. 

27. Nos terceiros interessados referidos no §6º do art 543-A, incluem-se 

as partes nos feitos sobrestados e outros entes ou pessoas que tenham 

representatividade adequada. 

28. Os terceiros que tenham representatividade adequada intervêm a 

título de amici curiae 
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29. As partes dos feitos sobrestados intervêm a título de assistência 

simples. 

30. A intervenção em questão não se restringe à demonstração da 

existência ou ausência de repercussão geral, alcançando também o mérito dos 

recursos selecionados. Isso porque o julgamento do STF formará precedente para 

os demais recursos repetitivos, sobrestados, ou futuramente interpostos.  

31. Há evidente interesse público tanto na aferição da repercussão geral 

quanto no julgamento do mérito dos recursos extraordinários selecionados. 

32. Em razão desse interesse, fica vedada a desistência de recurso 

selecionado pelo STF. O mesmo não ocorre em relação aos recursos sobrestados.  

33. Pelo mesmo motivo, não fica vedada a reformatio in pejus no 

julgamento dos recursos selecionados. 

34. A regra da proibição de reformatio in pejus é um corolário do 

princípio dispositivo, mas com ele não se confunde 

35. Afastar a proibição da reformatio in pejus no julgamento de recursos 

extraordinários selecionados não fere o núcleo duro do princípio dispositivo, já que 

não se alteram os limites da demanda.  

36. Decisão baseada no art. 285-A do CPC tem natureza jurídica de 

sentença de indeferimento da petição inicial com resolução do mérito. 

37. A redação do art. 285-A é falha no que respeita à estipulação dos 

requisitos para sua aplicação. Não há que se falar em questão unicamente de 

direito: a uma, porque antes da contestação não há questões, e sim pontos; a duas, 

porque não se pode falar em questão unicamente de direito, visto que direito e fatos 

estão sempre imbricados. Melhor seria a expressão pontos predominantemente de 

direito.  

38. Matéria unicamente de direito equivale a direito líquido  e certo. 

39. A expressão casos idênticos deve ser entendida por teses jurídicas 

idênticas.  

40. Para aplicação do art. 285-A não se deve exigir a existência de 

sentença de total improcedência em casos idênticos, e sim que já tenha sido 

rechaçada a tese jurídica repetida, independentemente do resultado final do 

processo-paradigma – improcedência total ou parcial do pedido, ou até mesmo 

procedência sob outra tese concomitantemente apresentada.  



210 

 

41. O texto do art. 285-A do CPC faz referência a julgados anteriores do 

juízo, estabelecendo assim precedente instável e insuficiente ao atingimento do 

valor segurança jurídica, a ser alcançado pelos mecanismos de objetivação do 

processo. 

42. Em substituição, o correto é que se considerem os julgados do 

tribunal ao qual se submete o juiz, ou ainda julgados de tribunal superior. 

43. O art. 285-A do CPC pode ser utilizado para o proferimento de 

sentença parcial, no caso de cumulação de pedidos, quando somente parte do 

objeto da demanda enquadrar-se nos requisitos para o julgamento prima facie.  

44. Devido à razoável dúvida a respeito do recurso cabível contra tal 

decisão, deve-se aplicar o princípio da fungibilidade para se admitir apelação ou 

agravo por instrumento. 

45. Presentes os requisitos, a aplicação do art. 285-A é obrigatória, não 

havendo discricionariedade alguma para o juiz.  

46. Para casos aparentemente idênticos, o juiz, ao determinar a citação, 

deve fundamentar a não aplicação do art. 285-A do CPC.  

47. Se a sentença dada com base no art. 285-A do CPC estiver fundada 

em súmula do STF ou do STJ, o juiz poderá aplicar o art. 518, §1º, do CPC a 

eventual apelação contra ela interposta.  

48. No julgamento de apelação contra sentença de improcedência prima 

facie, o tribunal, dando-lhe provimento, poderá julgar diretamente o mérito do 

processo, desde que não haja necessidade de dilação probatória. 

