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RESUMO
O presente estudo busca demonstrar a importância dos precedentes judiciais para a solução das demandas.
Embora o Brasil possua um sistema jurídico com raízes fincadas na civil law, em várias oportunidades é possível
se constatar o poder decisivo do precedente no julgamento das ações, característica inerente ao sistema da
common law. Assim, o texto abordará a relevância dos precedentes no atual direito processual civil brasileiro,
com destaque especial para o julgamento dos recursos repetitivos pelos tribunais superiores brasileiros.
PALAVRAS-CHAVE: Precedentes judiciais, Julgamento, Ações repetitivas.
ABSTRACT
This study seeks to demonstrate the importance of judicial precedents for the settlement of claims. Although
Brazil has a legal system with roots in civil law, on several occasions it is possible to see the decisive power of
precedent in the trial of actions, a characteristic inherent in the system of common law. Thus, the text will
address the relevance of precedents in the current Brazilian civil procedural law, with special emphasis on the
trial of repetitive features top brazilian courts.
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1. Introdução
Não é de hoje que se percebe, no direito brasileiro, a forte influência dos
precedentes judiciais para a solução dos conflitos postos para apreciação diante do Poder
Judiciário. Assim é que, em que pese o Brasil possua um sistema jurídico com raízes fincadas
na civil law, em várias oportunidades é possível se constatar o poder decisivo do precedente
no julgamento das demandas.
É certo que, entre nós, a influência dos precedentes judiciais tradicionalmente não
se apresenta com força vinculante, sendo no mais das vezes vista como algo meramente
persuasivo. Todavia, mesmo diante de uma força não vinculativa, não se mostra razoável
negar o forte apego que os operadores do direito pátrio têm em relação aos precedentes
judiciais.
E a força dos precedentes ganhou no Brasil contornos mais evidentes a partir da
Ementa Constitucional nº 45/2004, que introduziu no texto constitucional o do art. 103-A, por
meio do qual recebeu o Supremo Tribunal Federal autorização para produzir súmulas
vinculantes, matéria que posteriormente foi regulamentada pela Lei nº 11.417/2006.
Com efeito, desde a Reforma do Poder Judiciário — implementada pela referida
EC nº 45/2004 — as atenções das sucessivas mudanças na legislação processual vêm se
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direcionando para dois objetivos centrais: conferir celeridade ao processo e propiciar maior
previsibilidade às decisões judiciais.
Nessa linha de ideia, e considerando a notória avalanche de processos que todos
os anos desabam sobre os tribunais superiores, duas modificações em particular buscaram
atacar diretamente os pontos acima apontados. Fala-se, aqui, das mudanças na lei processual
que passaram a permitir o julgamento de recursos repetitivos tanto no Supremo Tribunal
Federal como no Superior Tribunal de Justiça, pretendendo fazer com que se tenha um
resultado final do processo em um tempo mais curto (ou menos longo) e, ao mesmo tempo,
conferir uniformidade na aplicação do Direito.
Desse modo, o presente estudo visa abordar a regulamentação dos recursos
repetitivos, tanto no Supremo Tribunal Federal (decorrente do art. 543-B, do Código de
Processo Civil, inserido em nosso ordenamento jurídico pela Lei nº 11.418/2006) como no
Superior Tribunal de Justiça (com a inclusão, mais recentemente, por meio da Lei nº
11.672/2008, do art. 543-C, do Código de Processo Civil).
Far-se-á, então, uma análise dos referidos dispositivos legais que tratam da
matéria, em cotejo, respectivamente, com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal
e com a Resolução nº 8 do Superior Tribunal de Justiça.
No entanto, como a questão central envolve diretamente o julgamento de recursos
por meio de ―caso paradigma‖, parece relevante que se faça uma análise — ainda que breve e
como forma de introduzir o tema — da força dos precedentes judiciais nos sistemas jurídicos
da common law e da civil law.
2. Breves considerações acerca da importância do precedente judicial nos
sistemas da common law e da civil law
Embora não se coloquem como as únicas concepções de direito existentes, é
tradicional a dicotomia percebida entre os sistemas jurídicos nos países da civil law e common
law. E, dentre as muitas diferenças apontadas entre tais sistemas, certamente a que mais se
destaca é a força conferida ao precedente judicial.
No sistema da civil law, de origem romano-germânica, as normas são
apresentadas sob a forma de diplomas legislativos, emanados de órgãos competentes, ao passo
que o sistema da common law, de tradição anglo-saxônica, o direito de revela muito mais
pelos usos e costumes e pela jurisdição do que pela atuação legislativa3.
Com efeito, o sistema da common law — utilizado em diversos países, mas tendo
a sua origem no direito inglês — tem na doutrina do stare decisis uma das suas bases de
sustentação. Tal doutrina, entendida como a aplicação do precedente para a solução de casos
análogos pendentes ou futuros, é utilizada com o intuito de conferir previsibilidade e
segurança ao julgamento das demandas judiciais.
Na common law a preocupação se volta para as soluções dos conflitos
concretamente apresentados, deixando-se de lado a apresentação de um sistema organizado
geometricamente.
Em outras palavras, o sistema da common law se preocupa com os remédios a
serem utilizados para a solução dos litígios existentes — para que se alcance a justiça do caso
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concreto —, sem conferir relevância à prévia existência de normas escritas a disciplinar
abstratamente as relações.
Assim é que, na common law, um único julgado já é considerado como precedente
obrigatório, na medida em que afirma a norma jurídica a ser aplicada em situações futuras
semelhantes, o que evidencia ser a jurisprudência a primeira fonte do direito.
Por outro lado, nos países da civil law, sendo a lei (aqui utilizada em seu sentido
amplo) a fonte principal do direito, busca-se trazer soluções prévias e abstratas para os
conflitos que porventura venham a surgir4.
Destarte, não se tem nos países da civil law, ao menos como regra definidora do
sistema, a consideração dos precedentes judiciais como base vinculativa dos julgamentos
futuros de casos semelhantes.
Com efeito, nos países filiados ao sistema romano-germânico sempre se teve a
preocupação com a norma escrita, com a sistematização de princípios gerais em detrimento de
particularismos5.
Todavia, a soberania absoluta da lei não passa de uma ficção, pois, nos países que
adotam a civil law, o direito não é oriundo apenas do processo legislativo, sendo irrecusável o
seu surgimento em razão do trabalho de interpretação e aplicação realizado pelos juízes e
tribunais6.
Nesse diapasão, parece não haver dúvidas de que as diferenças entre os dois
grandes sistemas estão se reduzindo7 e tendem a tornar-se cada vez menos evidentes do que já
foram8-9.
Percebe-se assim que, de um lado, os países da common law vêm paulatinamente
valendo-se de leis escritas10, ao passo que os países que adotam o sistema da civil law têm se
utilizado cada vez mais de dogmas oriundos do direito anglo-saxônico, como a teoria dos
precedentes judiciais.
No entanto, ainda que se destaque o precedente também na civil law, o certo é
que, tradicionalmente, ele se apresenta com força vinculante no sistema da common law11,
apresentando-se, porém, apenas de maneira persuasiva (em regra) no sistema romanogermânico.
3. O precedente judicial no direito brasileiro

