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RESUMO 

 

TORRE, Riccardo Giuliano Figueira. A valorização dos precedentes pelos Tribunais 
Superiores e a jurisprudência defensiva. 191 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo, 2015. 
 

O objetivo do presente trabalho consiste em examinar as medidas que têm sido adotadas no 

processo civil pátrio, desde a década 90, para mitigar o problema do excessivo volume de 

recursos que aguardam julgamento, há longa data, nos Tribunais Superiores, sendo a 

principal delas a valorização da utilização dos precedentes, de modo que o Capítulo 1 se 

ocupa de traçar esse panorama, apontando alguns fatores que contribuem para esse 

diagnóstico, a exemplo do déficit estrutural. A análise desse movimento sistêmico passa, 

necessariamente, pelo estudo da evolução histórica dos precedentes sob a perspectiva do 

direito comparado, a começar pelo direito português, além da análise da função por eles 

desempenhada em outras jurisdições de civil law e nos países de common law, em especial 

na Inglaterra e nos Estados Unidos (Capítulo 2). À luz dessas considerações, avaliar-se-á a 

função institucional que foi constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal e 

ao Superior Tribunal de Justiça, bem como os recursos de sobreposição a eles destinados, 

para, então, melhor compreender os principais mecanismos adotados, desde antes da 

Emenda Constitucional n.º 45/04, em prol da valorização jurisprudencial como uma das 

formas de acelerar os julgamentos e reduzir o contingente de processos, demonstrando-se a 

tendência brasileira de aproximação com a common law, temas esses que serão tratados no 

Capítulo 3.  Outrossim, é imperioso estudar, ainda nesse contexto, a chamada 

“jurisprudência defensiva”, conceito formado no seio dos Tribunais Superiores que se 

utiliza de requisitos jurisprudenciais que restringem o acesso das partes às vias superiores, 

e que será abordado, no Capítulo 4, mediante o exame das diversas situações constatadas 

na práxis forense. No Capítulo 5, por derradeiro, abordar-se-á a última versão do Projeto 

do Novo Código de Processo Civil, que apenas aguarda sanção presidencial, corroborando 

o movimento de fortificação do direito jurisprudencial, com enfoque voltado 

essencialmente para todas as disposições que tratam tanto da utilização dos precedentes 

como da mitigação da sobredita jurisprudência defensiva.  

 

Palavras-chave: Direito Jurisprudencial. Tribunais Superiores. Precedentes. 

Jurisprudência Defensiva. Projeto do Novo Código de Processo Civil.                 



 
 

ZUSAMMENFASSUNG 

 
TORRE, Riccardo Giuliano Figueira. Die zunehmende Bedeutung von Präzedenzfällen 
Oberster Gerichtshöfen in Brasilien und die „defensiven“ Gerichtsverfahren. 191 S. 
Dissertation (Master) – Juristische Fakultät der Universität São Paulo, 2015. 
 

Seit einigen Jahren müssen sich die brasilianischen Obersten Gerichtshöfen („Superior 

Tribunal de Justiça“ und „Supremo Tribunal Federal“, ähnlich jeweils zu den deutschen 

Bundesgerichtshof und Bundesverfassungsgericht) mit einem sehr schwierigen Problem 

beschäftigen: es gibt unzählbaren Berufungen, die beurteilt werden müssen. Jedoch 

verfügen die Gerichtshöfen nicht nur über unausreichende Zeit dafür, sondern auch über 

ungenügendes menschliche Infrastruktur. Um dieses chaotisches Panorama zu wenden, 

wurden seit 1990 einige Maßnahmen in das brasilianische Verfahrensrecht eingeführt, am 

Beispiel des Zurückgreifens auf Präzedenzfälle. Diese spielen eine sehr wichtige Rolle im 

brasilianischen Prozessrechtssystem. Die Verfassung vom Jahre 1988 ist 2004 geändert 

worden, um neuen Maßnahmen vorzustellen und diese Einführung wird im Kapitel 1 

beschrieben. Um die Grundrisse der Benutzung von Präzedenzfällen in Brasilien verstehen 

zu können, wird zum einem das portugiesische Recht analysiert im Kapitel 2. Zum zweiten 

wird das englische Recht zusammen mit dem amerikanischen Recht untersucht. Beide 

gehören zu dem so genannten „Common Law“ und legen vielen Wert auf die 

Gerichtsverfahren. Aufgrund der zahlreichen Unterschiede zwischen dem „Common Law“ 

und dem „Civil Law“, ist das Erstere lernenswert. Auf dieses Thema wird im zweiten 

Kapitel eingegangen. Danach befasst sich das Kapitel 3 mit dem brasilianischen Recht, 

nämlich mit Gesetzesänderungen, welche die Ähnlichkeiten des brasilianischen Rechts 

zum „Common Law“ beweisen. Obwohl diese Annäherung auf der einen Seite eine 

positive Tendenz darstellt, gibt es auf der anderen Seite auch negative Aspekte, am 

Beispiel der „defensiven“ Gerichtsverfahren. Diese werden im Kapitel 4 thematisiert. Hier 

geht es um formalen Bedingungen, die von den Gerichtshöfen – und nicht vom Gesetz – 

stammen und darauf zielen, die Zulässigkeit von Berufungen von den Obersten 

Gerichtshöfen zu hindern. Letztens diskutiert Kapitel 5 das neue brasilianische 

Zivilprozessgesetzbuch, das in kurzer Zeit von der brasilianischen Präsidentin zu erlassen 

ist.   