49. De ordinário, o proferimento de sentença prima facie não gera 

condenação do autor no pagamento de honorários advocatícios, mas, existindo 

apelação admitida, como o réu é integrado ao feito, haverá, necessariamente, 

condenação do sucumbente no pagamento de honorários – autor ou  réu –, na 

medida do resultado da apelação.  

50. O processo-paradígma escolhido para aplicação do art. 285-A não 

precisa ser de procedimento idêntico àquele que será julgado. É possível, por 

exemplo, que decisão proferida em mandado de segurança fundamente o 

julgamento prima facie de uma ação cujo processo obedeça o  rito ordinário. Trata-

se da possibilidade de utilização cruzada do art. 285-A. 

51. Devido à extensão subjetiva que tem a coisa julgada na ação civil 

pública – bem como à natureza coletiva ou ao tratamento coletivo dado ao objeto do 
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processo – o art. 285-A deve ser aplicado aqui com maiores restrições. Exige-se que 

a decisão-paradigma seja prioritariamente do STF ou do STJ ou, se de tribunal de 

apelação, que não contrarie, em hipótese alguma, a jurisprudência superior. É de se 

permitir, ainda, a participação de amicus curiae para a necessária diminuição do 

déficit democrático da improcedência prima facie de ação civil pública.  

52. A suspensão de segurança tem natureza de medida antecipatória da 

tutela final para o réu.  

53. Em razão dessa natureza jurídica, é absurda a chamada 

ultratividade, ou seja, a manutenção da suspensão da liminar mesmo após o 

proferimento de sentença de procedência, até o momento do trânsito em julgado.  

54. Pelo mesmo motivo, não se deve conceder a suspensão de 

segurança quando não houver plausibilidade nas alegações do poder público, ou 

quando a jurisprudência já se firmou no sentido do direito pleiteado pelo autor.  

55. A extensão dos efeitos da suspensão de liminar concedida em 

determinado processo para outras idênticas proferidas em outros feitos, na forma do 

art. 15, §5º, da Lei nº 12.016/2009 – coletivização da suspensão de segurança – 

configura um caso de objetivação do processo. 

56. A referida extensão não se aplica para a suspensão de sentenças, 

ficando restrita às tutelas de urgência. 

57. A coletivização da suspensão de liminares tem por limite as 

dimensões territoriais do foro do tribunal cujo presidente assim decidiu. 

58. A lei permite ao presidente do STF, e ao presidente do STJ, 

coletivizar o pedido de suspensão de liminares. Nesse caso, a extensão da medida 

abrangerá todo o território nacional.   

59. O manejo da suspensão de segurança no STF ou no STJ é 

inconstitucional pois somente a Constituição da República poderia ampliar a 

competência daqueles tribunais.   

60. A extensão da suspensão de liminares só não violará o princípio do 

contraditório se se permitir a manifestação de todos aqueles envolvidos nas 

demandas a serem atingidas, não só para argumentar pelo desprovimento do 

pedido, mas também para sustentar que eventuais peculiaridades do caso concreto 

devem implicar tratamento diferente do dado aos demais casos.  

61. A intervenção dá-se a título de assistência simples. 
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62. Tal intervenção será possível mesmo antes da concessão da 

suspensão de liminar.  

63. Concedida a liminar, mas antes do deferimento do pedido de 

extensão da medida, o presidente do tribunal deverá intimar todos aqueles que 

titularizam liminares idênticas, oportunizando-lhes manifestação  no prazo de 72 

horas.  

64. É possível também a participação de entes ou pessoas que 

detenham representatividade adequada, a título de amici curiae, nos casos de 

coletivização da suspensão de liminares. 

65. Havendo a efetiva extensão da suspensão para casos idênticos, 

qualquer das partes atingidas nos demais feitos poderá apresentar agravo interno 

contra a da decisão que assim procedeu. 

66. A lesão à economia, à saúde, à ordem ou à segurança pública pode 

advir exatamente de muitas liminares dadas no mesmo sentido, ainda que 

isoladamente consideradas elas sejam inofensivas.   