Nas palavras de Mancuso, na civil law ―o primado recai na norma legal (impessoal, geral e abstrata), a qual, por sua vez, demanda
interpretação, para subsequente subsunção dos fatos concretos e final resolução das controvérsias‖ (MANCUSO, Rodolfo de Camargo.
Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 190).
5
SOARES, Guido Fernando Silva. Common Law: introdução ao direito dos EUA. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 27.
6
STRECK, Lenio Luiz. Súmulas no direito brasileiro, cit. p. 68
7
BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O processo civil contemporâneo: um enfoque comparativo. In: Temas de Direito Processual, 9ª série.
São Paulo: Saraiva, 2007, p. 53.
8
Destaca Eduardo Albuquerque Parente que ―existe um movimento de aproximação entre os dois grandes sistemas jurídicos, que já possuem
alguns pontos de encontro sobre determinados assuntos, a começar pelas decisões judiciais‖ (PARENTE, Eduardo Albuquerque.
Jurisprudência: da divergência à uniformização. São Paulo: Atlas, 2006, p. 17.)
9
Sobre o tema, Cândido Rangel Dinamarco chega a sustentar que, no campo do direito processual, tal diferença entre as ―famílias do direito‖
é um ―mito‖, defendendo a ―apreciação do sistema processual de cada país pela soma de suas características próprias, destacando os pontos
mais relevantes para a configuração de um modelo no plano político-constitucional e no plano técnico operacional do direito
infraconstitucional‖ (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. I, 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p.
173).
10
A título de exemplo, mencione-se o Código de Processo Civil da Inglaterra, datado do ano 2000.
11
Embora, como bem destaca Mancuso, mesmo nos países da common law a força vinculante do precedente judiciário não deve ser vista de
forma exagerada, vez que, dentre outros aspectos, ―o stare decisis não tem hoje o mesmo poder vinculativo de que já desfrutou outrora na
common law, em virtude mesmo de uma revallorização crescente do direito escrito (statute law), fenômeno igualmente observado na praxis
judiciária dos Estados Unidos‖ (MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante, cit. p. 192).
4
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A despeito de normalmente não ser conferida a força vinculante ao precedente
judicial, é inegável que, mesmo nos países da civil law, a jurisprudência sempre se apresentou
como o norte nos julgamentos12. E dessa regra não escapa o Brasil13, sendo certo que tal
influência não é percebida apenas nos dias atuais.
Aliás, no particular, tamanha é a influência da jurisprudência no direito brasileiro,
que autorizada doutrina tem defendido — com argumentos bastante convincentes — que,
mesmo naqueles casos em que não se tenha o obrigatório respeito a uma determinada súmula
ou posicionamento dominante acerca de uma dada matéria, o Tribunal, ao rever o
entendimento que até então vinha prevalecendo, deverá conferir efeitos ex nunc à sua nova
forma de tratar a matéria, pois, do contrário, estar-se-ia frustrando a expectativa da parte, que
foi ―incentivada‖ a propor a ação em razão da ―previsibilidade‖ com que a questão seria
apreciada14.
Não é de hoje que o precedente recebe tratamento destacado no direito brasileiro,
apenas variando, no decorrer dos anos, o grau de influência que exerce sobre a atuação dos
julgadores15.
O Brasil passou a ter leis próprias a partir de 1850, por intermédio do
Regulamento 737, embora, nesse primeiro momento, inexistisse qualquer texto legal que
dispusesse sobre o valor e a aplicação dos precedentes judiciais nos casos a serem julgados.
No entanto, em 1875, o Decreto nº 2.684 não apenas inseriu no ordenamento
jurídico pátrio os assentos preexistentes em Portugal e no Brasil, como também conferiu ao
então Supremo Tribunal de Justiça autorização para emitir novos assentos revestidos de
eficácia vinculante, tendo esta fase durado até o advento da República.
Com a criação do Supremo Tribunal Federal, em 1891, e a previsão do recurso
extraordinário, deixou de haver expressa referência à valorização de precedentes, muito
embora a finalidade de tal Corte fosse exatamente preservar a autoridade e a uniformidade na
aplicação da Constituição e das leis federais — que outra coisa não buscava senão conferir
previsibilidade aos julgados, diante de precedentes acerca de matérias semelhantes.
Nas primeiras décadas no século passado, algumas legislações isoladas —
normalmente com eficácia restrita ao Distrito Federal (Decreto nº 16.273/23) ou a um
determinado Estado (Código de Processo Civil e Comercial do Estado de São Paulo) —
passaram a adotar o chamado prejulgado, com a finalidade de evitar interpretação divergente,
sem, contudo, conferir a tal figura eficácia vinculante, sendo que no mesmo sentido seguiu,
anos após, o Código de Processo Civil de 1939 (art. 861).
Já no ano de 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº
5.452/43), por meio do seu art. 902, §1º, instituiu o prejulgado trabalhista, mas dessa feita
conferindo a tal precedente uma eficácia vinculante, tendo tal dispositivo legal vigorado até o
Na visão de Rodolfo de Camargo Mancuso, a jurisprudência, nos Estados de Direito, ―exerce papel relevantíssimo, atuando em mais de um
plano: a) opera como segura diretriz para o Poder Judiciário, funcionando como importante subsídio para a subsunção dos fatos ao Direito,
na medida em que sinaliza a interpretação predominante em casos análogos; b) contribui para a consecução da ordem jurídica justa, ou
isonômica, ensejando que casos semelhantes recebam respostas judiciárias qualitativamente uniformes; c) complementa a formação da
convicção do magistrado, seja atuando como fator de atualização do Direito Positivo, seja como elemento moderador entre o fato e a fria
letra da lei‖ (MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante, cit., p. 48).
13
Como destaca Barbosa Moreira, ―em nosso país, quem examinar os acórdãos proferidos, inclusive pelos tribunais superiores, verificará
que, na grande maioria, a fundamentação dá singular realce à existência de decisões anteriores que hajam resolvido as questões de direito
atinentes à espécie sub judice‖ (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Súmula, jurisprudência e precedente: uma escalada e seus riscos.
Revista Dialética de Direito Processual, nº 27, junho de 2005, p. 49).
14
Sobre o tema, conferir obra conjunta de FERRAZ JR., Tércio Sampaio; CARRAZA, Roque Antônio; NERY JR., Nelson. Efeito ex nunc e
as decisões do STJ. Barueri: Editora Manole, 2008.
15
Sobre o tema, vale conferir: TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte do direito. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2004. E também, TUCCI, José Rogério Cruz e. Eficácia do precedente judicial na história do direito brasileiro. Revista do Advogado, ano
24, nº 78, setembro de 2004.
12
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ano de 1982, quando, então, foi excluído do ordenamento jurídico por intermédio da Lei nº
7033/82.
No ano de 1963, importante passo foi dado no sentido de se ter uma maior
valorização do precedente judicial. Assim é que a Emenda Constitucional de 28.08.1963 abriu
a possibilidade para que o Supremo Tribunal Federal instituísse as Súmulas da Jurisprudência
Predominante, com influência meramente persuasiva, e não vinculante.
O Anteprojeto do Código de Processo Civil de 1973, por seu turno, tentou inserir
novamente a figura dos assentos no ordenamento pátrio, dessa vez com força vinculante, na
medida em que previa que a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
ocorreria por meio de tais instrumentos, que teriam ―força de lei em todo o território
nacional‖ (art. 518).
Tal instrumento com força obrigatória, como se sabe, não vingou na versão
aprovada do Código de Processo Civil de 1973, tendo apenas o legislador previsto o incidente
de uniformização de jurisprudência, com o intuito de produzir precedentes sem eficácia
vinculante.
Por fim, mais recentemente, a Ementa Constitucional nº 45/2004 inseriu no texto
constitucional o do art. 103-A, por meio do qual recebeu o Supremo Tribunal Federal
autorização para produzir súmulas vinculantes, matéria que posteriormente recebeu a devida
regulamentação através da Lei nº 11.417/2006.
No entanto, relativamente ao tema precedente judicial, a permissão de criação de
súmula vinculante por parte do Supremo Tribunal Federal não é ponto isolado atualmente em
nosso ordenamento jurídico.
Isso porque, é possível localizar no direito brasileiro (tanto na legislação
extravagante, como no próprio Código de Processo Civil) diversas outras normas, ainda em
vigor, que conferem ao precedente judicial elevada possibilidade de interferência nos
julgamentos futuros, inclusive, em alguns casos, tornando obrigatória a aplicação do
paradigma em outras ações.
Apenas a título de exemplo, na legislação especial é constata a relevância dos
precedentes judiciais no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, da Ação Direta
de Constitucionalidade (art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99), Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (art. 10, da Lei nº 9.882/99), na uniformidade
interpretativa prevista pela na Lei nº 10.257/2001 (art. 14), na Consolidação das Leis do
Trabalho (nos arts. 8º, 869 e 896, §§ 4º e 5º, da CLT).
E o Código de Processo Civil, por sua vez, confere (e vem conferindo cada vez
mais) elevado valor aos precedentes judiciais, o que pode ser percebido em diversos dos seus
dispositivos legais, que abertamente consideram a importância dos precedentes.
Assim se verifica, também a título exemplificativo, no julgamento do conflito de
competência (art. 120, parágrafo único), na possibilidade de julgamento liminar do mérito da
ação em processos repetitivos (art. 285-A), na inexigibilidade do reexame necessário (art.
475, §3º), no julgamento da impugnação e dos embargos à execução com fundamento na
inexigibilidade do título (art. 475-L, §1º e art. 741, parágrafo único), no incidente da
uniformização da jurisprudência (art. 479), na declaração incidental de inconstitucionalidade
(art. 481), na ―súmula impeditiva de recurso‖ (art. 518, §1º), no julgamento monocrático do
recurso com fundamento em jurisprudência dominante (art. 557 e art. 544, §3º e §4º) e no
julgamento de recursos repetitivos nos tribunais superiores (art. 543-B e art. 543-C).
Destarte, diante das normas acima verificadas, é possível se constatar com
bastante clareza que os precedentes judiciais, não apenas nos dias de hoje, vêm exercendo
www.interscienceplace.org
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forte influência no direito brasileiro, seja, na maioria das vezes, com força persuasiva, seja
ainda, em hipóteses mais remotas, com força vinculante.
4. O julgamento dos recursos repetitivos no Supremo Tribunal Federal e no
Superior Tribunal de Justiça
A Lei nº 11.418/2006 inseriu o art. 543-B no Código de Processo Civil, de
maneira a permitir o julgamento de recurso extraordinário ―por amostragem‖, ou seja, fazer-se
a análise da repercussão geral em apenas um ou alguns processos em andamento, para que o
entendimento a que se chegar em tais paradigmas acerca da repercussão geral — exame, pois,
restrito ao requisito de admissibilidade da repercussão geral — possa ser aplicado em todos os
demais casos ―idênticos‖, sendo certo que tal forma de julgar o recurso extraordinário
encontra-se devidamente regulamentada no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
O art. 543-C, por sua vez, foi inserido no Código de Processo Civil por intermédio
da Lei nº 11.672/2008, como forma de estender também para o Superior Tribunal de Justiça a
possibilidade de julgar ―recursos repetitivos‖ através da escolha de apenas um ou alguns
recursos, que servirão de paradigma para os demais casos semelhantes. A matéria foi
inicialmente regulamentada pela Resolução nº 7, do STJ, que, diante de algumas flagrantes
inconstitucionalidades, acabou substituída pela Resolução nº 8 do STJ, de 07.08.2008, que
veio, então, a definir as regras para o julgamento dos recursos ―idênticos‖, no intuito de
conferir maior previsibilidade e celeridade às demandas.
Registre-se, desde logo, que diferentemente do que prevê o art. 543-B
(julgamentos de recursos repetitivos no Supremo Tribunal Federal), o art. 543-C contém
regra de processamento, enquanto que a repercussão geral envolve regra de cabimento do
recurso extraordinário. Por isso, inclusive, a decisão do STF que entender pela inexistência de
repercussão geral tem efeito vinculante aos demais recursos sobrestados, o que não ocorre nos
casos de julgamentos de recursos repetitivos perante o STJ16 — salvo, como se verá adiante,
quando houver coincidência entre o posicionamento esposado no acórdão recorrido e aquele
oriundo do julgamento do recurso paradigma, quando também haverá a vinculação do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre os recursos sobrestados.
4.1. Os recursos repetitivos perante o Supremo Tribunal Federal
Tomando por base o Código de Processo Civil, bem como o Regimento Interno
do Supremo Tribunal Federal, é possível traçar as linhas principais da aplicabilidade do
julgamento dos recursos extraordinários repetitivos.
4.1.1. Recursos submetidos à regra
Inicialmente, deve ser destacado que a possibilidade de se efetuar o julgamento
por amostragem no Supremo Tribunal Federal, inobstante o silencio do Código de Processo
Civil, atinge tanto os casos de recursos extraordinários como de agravos de instrumento