 

Stichwörter: Zivilprozessrecht. Oberste Gerichtshöfen. Präzedenzfälle. „Defensiven“ 

Gerichtsverfahren. Neues brasilianische Zivilprozessgesetzbuch. 
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1 INTRODUÇÃO: A SOBRECARGA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES 

BRASILEIROS 

 

Desde o advento da República, em 1889, o Poder Judiciário pátrio assumiu, efetivamente, 

o caráter de poder político do Estado. Abandonou-se o sistema europeu continental e, em 

contrapartida, permitiu-se a influência do liberalismo norte-americano como vertente de 

ação e organização do Judiciário, ao qual cumpre não apenas a prestação do serviço de 

justiça social à população, mas também a administração da justiça, problemática que é tão 

cara aos dias atuais, tendo em vista que o bom desempenho desta função exige, a um só 

tempo, qualidade, eficiência e possibilidade de acesso a todos os jurisdicionados.  

 

O problema decorrente da má administração da Justiça no Brasil não é recente, tampouco 

fácil de resolver, principalmente em meio a uma sociedade que, historicamente, é marcada 

por graves desequilíbrios sociais e que, a cada dia, torna-se mais complexa e tecnológica, 

de modo que tal questão ultrapassa os limites da ciência do Direito, chegando a atingir a 

Sociologia Jurídica e a própria ciência da Administração. 

 

Além da complexidade, uma tônica das sociedades contemporâneas é a “crise de 

gigantismo” a que se refere ARRUDA ALVIM , ainda mais acentuada em um país com as 

dimensões do Brasil, no qual os milhões de jurisdicionados procuram a Justiça para a 

resolução dos seus conflitos, gerando uma “inflação” de demandas em meio a um contexto 

de crescente litigiosidade1. 

 

Tal constatação é ecoada inclusive nos corredores do órgão de cúpula do Poder Judiciário 

brasileiro, o Supremo Tribunal Federal (“STF”), de modo que um de seus integrantes, o 

Ministro LUIS BARROSO, entende que, “com a redemocratização, ocorreu no país um 

expressivo aumento na demanda por justiça, o que significou uma expansão exponencial 

de litigiosidade e, consequentemente, um grande congestionamento nos juízos e 

tribunais”2. 

                                                 
1 NETTO, José Manoel de Arruda Alvim. A alta função jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça no 
âmbito do recurso especial e a relevância das questões. In: STJ 10 anos: obra comemorativa 1989-1999. 
Brasília: STJ, 1999, p. 42. 
2 Portal Migalhas. STF se aproxima da terceira década de existência sob severa crise de funcionalidade, diz 
Barroso, 26.08.2014. Disponível [online] em http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI206523,71043-
STF+se+aproxima+da+terceira+decada+de+existencia+sob+severa+crise+de. Acesso em 26.08.2014. 
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A temática em questão se insere em um contexto mais amplo. Com efeito, o movimento 

constituinte que culminou com a promulgação da Constituição Federal (“CF”) de 1988 

carregou, insitamente, um sentimento democrático ao qual vieram atrelados novos direitos 

– sociais, coletivos e difusos – que, por conseguinte, propiciaram à população uma maior 

conscientização quanto ao exercício de seus direitos subjetivos. Todavia, isso criou um 

“anseio progressivo de busca ao Judiciário”3, mas o Estado não estava preparado, 

estruturalmente, para lidar com a demanda que se seguiu.  

 

Sendo flagrante o descompasso entre o aparelho estatal e o número de jurisdicionados, as 

instituições foram obrigadas, gradativamente, a alterar suas funções para fazer frente a esse 

“gigantismo” social. 

 

Um exemplo claro disso é inchaço do STF, que, desde sua criação, tem visto 

paulatinamente seu perfil ser modificado, a fórceps, pelos fatores conjunturais, para se 

tornar praticamente uma Corte exclusivamente recursal em detrimento da sua 

incontrastável vertente também constitucional, hoje relegada a poucos casos4. 

 

O embrião dessa crise não é recente novo e tem raízes históricas, muito mais profundas, 

tanto assim que vem sendo alvo de estudo de juristas e demais operadores do Direito desde 

muito antes da promulgação da CF 1988, que decidiu criar o Superior Tribunal de Justiça 

(“STJ”) justamente para desafogar o STF. 