67. Nesse caso, impossível conceder-se a suspensão de liminar e, muito 

menos, coletivizar tal decisão. É que apesar de num tratamento coletivo estar 

presente o requisito da potencial lesão àqueles interesses, a suspensão só pode ser 

concedida individualmente e, depois, estendida. Ausente o requisito para a 

concessão individual – lesão – deverá o pedido ser indeferido.  

68. O procedimento de julgamento de recursos especiais repetitivos, 

previsto no art. 543-C do CPC, é um caso radical de objetivação do processo. 

69. O número de recursos extraordinários a serem selecionados deve 

ser apto a bem representar as múltiplas facetas da discussão submetida ao STJ. 

70. Deve-se evitar a seleção de número muito grande de recursos, pena 

de frutarem-se os verdadeiros objetivos da legislação. 

71. São critérios de seleção dos recursos especiais a serem 

encaminhados ao STJ: o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade; a 

qualidade e a diversidade dos argumentos e fundamentos recursais; o confronto de 

teses, de modo a gerar o devido contraditório; a preferência pelos recursos 

monotemáticos;  

72. A Resolução nº 8 do STJ exige que seja selecionado pelo menos um 

processo de cada relator. Tal exigência deve ser compatibilizada com os critérios 
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acima estipulados. Na impossibilidade, norma da resolução deverá ser afastada, 

pena de se perderem os verdadeiros objetivos do art. 543-C do CPC.  

73. O recurso politemático e heterogêneo – ou seja, aquele que contém, 

simultaneamente, matérias repetitivas e não repetitivas – jamais deve ser 

sobrestado. 

74. Caso recurso politemático e heterogêneo seja selecionado, o 

julgamento deve ser feito inteiramente pela Seção ou pela Corte Especial, inclusive 

da matéria não repetitiva, afastada aqui a competência da Turma – que 

normalmente julgaria recurso que tivesse por objeto matéria não repetitiva –, em 

face da impossibilidade de cisão no julgamento. 

75. Contra o sobrestamento indevido do recurso especial deve-se 

admitir somente o recurso de agravo interno, com fundamento em algum erro 

objetivo ou nas peculiaridades do caso concreto, que merece ser tratado 

separadamente. 

76. O sobrestamento de recursos repetitivos não selecionados é anterior 

a respectivo juízo de admissibilidade. 

77. Caso o tribunal de origem não ative o mecanismo do art. 543-C, 

podefazê-lo o relator no STJ, desde que haja jurisprudência dominante ou que a 

matéria já esteja afeta ao colegiado, na forma do §2º do dispositivo. 

78. Ao referir-se à matéria já afeta ao colegiado, o legislador preocupou-

se corretamente com o problema da admissibilidade do recurso especial, quando o 

relator, na sua análise, percebe a existência de questão repetitiva, mas não há ainda 

jurisprudência do STJ a respeito. Nesse caso, para ativar o mecanismo do art. 543-C 

– e determinar a suspensão dos feitos repetitivos na instância inferior –, o relator 

deverá afetar a matéria ao colegiado,  ou seja, procederá ao juízo de admissibilidade 

do recurso especial e, em  caso positivo, o encaminhará ao colegiado, suspendendo 

os feitos similares.  

79. Caso já haja jurisprudência dominante sobre o tema no seio do STJ, 

o relator pode determinar a suspensão dos feitos repetitivos antes de afetar o 

recurso ao colegiado, quando ainda esteja, portanto, sob sua apreciação 

monocrática. 

80. Nesse caso, em razão da objetivação do processo, perdem 

importância os requisitos de admissibilidade do recurso – até por que já há 
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jurisprudência dominante e a ideia é fomentá-la –, de modo que o mérito deverá 

sempre ser julgado, na forma do art. 543-C  do CPC. 

81. A retratação permitida pelo §8º do art. 543-C do CPC configura 

exceção à preclusão pro judicato.  