Equivocando-se em parte, a nosso ver, Humberto Theodoro Jr., quando afirma que ―uma vez assentada a interpretação da lei
infraconstitucional no aresto da Seção ou da Corte Especial do STJ, seus reflexos repercutirão sobre o destino de todos os demais recursos
especiais pendentes que versem sobre a mesma questão de direito (art. 543-C, §7º)‖ (THEODORO JR., Humberto. O novo art. 543-C do
Código de Processo Civil: lei nº 11.672, de 08.05.2008. RDCPC nº 53, maio-junho/2008, p. 60).
16
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contra as decisões de inadmissibilidade dos recursos extraordinários, nos termos do art. 328A, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Tal ponto merece ser analisado com devida atenção, mormente quanto a
existência de possível inconstitucionalidade, na medida em que texto constitucional (art. 96, I,
a) determina que o Regimento Interno dos Tribunais disporá sobre a competência e o
funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Por outro lado, a tarefa
de legislar sobre matéria processual está reservada exclusivamente à União Federal (art. 22, I,
da Constituição Federal), ao passo que a competência para legislar sobre procedimento em
matéria processual é concorrente entre a União Federal, os Estados e Distrito Federal (art. 24,
IX e §§ 1º e 2º, da Constituição Federal).
Nessa linha de raciocínio, em que pese se reconheça a necessidade prática de se
estender o julgamento de recursos repetitivos aos agravos de instrumento contra as decisões
que inadmitem os recursos extraordinários, o certo é que, da forma feita, alcançou-se evidente
inconstitucionalidade, vez que se definiu o procedimento recursal por meio de mera norma
regimental emanada de um Tribunal.
4.1.2. Identificação e seleção do(s) recurso(s) paradigmático(s)
O Presidente do Tribunal de origem fará a identificação dos recursos que versem
sobre a mesma matéria de direito (ratio decidendi), escolhendo um ou mais recursos que
possam representar a discussão existente. Ressalte-se que tal providência também poderá ser
adotada pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal ou por um dos relatores (que deverão
comunicar o fato ao Presidente do STF, nos termos do art. 21, §4º do RISTF) dos recursos
―idênticos‖ que estejam tramitando perante o STF (art. 328, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal), inclusive, devolvendo aos tribunais ou turmas recursais aqueles
recursos que tenham subido ao STF antes da apreciação da matéria por esta Corte (art. 328,
parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Importante destacar que não há necessidade de os recursos selecionados
defenderem a mesma tese, de modo que, nada impede que um dos recursos selecionados
defenda um entendimento sobre um determinado tema, ao passo que outro dos recursos
selecionados sustente posicionamento exatamente em sentido oposto. O importante, para que
se garanta a melhor discussão possível acerca do tema, é que sejam escolhidos os recursos que
contenham as mais amplas fundamentações, para que se proporcione um maior campo de
debate.
4.1.3. Sobrestamento dos demais recursos repetitivos
Por se tratar de exame por amostragem acerca da existência de repercussão geral,
os recursos sobrestados que ainda se encontrem nos tribunais de origem (assim como aqueles
que eventualmente venham a ser interposto nesse interregno), nos termos do art. 328-A, do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, somente devem ter a apreciação dos demais
requisitos de admissibilidade após a solução do caso pelo STF17.
17

Sobre o ponto, pertinente se mostra a observação feita por Bruno Dantas, no sentido de que a seleção e o sobrestamento de casos devem
ocorrer ―depois de exercido o juízo de admissibilidade prévio do RE, perante o tribunal a quo‖, na medida em que, ―evidentemente, se
estiverem ausentes os requisitos de admissibilidade aferíveis pelo tribunal a quo, não faz qualquer sentido a aplicação do art. 543-B, pois se
estaria diante de caso de negativa de seguimento do RE, não havendo falar em remessa dos autos ao STF ou sobrestamento‖ (DANTAS,
Bruno. Repercussão geral: perspectivas histórica, dogmática e de direito comparado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 318-319).
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Contra a decisão que determina a suspensão de recurso ―idêntico‖, por ser ato
passível de causar prejuízo à parte — hipótese, por exemplo, em que o recurso ficou
suspenso, quando não deveria, por tratar-se de questão cuja ratio decidendi é distinta —,
mostra-se possível a interposição de agravo de instrumento18, a ser apreciado pelo Supremo
Tribunal Federal. Aliás, como visto, é possível que a suspensão dos recursos decorra de ato
praticado no próprio Supremo Tribunal Federal (nos termos do art. 328, caput e seu parágrafo
único, do Regimento Interno); e, em tal hipótese, o recurso adequado seria o agravo interno
(regimental), a ser, evidentemente, apreciado por um colegiado no Supremo Tribunal Federal.
4.1.4. Solicitação de informações aos tribunais federais ou estaduais
Diferente do que ocorre com o julgamento dos recursos repetitivos perante o
Superior Tribunal de Justiça (art. 543-C, 3º, do Código de Processo Civil), a legislação
processual não prevê a possibilidade de manifestação dos tribunais federais e estaduais, em
auxílio à discussão acerca da repercussão geral.
No entanto, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal tratou de
estabelecer tal possibilidade pela atual redação do art. 328, alterada pela Emenda Regimental
nº 21/2007.
Assim é que, percebendo-se a possibilidade de a questão tratada em determinado
recurso reproduzir-se em diversos feitos, o Presidente do Supremo Tribunal Federal ou o
relator designado para o caso, ao comunicar tal fato aos tribunais ou turmas de juizado
especial, poderá solicitar-lhes informações, a serem prestadas no prazo de 5 dias.
Por evidente, o pedido de informações não se mostra com um ato obrigatório, mas
deve ser utilizado em certas questões para que o Supremo Tribunal Federal tenha
conhecimento do posicionamento dos tribunais origem (bem como das turmas recursais)
acerca da controvérsia.
4.1.5. Possibilidade de participação do amicus curiae
Encontrando-se o recurso(s) selecionado(s) no Supremo Tribunal Federal, o
relator, sempre com o fito de promover um maior debate sobre a matéria, poderá autorizar a
participação de amicus curiae, nos termos do art. 323, §2º, do Regimento Interno, mediante
decisão irrecorrível.
A intervenção de amicus curiae surge como meio de se fortalecer o processo em
seu modelo constitucional. Mas, até para que se alcance o seu verdadeiro objetivo, não se
pode perder de vista que o relator somente deverá admitir a intervenção daqueles que, além de
terem interesse no feito, tenham condições de trazer argumentos relevantes para o auxílio no
julgamento da causa19. Pensar de forma diversa seria promover um indevido tumulto e retardo
18

Havendo ainda quem defenda ser cabível a propositura de ação cautelar, ou mesmo a apresentação de uma simples petição, como é o caso
de Luiz Rodrigues Wambier e Rita de Cássia Corrêa de Vasconcelos, que, embora comentando o art. 543-C, do CPC (sobre recursos
especiais repetitivos), prevêem tais formas de impugnação do referido ato judicial, inclusive sugerindo, diante da dúvida, a incidência do
princípio da fungibilidade (WAMBIER, Luiz Rodrigues; VASCONCELOS, Rita de Cássia Corrêa. Recursos especiais repetitivos: reflexos
das novas regras (Lei 11.672/2008 e Resolução 8 do STJ) nos processos coletivos. RePro 163, setembro de 2008). Em sentido semelhante,
Theotônio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa, para quem caberia ainda àquele que se sinta prejudicado com a decisão, lançar mão até
mesmo de reclamação perante o STF (NEGRÃO, Theotônio; GOUVÊA, José Roberto Ferreira. Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor. 39ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 729).
19
Como bem destaca Nelson Rodrigues Netto, valendo-se do auxílio de julgado oriundo do Supremo Tribunal Federal, ―o ‗interesse na
controvérsia‘ não pode ser o de quem tem interesse direto na solução do recurso paradigmático, por possuir demanda cuja questão de direito
é idêntica àquela, o que justificaria o ingresso no feito como terceiro interessado. 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‘
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no andamento feito, sem a obtenção de qualquer aperfeiçoamento acerca do entendimento da
questão posta em debate.
4.1.6. Participação do Ministério Público
A participação do Ministério Público não conta aqui com nenhuma previsão
expressa legal ou constitucional, estando tão somente prevista no art. 325 do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal.
Pela leitura do aludido dispositivo regimental, conclui-se que a participação do
Ministério Público para a definição da repercussão geral não é obrigatória, na medida em que
consta do mencionado art. 325 que o Procurador-Geral da República terá vista dos autos
apenas quando tal providência se apresentar como necessária.
No entanto, considerando-se que estará em apreço a repercussão geral existente na
demanda, bem como levando-se em conta que o julgamento do recurso paradigma poderá
influenciar diretamente na solução de inúmeros casos ―idênticos‖, parece equivocado ter-se
como não obrigatória a manifestação do parquet no caso, mormente analisando-se a função
constitucional do Ministério Público (art. 127, da Constituição Federal), bem como os casos
em que a legislação lhe impõe intervenção (art. 82, do Código de Processo Civil).
Destarte, a participação do Ministério Público no julgamento do processo
paradigma não deve se limitar à previsão regimental (art. 325), devendo, antes, atender aos
fins constitucionais e às determinações contidas no Código de Processo Civil, que, para o
caso, impõem a participação do parquet por haver interesse público em virtude da
repercussão geral em apreço.
4.1.7. Julgamento do(s) recurso(s) selecionado(s)
Entrando no efetivo julgamento do recurso paradigma, o relator manifestará a sua
posição sobre a existência ou não de repercussão geral, e, ato contínuo colherá a posição dos
demais membros da Corte (de preferência, por meio eletrônico, com dispõe o art. 24, do
Regimento Interno), bem como o parecer do Procurador-Geral da República, conforme visto
acima.
Julgado o ―recurso paradigma‖ e publicado o acórdão, surgem algumas
possibilidades para os demais recursos que se encontravam sobrestados, a depender do
resultado tanto da existência ou não da repercussão geral, como também, se for o caso, do
resultado envolvendo o mérito da causa.
4.1.7.1. Negativa da existência de repercussão geral
Caso seja negada a existência da repercussão geral, e pelo fato de esta envolver
requisito de admissibilidade, os recursos sobrestados considerar-se-ão automaticamente não
admitidos (art. 543-B, §2º, do Código de Processo Civil), o que confere caráter vinculante à
decisão do Supremo Tribunal Federal.