82. Permitir a retratação dos órgãos recorridos, nos recursos 

sobrestados, independentemente do juízo de admissibilidade é medida que condiz 

com a finalidade dos mecanismos de objetivação do processo. 

83. A decisão a respeito da retratação é de competência exclusiva do 

órgão que proferiu a decisão atacada no tribunal de origem. 

84. A decisão de retratação mantém a mesma natureza da decisão 

recorrida, ensejando cabimento de novo recurso especial, agora pela parte contrária, 

na exata medida da inversão de sucumbência. 

85. Esse novo recurso especial, acaso ultrapasse o juízo de 

admissibilidade, deve ser julgado na forma do art. 557 do CPC.  

86. A decisão do STJ, nos recursos selecionados, sempre afeta os 

recursos sobrestados, ainda que o tribunal de origem se recuse a aplicar o 

precedente firmado. Nesse caso, incide ao menos o art. 557 do CPC. 

87. Não há qualquer caráter vinculante na decisão do STJ nos recursos 

especiais selecionados. Reformada sua decisão, os tribunais inferiores ficam 

obrigados ao reexame, mas nunca à retratação.  

88. O procedimento do art. 543-C, assim como o delineado nos arts. 

543-A e 543-B, sofre de evidente déficit democrático, a ser suprido pela correta 

interpretação de seu §4º . 

89. O §4º do art. 543-C do CPC, em sua literalidade, é mais completo do 

que o similar do art. 543-A, permitindo expressamente a manifestação de pessoas, 

órgãos ou entidades com interesse na controvérsia.  

90. Dos legitimados à intervenção do referido §4º, entendemos que 

aqueles que tiverem representatividade adequada, podem ingressar a titulo de amici 

curiae, enquanto as partes nos feitos sobrestados – também abrangidas – o fazem a 

título de assistência simples. 

91. Permitir a intervenção de todos aqueles que tiveram o feito 

sobrestado realmente implica algum risco para a célere operação do sistema 

engendrado pelo art. 543-C. Todavia, neste momento de virada, em que deixamos 

para traz tradicionais mecanismos do civil law em prol da adoção  de outros oriundos 
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do commow law, aos quais não estamos bem habituados, é necessária a adoção de 

postura que conserve melhor o princípio do contraditório e diminua o déficit 

democrático dos mecanismos de objetivação  do processo.  

92. Há evidente interesse público no julgamento do mérito dos recursos 

especiais selecionados. 

93. Em razão desse interesse, fica vedada a desistência de recurso 

selecionado pelo STJ. O mesmo não ocorre em relação aos recursos sobrestados.  

94. Nem mesmo a desistência com continuação do julgamento apenas 

para decidir se a tese é possível. É que o STJ não decide, jamais, em tese. De outro 

lado, a finalidade do mecanismo é equalizar a solução de casos a partir do 

julgamento de uma questão de direito. O precedente, assim, deve emanar da 

solução de casos concretos e não ser fixado em ambiente completamente 

esterilizado e desconectado da realidade. 

95. Pelo mesmo motivo, não fica vedada a reformatio in pejus no 

julgamento dos recursos selecionados. 

96. Afastar a proibição da reformatio in pejus no julgamento de recursos 

especiais selecionados não fere o núcleo duro do princípio dispositivo, visto que não 

altera os limites da demanda 

97. Os feitos sobrestados, pelas mesmas razões, também podem sofrer 

reformatio in pejus no momento da retratação. É que se há liberdade na fixação do 

precedente, deve haver a mesma liberdade na sua aplicação. Uma das principais 

finalidades do julgamento de recursos especiais repetitivos é equalizar o resultado 

final de casos idênticos, gerando igualdade. Isso justifica a eventual piora da 

situação do recorrente também neste caso. 

98. Já a proibição da desistência não atinge os feitos sobrestados, visto 

que o sobrestamento antecede o juízo de admissibilidade. Pensamos que a parte 

sempre pode desistir de recurso ainda não admitido, pois não há nesse momento a 

presença do interesse público no julgamento de mérito. 

99. A súmula vinculante não é, em si, um mecanismo de objetivação do 

processo. Mecanismo de objetivação é a aplicação da súmula no julgamento de 

determinado caso concreto. 

100. Havendo súmula vinculante a respeito, o  autor deve referir o verbete 

na petição inicial, postulando por sua aplicação, malgrado deva o juiz fazê-lo de 

ofício. 
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101. A existência de súmula vinculante influi na concessão de todas as 

modalidades de tutela de urgência, na medida em que encaminha o reconhecimento 

do  fumus boni juris, restando apenas a apreciação da questão fática. 

102. Existindo súmula vinculante contrária à tese do autor, o juiz deverá 

aplicar o art. 285-A logo após a análise da petição inicial. 

103. Na clássica concepção da teoria das condições da ação, a 

existência de súmula vinculante contrária à tese do autor configuraria caso de 

carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido, implicando indeferimento da 

petição inicial, sem resolução do mérito. 

104. Ao se deparar com súmula aparentemente contrária à sua tese, o 

autor deve desincumbir-se do ônus argumentativo de demonstrar que as 

peculiaridades do seu caso demandam solução distinta, provando-as no momento 

processual adequado.  

105. Devido ao momento de transição pelo qual passa o nosso modelo 

jurisdicional, é recomendável que não só na fixação, mas principalmente na 

aplicação e na flexibilização dos precedentes, aproximemo-nos mais do modelo 

estadudinense do que do modelo britânico. 

106. A técnica do distinguishing é, 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 seu engessamento e, mais do que 

isso, a obstar injustiças, como as decorrentes da aplicação de um precedente em 

situação cujas peculiaridades demandem solução diferente. 

107. Caso a existência de súmula não tenha ensejado a aplicação do art. 

285-A do CPC, o juiz pode nela fundamentar a decisão de julgar antecipadamente a 

lide, comunicadas previamente as partes. Se qualquer delas desejar provar as 

peculiaridades do caso concreto que o fariam merecer solução distinta, a solução 

será a interposição de recurso de agravo, por instrumento, pleiteando a abertura da 

fase probatória.  

108. A súmula vinculante não deixa de ser uma interpretação oficial da 

lei, mais refinada e precisa.  

109. Nem por isso as súmulas são um enunciado canônico, dissociado do 

caso concreto. É equivocado o pensamento que, com esse fundamento, não vê na 

súmula um verdadeiro precedente. A edição de súmula vinculante depende de 

reiteradas decisões em casos concretos no mesmo sentido.  
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110. Súmula vinculante é precedente sumulado. Por isso, a operação da 

súmula vinculante é semelhante ao sistema estadudinense do stare decisis.  

111. Overruling e distinguishing são as duas principais técnicas de 

flexibilização de precedentes.  

112. Overruling é o reconhecimento de que o precedente foi superado, 

implicando seu o afastamento e a elaboração de nova regra para os casos futuros. É 

a revogação total – explícita ou implícita – de um precedente. No sistema brasileiro, 

tal possibilidade advém do disposto no art. 103-A, §2º, da Constituição da República.  

113. Já o distinguishing parece estar à disposição dos nossos juízes, 

para, no caso  concreto, afastar a aplicação do precedente sumulado. Naturalmente, 

tal postura é restrita a circunstâncias muito especiais. O juiz reconhece a existência 

do precedente, mas, identificando peculiaridades da causa sob julgamento, adapta a 

regra, sem abandoná-la por completo. 

114. Pelo fato de o precedente vinculante no Brasil ser declarado em 

verbete sumular, o ônus argumentativo para seu afastamento no caso concreto é 

maior do que o necessário para que se faça o mesmo no sistema norte-americano. 

115. Contra decisão que viola súmula vinculante cabem, simultânea e 

independentemente, reclamação e recurso. 

116. Apelação contra sentença fundada em súmula vinculante sofre a 

incidência do disposto no art. 518, §1º, do CPC. Se superar o juízo de 

admissibilidade, a apelação será julgada na forma do art. 557 do mesmo código. 