(STF, Plenário, AgRg ADin 2130-3-SC, rel. Min. Celso de Mello, j. 03.10.2001)‖ (RODRIGUES NETTO, Nelson. Análise crítica do
julgamento “por atacado” no STJ: lei nº 11.672/2008 sobre recursos especiais repetitivos. RePro nº 163, ano 33, setembro de 2008, p. 40)
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E, contra tal decisão (proferida pelo tribunal local, atestando a inadmissibilidade
dos recursos sobrestados) caberá agravo nos próprios autos, nos moldes do art. 544, do
Código de Processo Civil.

4.1.7.2. Presença de repercussão geral
No entanto, se, por outro lado, for considerada existente a repercussão geral e, em
conseqüência, adentrar-se no julgamento do mérito do recurso paradigma, surgem duas
hipóteses.
Na primeira hipótese, se o acórdão recorrido houver adotado a mesma tese
acolhida no Supremo Tribunal Federal, o recurso sobrestado será declarado prejudicado (art.
543-B, §3º, do Código de Processo Civil).
Caso, por outro lado, o acórdão recorrido houver adotado tese diversa daquela
aceita no Supremo Tribunal Federal, o tribunal de origem (ou turma recursal), ao reexaminar
o recurso que gerou o acórdão atacado pela via extraordinária, em juízo de retratação
(excepcionando a regra do art. 463, do Código de Processo Civil), poderá revogar o anterior
julgamento e proferir outro, seguindo a orientação do STF (art. 543-B, §3º, do Código de
Processo Civil), ou o tribunal de origem, ao reexaminar o recurso, poderá manter a sua
decisão, mesmo sendo esta divergente do posicionamento do Supremo Tribunal Federal,
hipótese em que o recurso sobrestado retomará o seu curso (inclusive com a apreciação dos
demais requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 328-A, do Regimento Interno do
Supremo).
Chegando o recurso ao Supremo Tribunal Federal, poderá o relator cassar ou
reformar, liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada anteriormente (art. 543-B,
§4º, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF).
4.2. Os recursos repetitivos perante o Superior Tribunal de Justiça
Como visto anteriormente, inspirando-se na Lei nº 11.418 — que inseriu no
Código de Processo Civil os artigos 543-A e 543-B, tratando da repercussão geral da questão
constitucional e da possibilidade de se promover o julgamento através de recurso paradigma
— a Lei nº 11.672/2008, mediante a introdução do art. 543-C, passou a prever a possibilidade
de se ter, também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o julgamento de recursos
repetitivos por intermédio de um ou alguns recursos ―modelos‖.
Tal regra, ao contrário do que se vê quando dos julgamentos no Supremo Tribunal
Federal, apenas diz respeito ao processamento do recurso, não tendo ligação, portanto, com a
admissibilidade recursal.
4.2.1. Recursos submetidos à regra
A regra do art. 543-C, ao permitir o julgamento em massa dos recursos, refere-se
tão somente aos recursos especiais.
No entanto, conforme de depreende do art. 7º, da Resolução nº 8/2008 do Superior
Tribunal de Justiça, pretende-se estender tal incidência também aos recursos de agravo de
instrumento contra as decisões de inadmissibilidade dos recursos especiais.
www.interscienceplace.org
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Tal norma, contida na Resolução nº 8/2008, repete o equívoco existente no
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (art. 328-A, §1º), relativamente à
possibilidade de serem estendidas as regras dos recursos repetitivos também aos agravos de
instrumento interpostos contra as decisões que negaram admissibilidade, aqui, aos recursos
especiais.
Trata-se de ponto que, conforme foi visto nas linhas acima, ao menos merece ser
apreciado com mais atenção, na medida em que, da forma atual, tem-se flagrante
inconstitucionalidade, vez que se definiu o procedimento recursal por meio de mera
Resolução emanada de um Tribunal20.
4.2.2. Identificação e seleção do(s) recurso(s) paradigmático(s)
Da mesma forma como se viu quanto ao julgamento dos recursos perante o
Supremo Tribunal Federal, o primeiro passo a ser dado é no sentido de se identificar os
recursos que versem sobre a mesma matéria de direito (idêntica ratio decidendi), escolhendose um ou mais recursos que possam representar a discussão existente.
E aqui também a tarefa cabe, inicialmente, ao Presidente do Tribunal de origem
(art. 543-C, §1º, Código de Processo Civil)21, mas poderá22 a providência igualmente vir a ser
adotada por um dos relatores dos recursos ―idênticos‖ que estejam tramitando perante o STJ
(art. 543-C, §2º, Código de Processo Civil).
Repisando-se o que já foi defendido quando da verificação dos recursos
repetitivos perante o Supremo Tribunal Federal, deve ser uma vez mais salientado que os
recursos selecionados não precisam defender a mesma tese, mostrando-se, aliás, até razoável,
para que se propicie um melhor debate sobre o tema, que sejam escolhidos para o julgamento
paradigma recursos que discutam a tese em diferentes sentidos, e com a mais ampla
fundamentação.
Contra a decisão que promover a escolha dos processos que serão diretamente
julgados pelo Superior Tribunal de Justiça caberá agravo de instrumento (ou agravo interno,
caso a decisão seja proferida quando o processo já se encontrar no Tribunal Superior) a ser
julgado pelo próprio STJ23.
Na verdade, deve ser observado que o recurso a ser utilizado não vai atacar
exatamente o ato da escolha dos processos, mas sim terá como alvo a decisão que tenha
determinado equivocadamente o sobrestamento de processos, pois, evidentemente, não há
direito da parte à escolha de seu recurso, sendo certo que contra o ato de escolha do recurso
paradigmático não cabe qualquer recurso24.
20

No mesmo sentido se percebe a crítica de Rogério Licastro Torres de Mello, que sustenta haver aí flagrante inconstitucionalidade, pois
estaria a Resolução nº 8/2008 do STJ, ao estender as hipóteses de incidência das regras de julgamento dos recursos repetitivos aos agravos de
instrumento, contrariando o que consta do art. 543-C, caput e §1º, do CPC, que apenas prevê a incidência aos casos de julgamento de
recursos especiais (MELLO, Rogério Licastro Torres de. Recursos especiais repetitivos: problemas de constitucionalidade da Resolução
8/2008, do STJ. RePro nº 163, ano 33, setembro de 2008, p. 194).
21
Salientando que, em tal hipótese, os recursos sobrestados não terão os demais requisitos de admissibilidade apreciados, vez que, pela nova
sistemática, o juízo de mérito do recurso paradigma poderá influenciar no juízo de admissibilidade dos recursos suspensos.
22
Sobre o vocábulo ―poderá‖, Nelson Rodrigues Netto entende que ―não pode encerrar uma faculdade ao relator, sob pena de inviabilizar que
o julgamento do recurso especial paradigmático produza efeitos sobre os demais recursos repetitivos‖ (RODRIGUES NETTO, Nelson.
Análise crítica do julgamento “por atacado” no STJ: lei nº 11.672/2008 sobre recursos especiais repetitivos, cit. p. 237).
23
Luiz Rodrigues Wambier e Rita de Cássia Corrêa de Vasconcelos defendem, na hipótese, ser cabível a propositura de ação cautelar, ou
mesmo a apresentação de uma simples petição (WAMBIER, Luiz Rodrigues; VASCONCELOS, Rita de Cássia Corrêa. Recursos especiais
repetitivos: reflexos das novas regras - Lei 11.672/2008 e Resolução 8 do STJ) nos processos coletivos. RePro 163, setembro de 2008).
24
No mesmo sentido: MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil: comentado artigo por artigo. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 572.
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4.2.3. Sobrestamento dos demais recursos repetitivos
Com a identificação dos casos semelhantes e a conseqüente escolha daqueles
recursos paradigmas, todos os demais recursos ―idênticos‖ ficarão suspensos, aguardando o
desfecho no julgamento daquele(s) que se encontram no STJ (art. 543-C, §1º, Código de
Processo Civil).
4.2.4. Modificação da competência para o julgamento do recurso selecionado
Estabelece o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, em seu art. 13,
IV, que a competência para o julgamento dos recursos especiais é da Turma.
No entanto, o art. 543-C, §6º, é norma que modifica a competência para o
julgamento do recurso especial paradigmático, passando-a ou para a Seção ou para a Corte
Especial.
E como forma de complementar a norma do Código de Processo Civil acima
referida, a Resolução nº 8 do Superior Tribunal de Justiça, em seu art. 2º, determina que
haverá modificação da competência para o julgamento do recurso (ou recursos) que servirá de
paradigma, sendo os casos julgados pela Seção (tratando-se de matéria sob especialização) ou
pela Corte Especial (nos casos de matéria de incidência geral).
4.2.5. Solicitação de informações aos tribunais federais ou estaduais
O relator responsável pelo julgamento do(s) recurso(s), com o fito de promover
um maior debate sobre a matéria, poderá pedir informações aos tribunais estaduais e federais
(art. 543-C, §3º, CPC e art. 3º, I, da Resolução nº 8 do Superior Tribunal de Justiça).
Destarte, e repetindo o que acima foi dito sobre o julgamento do recurso
paradigma perante o Supremo Tribunal Federal, também aqui não tem o relator a obrigação de
solicitar tais informações. Porém, deve se valer de tal expediente quando for necessário saber
o posicionamento dos tribunais de origem acerca da controvérsia em apreço.
4.2.6. Possibilidade de participação do amicus curiae
Poderá ainda o relator autorizar a participação de amicus curiae (art. 543-C, §4º,
Código Processo Civil e art. 3º, I, da Resolução nº 8 do Superior Tribunal de Justiça).
Valem no momento as mesmas observações feitas acerca do julgamento perante o
Supremo Tribunal Federal, ou seja, na hipótese deve o relator apenas admitir a intervenção
daqueles que, além de terem interesse no feito, tenham condições de trazer argumentos
relevantes para o auxílio no julgamento da causa.
4.2.7. Participação do Ministério Público
Diferente do que se viu relativamente ao julgamento do recurso paradigma perante
o Supremo Tribunal Federal, para os julgamentos de recursos repetitivos no Superior Tribunal
de Justiça o legislador processual tratou da questão de forma expressa, ao dispor no art. 543C, §5º, do CPC, que, quando for necessário, tal manifestação ocorrerá dentro de um prazo de
15 dias após as eventuais informações prestadas pelos tribunais de origem.
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Tal previsão legal foi, posteriormente, reforçada pelo art. 3º, II, da Resolução nº 8
do STJ, que, de forma absolutamente dispensável, repetiu o Código de Processo Civil e
estabeleceu a participação do Ministério Público quando do julgamento do recurso
paradigmático.
No julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, ao contrário do que foi
defendido nas linhas acima (quando da abordagem dos casos perante o Supremo Tribunal
Federal), mostra-se facultativa a participação do Ministério Público (em que pese a
imperatividade contida na redação do art. 3º, II, da Resolução nº 8 do STJ), vez que nem
sempre se estará diante de questão cuja intervenção do Ministério Público seja obrigatória.
4.2.8. Julgamento do(s) recurso(s) paradigma(s)
Após as providências preliminares apontadas anteriormente, passa-se
efetivamente ao julgamento do recurso (ou recursos) paradigma perante o órgão competente.
E, para tanto, deve ser salientado que tal julgamento terá preferência sobre os demais
processos em curso perante o Superior Tribunal de Justiça — apenas excetuando-se os casos
de réu preso e habeas corpus, nos moldes do art. 543-C, §6º, do Código de Processo Civil e
do art. 4º, da Resolução nº 8 do STJ.
Julgado o ―recurso paradigma‖ e publicado o acórdão, para que seja apreciada a
eficácia da decisão, necessária se mostra a abordagem dos resultados alcançados no recurso
modelo, vez que a conduta do tribunal de origem dependerá do posicionamento esposado pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Saliente-se, todavia, que, para fins de processamento — em regras que
aparentemente se mostram como provisórias, com aplicabilidade restrita ao período inicial da
vigência da lei, incidindo sobre aqueles recursos especiais que já haviam sido interpostos
anteriormente à vigência da nova lei e, por isso, já se encontravam no Superior Tribunal de
Justiça quando foram sobrestados — nos termos previstos na Resolução nº 8/2008 do
Superior Tribunal de Justiça, surgem as seguintes possibilidades para os demais recursos
especiais que se encontravam suspensos: a) caso o recurso especial já esteja distribuído no
STJ, haverá o seu julgamento pelo respectivo relator, nos termos do art. 557 do Código de
Processo Civil (art. 5º, I, da Resolução nº 8 do STJ); b) caso o recurso especial esteja no
Superior Tribunal de Justiça, porém ainda não distribuído, ficará a presidência do STJ
incumbida do seu julgamento (art. 5º, II, da Resolução nº 8 do STJ); c) no entanto,
encontrando-se o recurso especial sobrestado no tribunal de origem, outras hipóteses surgem,
como se verá a seguir.
4.2.8.1. Coincidência de posicionamento entre o Superior Tribunal de Justiça e o
tribunal de origem
Na hipótese de o acórdão recorrido haver adotado a mesma tese defendida pelo
Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial sobrestado terá o seu seguimento negado na
origem (art. 543-C, §7º, I, do Código de Processo Civil), sequer sendo necessária a apreciação
dos seus requisitos de admissibilidade.
Em tal hipótese, é possível perceber a ―força vinculante‖ do julgamento oriundo
do Superior Tribunal de Justiça, pois impõe seja negado seguimento ao recurso que até então
aguardava o desfecho do recurso modelo.
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Trata-se de questão intrincada, que sinaliza para a existência de
inconstitucionalidade da norma, na medida em que confere ―força vinculante‖ aos
julgamentos emanados do Superior Tribunal de Justiça, sem que, para tanto, haja autorização
na Constituição Federal.
Na verdade, simplesmente como está redigida, a regra em comento cria novo
requisito de admissibilidade do recurso especial, o que é inaceitável em se tratando de norma
infraconstitucional sem que antes se tenha a aprovação de Emenda Constitucional que
estabeleça tal permissão25.
Destarte, assim como ocorreu com o recurso extraordinário (que também tem sede
na Constituição Federal), em que se promoveu a modificação do texto constitucional para
incluir a repercussão geral dentre os seus requisitos de admissibilidade, o mesmo precisa
ocorrer com o recurso especial para que seja possível se falar na criação de um novo caso de
inadmissibilidade recursal estabelecida por norma infraconstitucional. Antes disso, qualquer
norma com tal pretensão (como é o caso do art. 543-C, §7º, I, do Código de Processo Civil)
estará inevitavelmente eivada de inconstitucionalidade.
4.2.8.2. Divergência entre o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do
tribunal de origem
Caso, por outro lado, o acórdão recorrido tenha adotado tese diversa daquela
aceita no Superior Tribunal de Justiça, o tribunal de origem, reexaminando os casos, poderá
seguir dois caminhos.
Antes, porém, de serem vistas as hipóteses de condutas do tribunal de origem,
abrem-se parênteses para destacar que, quando se fala que o recurso será ―novamente
examinado‖, a única possibilidade é que o novo julgamento recaia sobre o recurso que havia
ensejado a interposição do recurso especial. Isso porque, ao se pensar de modo diferente
(supor que o reexame estaria sendo feito no recurso especial), seria flagrante a
inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, na medida em que estaria conferindo aos
tribunais de origem a competência para julgamento de recurso especial, o que, por evidente,
não se pode admitir.
Retomando, então, os caminhos que podem ser seguidos pelo tribunal de origem
em caso de divergência entre o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e o acórdão
recorrido, o primeiro deles seria, em juízo de retratação (excepcionando a regra do art. 463, do
Código de Processo Civil), revogar o anterior julgamento e proferir outro, agora seguindo a
orientação do STJ (art. 543-C, §7º, I, do Código de Processo Civil)26.
Mas o tribunal de origem não se vincula ao posicionamento do Superior Tribunal
de Justiça, razão pela qual lhe é assegurada a conduta de manter a sua decisão, mesmo sendo
esta divergente do posicionamento do STJ, hipótese em que o recurso especial sobrestado
retomará o seu curso, com o exame de sua admissibilidade (art. 543-C, §8º, do Código de
Processo Civil).