117. Em se tratando de interposição de recurso extraordinário contra 

decisão que contraria súmula vinculante, a existência de repercussão geral fica 

presumida em caráter absoluto, graças ao disposto no art. 543-A, §3º, do CPC. 

118. Procedente o recurso contra decisão – sentença – violadora de 

súmula vinculante, a consequência imediata é a reforma da sentença, pois o juiz que 

assim labora, o faz em evidente error in judicando,  merecendo seu ato ser 

reformado, e não meramente anulado. 

119. Se o juiz proferir sentença contrária aos interesses da fazenda 

pública, lastreada em súmula vinculante, não haverá reexame necessário em virtude 

da incidência do §3º do art. 475 do CPC. 

120. A reclamação é elemento vital para a boa operação do mecanismo 

das súmulas vinculantes. 
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121. A reclamação tem natureza de remédio constitucional.  É, portanto, 

modalidade de ação constitucional e cláusula pétrea. 

122. Por ser ação, impõem-se as seguintes consequências: (i) demanda 

capacidade postulatória às partes; (ii) seu  procedimento pode exigir o pagamento 

de custas; (iii) é desnecessária a prévia existência de processo; (iv) não há que se 

falar em  sucumbência da parte como geradora de interesse recursal; (v) pode haver 

simultaneidade de interposição de reclamação e recurso contra a mesma decisão, 

sem que se fira o princípio da unirrecorribilidade; (vi) não há prazo para a 

propositura de reclamação;  (vi) a decisão final é apta à produção de coisa julgada 

material; (vi) somente a lei federal poderá prever a reclamação para outros tribunais 

que não o STF e o  STJ. 

123. Procedente a reclamação, cabe ao STF cassar a decisão e 

determinar que outra seja proferida em seu lugar. Jamais deverá haver sua reforma. 

Com isso, oferece-se ao  juiz a possibilidade de apreciar livremente os fatos para 

que, subsumindo-os à súmula vinculante, tire daí as conclusões que entender 

pertinentes. O STF não fará qualquer avaliação fática. Os fatos, tais como postos, 

serão a premissa a partir da qual a Corte Suprema avaliará se a súmula foi ou não 

corretamente aplicada. Qualquer discussão que daí  desborde demandará a 

interposição de recurso, fugindo do alcance da reclamação. 

124. Assim, afastada a possibilidade de reapreciação fática, em 

reclamação, o STF analisará apenas: (i) a não aplicação da súmula; (ii) sua 

aplicação em hipótese para a qual não estava prevista; (iii) a aplicação com 

interpretação equivocada de conteúdo; (iv) aplicação com interpretação  equivocada 

quanto ao âmbito temporal da súmula.  

125. O verbete nº 734 da súmula de jurisprudência do STF exige que, 

quando do ajuizamento da reclamação, não tenha havido o trânsito em julgado da 

decisão, já que a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória.  

126. Mas o STF afirma que o trânsito em julgado posterior ao ajuizamento 

da reclamação não tem o condão de prejudicá-la. 

127. Em conclusão, tem-se que o mero ajuizamento de reclamação obsta 

a formação da coisa julgada até a decisão final. É que, tomando por base o disposto 

no verbete nº 734, se já há coisa julgada, a reclamação não pode desconstituí-la. Se 

o STF admite que a reclamação não fica prejudicada pelo posterior trânsito em 
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julgado da decisão, há aí um equívoco técnico, pois não pode a decisão de 

reclamação ganhar potência de ação rescisória. Assim, o correto seria falar que a 

interposição da reclamação obstou a formação da coisa julgada e não que a 

superveniência de coisa julgada não impede o julgamento da reclamação interposta 

em momento anterior.  

128. No caso de provimento de recurso interposto simultaneamente à 

reclamação, esta perderá o objeto, a partir de visão clássica da teoria das condições 

da ação. 