25

Sobre o ponto também se manifesta Cassio Scarpinella Bueno, para quem há inconstitucionalidade nos dispositivos que tratam do
julgamento de recursos repetitivos perante o Superior Tribunal de Justiça porque ―as modificações foram introduzidas sem a prévia (e
indispensável) aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 328/2005, ainda em trâmite perante a Câmara dos Deputados, que, ao
propor diversas modificações no art. 105 da Constituição Federal, introduz um §3º naquele dispositivo segundo o qual: ‗A lei estabelecerá os
casos de inadmissibilidade do recurso especial‘‖ (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. Vol. 5. São
Paulo: Saraiva, 2008, p. 276).
26
Nesse caso, podendo a parte que agora sofreu o revés interpor recurso especial contra o novo acórdão do tribunal de origem.

www.interscienceplace.org

14

Ano 4 - N º 18 Julho/Setembro – 2011
4.2.9. Alguns problemas práticos já identificados no julgamento de recursos
repetitivos
Em que pese o relativo pouco tempo de vigência da Lei nº 11.672/2008, que inclui
o art. 543-C ao Código de Processo Civil, já é possível a identificação de alguns problemas
práticos decorrentes dos julgamentos dos recursos paradigmas no Superior Tribunal de
Justiça.
4.2.9.1 Irradiação dos efeitos do julgamento do recurso paradigmático mesmo
quando for negado conhecimento ao recurso
Tomando por base o primeiro caso julgado no Superior Tribunal de Justiça27 em
que se teve a aplicação das regras de julgamento dos recursos repetitivos, surge a dúvida
acerca da incidência da técnica estabelecida no art. 543-C, do Código de Processo Civil,
quando o recurso paradigma não for conhecido.
Isso porque, no referido julgamento, o recurso ―selecionado‖ não foi conhecido e,
ainda assim, o seu resultado refletiu em todos os recursos que se encontravam suspensos.
Diante de uma primeira leitura, então, é possível concluir que as regras de
procedimento para julgamento dos recursos repetitivos são aplicáveis ainda quando o recurso
não for conhecido, isto é, mesmo quando não se tem a efetiva apreciação do mérito recursal.
Mas tal conclusão, por evidente, é de todo equivocada, na medida em que a
irradiação dos efeitos depende do julgamento do mérito do recurso modelo.
Uma leitura mais atenta do leading case indica que, em que pese tenha a
conclusão do julgamento negado conhecimento ao recurso, o mérito do recurso
paradigmático foi efetivamente apreciado, tendo, na verdade, sido negado provimento ao
recurso. Trata-se de mais um daqueles numerosos casos de erro de técnica dos tribunais no
momento do julgamento, onde se confunde juízo de admissibilidade e juízo de mérito28.
Conclui-se, assim, que somente quando o mérito do recurso for apreciado é que se
poderá falar na incidência da norma do art. 543-C, do Código de Processo Civil, pois os
demais recursos sobrestados não podem sofrer a influência de um julgamento em que não se
teve a tese jurídica efetivamente apreciada.
4.2.9.2. Substituição do recurso paradigmático
Outra questão processual identificada surgiu quando da seleção de um
determinado recurso para que fosse o paradigma de outros que tratassem da mesma tese
jurídica, tendo sido, posteriormente, observado pelo relator (devidamente provocado para
tanto) de que, em verdade, tal recurso possuía particularidade que o impedia de receber o
mesmo julgamento de outros que, inicialmente, supunha-se abordar questão ―idêntica‖.
Assim é que, apreciando o recurso especial nº 1.054.847, o Ministro Luiz Fux o
considerou tratar de matéria sobre a qual havia multiplicidade de recursos29, instaurando, a
partir de então, o procedimento previsto no art. 543-C, do Código de Processo Civil.
27