129. É razoável, adotando concepção tradicional da teoria das condições 

da ação, que se entenda pela inexistência de sentença que contrarie súmula 

vinculante. É que essa sentença julga pedido juridicamente impossível, havendo, 

portanto, carência da ação. Sem ação não há demanda. E demanda é, para boa 

parte da doutrina, pressuposto processual de existência.  

130. A partir dessa premissa, tem-se o não cabimento de ação rescisória 

nesse tipo de situação. É que a sentença é inexistente e não nula.  Em seu lugar, é 

cabível a querella nulitatis insanabilis, aqui entendida como ação declaratória de 

inexistência jurídica da sentença. 

131. Adotada, quanto às condições da ação, a teoria da asserção, o caso 

será realmente de cabimento de ação rescisória, pelo fato  de a sentença de mérito 

ter sido proferida em violação a literal disposição de lei e, assim, transitado em 

julgado.  

132. Mutação constitucional, modificação constitucional e rompimento 

constitucional são conceitos que não se confundem e devem ser estipulados com 

muita precisão. 

133. Mutação constitucional é processo informal de alteração do 

conteúdo da Constituição. É a mudança de interpretação da Constituição em razão 

de alterações históricas, mudanças relevantes das relações sociais. 

134. Modificação constitucional é a alteração formal do texto da 

Constituição. No Brasil, não sem limites, essa tarefa é dada ao poder constituinte 

reformador, por meio do processo legislativo de elaboração de emendas 

constitucionais. A desvantagem da modificação constitucional é o risco de 

desestabilização do texto, retalhado por sucessivas emendas constitucionais, 

comprometendo a aderência social da Carta, ou seja, sua força normativa. 
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135. Rompimento constitucional é patologia que se dá, sempre que o  juiz 

profere decisão contrária ao texto constitucional, quer em violação direta, quer por 

erro de subsunção ou por extrapolação das possibilidades hermenêuticas. 

136. Os modelos hermenêuticos tradicionais são insuficientes às 

necessidades interpretativas do texto constitucional. O caráter aberto das normas 

constitucionais e a larga teia de princípios, explícitos e implícitos,  que lhes enreda 

impõem a introdução de novos esquemas hermenêuticos. 

137. São modelos hermenêuticos próprios à interpretação constitucional: 

o método tópico-problemático; o método hermenêutico-concretizador; o método 

científico-espiritual; a interpretação comparativa; a metódica jurídica normativa-

estruturante. 

138. A metódica normativa estruturante representa um dos esquemas 

hermenêuticos mais bem aceitos pela doutrina contemporânea. Preocupa-se 

inicialmente com a estrutura da norma e do texto normativo, bem como com as 

funções de realização do direito constitucional. A partir daí, busca captar as 

possibilidades de transformação da norma para a resolução  de problemas práticos. 

No entanto, norma e texto normativo não são a mesma coisa. A norma não se 

restringe ao texto normativo, mas a parte dele para se integrar à realidade. Assim, 

primeiro deve-se identificar o programa da norma contido basicamente no texto 

normativo, vigorando aqui os métodos interpretativos clássicos, após, o  intérprete 

passará ao âmbito  da norma ou domínio normativo, ou seja, considerará a realidade 

social onde ela será aplicada. Assim, as mutações do contexto social devem ser 

levadas em conta pelo interprete na hora de concretizar a norma, atribuindo-lhe o 

significado final. Ocorre, todavia, que as possibilidades de concretização ficam 

atreladas ao programa da norma definido pela análise do texto da mesma norma. 

139. O posicionamento segundo o qual decisão do STF que 

incidentalmente decide acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de 

determinada norma como fundamento para o julgamento de caso concreto – que lhe 

tenha chegado pela via recursal ou em  virtude de sua competência originária – tem 

efeito vinculante e erga omnes, passa pela afirmação da mutação constitucional do 

disposto no inciso X do art. 52 da Constituição da República.  

140. Para os defensores da tese, a Resolução do Senado deixa de ter 

potência para suspender a execução de lei declarada inconstitucional pelo STF, em 
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sede de controle difuso, para ter a mera função de dar publicidade à referida decisão 

que, por si só, já produz efeitos semelhantes.  