REsp nº 982.133-RS, relator Min. Aldir Passarinho Júnior, Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, acórdão publicado dia
22.09.2008.
28
Dentre outros, cf. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Questões de técnica de julgamento nos tribunais. In: Temas de Direito Processual 9ª série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 283-298.
29
No caso, a tese idêntica apontada foi a ―legitimidade passiva ad causam do Banco Central do Brasil-BACEN para responder pela correção
monetária dos cruzados novos retidos pela implantação do Plano Collor‖.
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Ocorre que, posteriormente, foi identificado que o recurso paradigmático não se
assemelhava aos demais sobrestados, razão pela qual ―cancelou-se a afetação‖ do recurso ao
regime dos processos repetitivos.
E, como forma de apreciar a matéria sobre a qual se constatava efetivamente a
existência de uma multiplicidade de recursos, foi promovida, na prática, a substituição do
recurso paradigmático inicialmente selecionado por outro (no caso, o recurso especial
1.070.252), que, a partir de então, passou a ser a referência de julgamento para todos os
demais casos que continuaram sobrestados.
Com isso, manteve-se o processamento e posterior julgamento baseado nas regras
do art. 543-C, do Código de Processo Civil, tendo apenas sido alterado o recurso
paradigmático.
4.2.9.3. Desistência do recurso paradigmático
Tema também já identificado no julgamento de recursos repetitivos se deu no caso
em que o recorrente desistiu do recurso especial selecionado.
Como se sabe, diante da desistência do recorrente, impossível se mostra o
julgamento do mérito recursal, tendo em vista ter deixado de haver o interesse por parte
daquele que interpôs o recurso.
Todavia, o problema ganha contornos mais relevantes quando aquele recurso
sobre o qual se manifestou a desistência é exatamente o recurso paradigmático, cujo resultado
poderá influenciar diretamente todos os demais recursos ―idênticos‖ que se encontram
sobrestados.
Ao enfrentar o problema, que inicialmente se verificou no Recurso Especial nº
1.063.343, o Superior Tribunal de Justiça (por intermédio de sua Corte Especial, convocada a
apreciar a questão de ordem levantada relativamente ao tema da desistência do recurso),
posicionou-se, por maioria de votos, no sentido de indeferir a desistência.
Todavia, parece que a questão não foi resolvida como se deveria.
Como se sabe, a desistência é ato praticado pela parte cuja eficácia independe de
aceitação pelo Poder Judiciário. Em outras palavras, e nos termos do art. 158, do Código de
Processo Civil, o ato consistente na declaração unilateral de vontade (como é o caso de
desistência) produz efeitos imediatamente. Na verdade, apenas a desistência da ação exige a
homologação judicial para que produza efeitos (parágrafo único do art. 158, do Código de
Processo Civil), sendo certo que a desistência do recurso não comporta condição e nem está
sujeita à aceitação do recorrido.
Destarte, o simples fato de o recurso ter sido selecionado para ser o paradigma de
outros que tratam da mesma tese não pode servir de argumento para retirar do recorrente o
direito de desistir da via recursal.
Solução mais acertada teria dado o Superior Tribunal de Justiça se tivesse
simplesmente promovido a substituição do recurso paradigma — o que, como visto acima, já
ocorreu em outros casos de julgamento de recursos repetitivos em que se percebeu o equívoco
na escolha do recurso modelo.
Com isso, continuaria a se ter a aplicação da regra do art. 543-C, sem, entretanto,
impor condição (ilegal) para que o recorrente desista do recurso que se encontra em
andamento.
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4.3. A problemática da identificação dos casos ―idênticos‖ e da criação dos
precedentes
Como visto nas linhas acima, é inegável a valorização conferida ao precedente
judicial no direito brasileiro, que cada vez mais se apega, para a decisão de casos futuros, ao
que fora decidido em casos anteriores, em busca de uma maior previsibilidade e celeridade
nos julgamentos.
No entanto, a despeito da aproximação cada vez mais freqüente entre os sistemas
apontados anteriormente, preocupa a simplicidade como aparentemente se pretende importar
certos dogmas da common law para o sistema processual brasileiro.
É certo que, diante do elevado número de ações que enfrentam questões análogas
— mormente nos tribunais superiores —, bem como considerando-se a necessidade de se ter
julgamentos ―iguais‖ para casos ―iguais‖ (proporcionando-se uma segurança no resultado a
ser alcançado pelo jurisdicionado), bastante razoável se apresenta a valorização da técnica do
precedente judicial para o julgamento das ações ou recursos repetitivos.
No entanto, deve ser destacado que a doutrina do stare decisis apenas
aparentemente pode se apresentar como simples, na medida em que, na realidade, é um
fenômeno complexo, cuja aplicação reflete prudência e exercício de discrição judicial30.
Nesse diapasão, diversas técnicas são utilizadas no sistema da common law para
que se consiga identificar a existência de um precedente, bem como para saber se, na hipótese
em concreto, será ou não o precedente aplicado.
Em outras palavras, e como forma de se proporcionar o equilíbrio entre o stare
decisis e a evolução do direito, técnicas existem que permitem não apenas a distinção entre os
casos (distinguishing) como também a revogação de um precedente pela corte que a criou
(overruling).
Ocorre que tais técnicas não são familiares ao sistema jurídico brasileiro, o que
deixa no ar certa aflição e dúvida em se saber como serão aplicadas as regras que valorizam
os precedentes — algumas conferindo-lhes força vinculante. E tais regras se avolumam a cada
dia, o que torna a situação ainda mais angustiante.
Deixa-se claro que, pelo presente estudo, não se pretende fazer oposição à
utilização dos precedentes para a solução de novos casos. Mas pugna-se por uma maior
atenção quanto à efetiva utilização dos precedentes.
A técnica na definição dos ―casos idênticos‖ precisa ser apurada 31, para que não
haja risco de certos casos virem a sofrer a incidência de resultados que, na prática, não
resolvem de forma satisfatória determinada lide em particular.
Ademais, é necessário cautela e precisão para que o(s) recurso(s) selecionado(s)
represente(m) de forma adequada a tese jurídica que se encontra em discussão. Noutros
termos, nunca deve se perder de vista que o recurso paradigma tem por finalidade implícita
proporcionar o melhor e maior debate possível acerca do tema, de modo que a seleção de um
recurso mal fundamentado como ―modelo‖ pode acarretar inegável prejuízo aos litigantes dos
diversos casos ―idênticos‖.
30

FINE, Toni M. O uso do precedente e o papel do princípio do stare decisis no sistema legal norte-americano. Revista dos Tribunais, ano
89, vol. 782, dezembro de 2000, p. 90-91.
31
Como observa Dínio de Santis Garcia, ―há, então, que distinguir entre os ‗pontos relevantes‘ e os ‗aspectos marginais‘ da sentença. Mas
logo se vê que nessa altura deve entrar em cena a árdua ciência da interpretação das decisões, que só ela poderia traçar os limites entre os
temas centrais e os periféricos‖ (GARCIA, Dínio de Santis. Efeito vinculante dos julgados da Corte Suprema dos Tribunais Superiores.
Revista dos Tribunais, nº 734, p. 40).

www.interscienceplace.org

17

Ano 4 - N º 18 Julho/Setembro – 2011
Mas preocupa não apenas o precedente, como também a maneira com que certas
matérias vêm se transformando em paradigma para casos análogos futuros.
Exemplo bastante claro de como a adoção do sistema de precedentes aqui no
Brasil ainda se mostra ―engatinhando‖, sendo merecedora de inúmeros reparos, pode ser
constatado, inclusive, no próprio Supremo Tribunal Federal, quando da criação de Súmulas
Vinculantes32. Percebe-se, sem maior dificuldade, que ―decisões inéditas‖ estão se
transformando em súmula com aplicação obrigatória em todos os demais casos idênticos.
Destarte, não basta a simples valoração dos precedentes judiciais como paradigma
para casos semelhantes, pendentes e futuros. Para que se encontre a previsibilidade
pretendida, é preciso o desenvolvimento de técnicas que permitam a correta identificação dos
―casos idênticos‖ que serão atingidos pelo ―julgamento por amostragem‖, além, é claro, de se
ter maior preocupação ainda com a solução dada ao(s) recurso(s) escolhido(s), tendo em vista
o elevado número de ações que podem vir a ser solucionadas em decorrência de tal
julgamento paradigmático.
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