141. Submetido o referido inciso X a interpretação segundo a metódica 

jurídica normativo-estruturante, verifica-se que aquela conclusão implicaria 

rompimento constitucional, estando, portanto, fora das possibilidades da mutação 

constitucional. 

142. É que a interpretação pretendida extrapola as possibilidades léxicas 

do texto. De acordo com o método estudado, as novas significações a serem 

assumidas ao longo do tempo pelo âmbito da norma estão limitadas ao programa da 

norma, estabelecido a partir do seu texto, estudado com os métodos tradicionais de 

Savigny. 

143. Efeito vinculante e erga omnes para decisões do STF dadas em 

controle incidental de constitucionalidade pode ser incluído na Constituição da 

República a partir da elaboração de emenda constitucional – modificação 

constitucional. 

144. A inclusão de norma nesse sentido não viola a cláusula pétrea da 

separação de poderes, estipulada no art. 2º da Constituição da República. É que 

essa cláusula, ela sim, sofreu mutação constitucional ao longo do tempo, assumindo 

feição que coloca o poder judiciário no papel de protagonista da defesa da ordem 

constitucional.   

145. É realmente do STF a última palavra no que concerne à 

interpretação constitucional. É ele o intérprete mais qualificado dentro da sociedade 

aberta de intérpretes da Constituição. E isso graças à evolução da cláusula da 

separação de poderes. Mas o poder de interpretar só inclui a possibilidade de 

(re)formular a Constituição dentro de suas possibilidades léxicas, é dizer, dentro do 

programa da norma constante do texto constitucional a ser interpretado.  

146. Em razão das premissas adotadas, discordamos da tese segundo a 

qual a súmula vinculante torna-se fundamental apenas quando o precedente não é 

claro, ou seja, quando a ratio decidendi não for explícita ou facilmente extraível do 

precedente, hipótese em que seria imprescindível uma decisãoque individualizasse 

a „ratio decidendi‟, até então obscura e indecifrável, sendo desnecessária para 

quando o precedente estiver claro na decisão incidental do STF. 

147. A razão para discriminar o sistema de controle concentrado pela via 

das ações diretas e o das súmulas vinculantes, diferenciando-os, quanto aos efeitos, 
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daquelas decisões tomadas pelo pleno do STF em controle difuso, está nos recursos 

que têm aqueles dois primeiros mecanismos para que se supra o déficit democrático 

das decisões que controlam a constitucionalidade das leis.  

148. O sistema de controle concentrado pela via das ações diretas e o 

sistema das súmulas vinculantes legitimam-se, não só pelo rol qualificado daqueles 

que podem ajuizar ações diretas ou propor a edição de súmula vinculante, como 

também pela abertura de ambos os procedimentos, a partir manifestação de quem 

tenha representatividade adequada para tanto, congregando, assim, as vozes 

dispersas pela sociedade a respeito do tema. 

149. Malgrado não seja um caso de processo objetivo ou forma de 

exercício de jurisdição constitucional, é certo que o recurso extraordinário encontra-

se, hoje, em processo de objetivação. A repercussão geral, sua análise por 

amostragem, a possibilidade de abertura do procedimento quando da aferição da 

repercussão geral – apenas no caso de processos repetitivos – são instrumentos 

que, agora, o tempo vai  acrescentando ao procedimento do recurso extraordinário 

para que, à medida que aumenta o raio dos efeitos de seu julgamento, vá-se 

conferindo a necessária abertura do procedimento a fim de evitar o indesejável 

déficit de legitimação democrática. 

150. Ocorre que, nesse momento de virada, em que assimilamos 

institutos mais tradicionais no sistema da common  law, é preciso  tempo de 

maturação para que não só a doutrina e a jurisprudência, mas também  a legislação, 

possam assimilar as modificações e criar todos os mecanismos necessários à 

legitimação dessa nova forma de exercer jurisdição.  
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