 

Por intermédio da criação de uma segunda Corte Superior, segregando a análise das 

violações ao direito constitucional daquelas que afrontem a legislação federal, o Brasil 

adotou uma medida bastante usual em alguns Estados de Direito modernos e 

contemporâneos, à semelhança principalmente da Itália e Alemanha. 

  

Posteriormente, em virtuda da insuficiência da criação do STJ para resolver o problema do 

acúmulo de processos, a promulgação da Emenda Constitucional n.º 45/2004 (“EC 

45/04”), que recebeu a alcunha de “reforma do Poder Judiciário”, ocorreu em meio a uma 

                                                 
3 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. O direito processual brasileiro e o efeito vinculante das decisões dos 
tribunais superiores. Revista de Processo n.º 105, ano 27, jan.-mar./2002, p. 65. 
4 FALCÃO, Joaquim; CERDEIRA, Pablo de Camargo; ARGUELHES, Diego Werneck. I Relatório Supremo 
em Números – Múltiplo Supremo. Rio de Janeiro: FGV, 2011. Disponível [online] em 
www.supremoemnumeros.com.br. Acesso em 13.11.2013. 
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crise de eficácia e eficiência deste Poder Republicano, que estava praticamente à beira de 

um colapso.  

 

Seu advento acarretou, decerto, muitas mudanças para o sistema constitucional e legal 

pátrio, haja vista que alterou dispositivos referentes a nada menos do que 25 (vinte e cinco) 

artigos da CF de 1988, assim como lhe acrescentou os arts. 103-A, 103-B, 111-A e 130-A, 

os quais impactam, inexoravelmente, no processo civil como um todo. 

 

Todavia, foi mantido o princípio da unidade da jurisdição, inclusive com maior amplitude, 

porquanto o texto constitucional agora afirma que não se excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário qualquer “lesão ou ameaça a direito”, e não apenas “lesão a direito individual”, 

tal como constava do texto anterior.  

 

Isso se coaduna com a necessidade de instituição de um Judiciário independente, que 

possua autonomia financeira e administrativa, como conditio sine qua nom para a 

efetividade da tutela jurisdicional. A garantia de independência da magistratura em face do 

poder político, aliás, já havia sido apontada como essencial à garantia da imparcialidade 

dos juízes por MAURO CAPPELLETTI
5. 

 

A grande quantidade de dispositivos alterados e/ou inseridos mostra, desde logo, a vastidão 

e abrangência da reforma que alterou a Constituição. Dentre as principais inovações, 

imbricam-se questões afeitas (i) à própria função e aos recursos julgados pelas cortes 

superiores, (ii)  a diversos princípios constitucionais; (iii)  à unidade do direito e à 

uniformização da jurisprudência; e (iv) à introdução de práticas tradicionalmente adotadas 

por ordenamentos de common law, tal como as súmulas com efeito vinculante. 

 

Referidas mudanças, a despeito de terem contribuído, de modo geral, para a melhoria da 

sistemática recursal, mostraram-se parcialmente insuficientes para a prática forense, 

passada uma década de sua introdução no nosso ordenamento jurídico.  

 

Isso porque, ainda hoje, persiste, ainda que em menor medida, o que ARNOLDO WALD  

chamou, nos idos de 2006, de “caos Legislativo e Judiciário”, uma vez que a insegurança 

                                                 
5 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça, trad. de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 
Sergio Fabris Editor, 1988, p. 12. 
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jurídica vivida passa por vários fatores, a saber: (i) excesso de leis; (ii)  falta de coerência 

do sistema; (iii)  falta de racionalidade de alguns textos legais; (iv) lentidão do processo 

judicial; (v) excessiva previsão legal de recursos6.  

 

Até hoje, todos esses fatores permanecem vivamente presentes, resultando em uma 

insegurança jurídica atomizada e, ademais, no descrédito do Judiciário como poder. 

 

Sociólogos e diversas instituições internacionais já houveram por bem verberar que o 

desenvolvimento de uma nação pressupõe a estabilidade de suas instituições democráticas 

e a segurança jurídica. Com efeito, RAYMOND ARON disse, certa feita, que se o quadro 

institucional possui um planejador com aspirações inovadoras, exige-se-lhe, em 

contrapartida, uma Administração e Justiça relativamente racionais e previsíveis7.  

 

Nesse sentido, desde 1997 um relatório elaborado pelo Banco Mundial apontara a base 

jurídica como um dos ingredientes para o desenvolvimento sustentável8, cuja conclusão foi 

ecoada por um dos economistas-chefes do BNDES, Professor ARMANDO PINHEIRO , que 

apregoava, em 1996, a imperiosa necessidade de reforma do Judiciário9. 

 

Essas constatações não se restringiram ao final da década de 90. Isso por que, mais 

recentemente, o Conselho Nacional de Justiça (“CNJ”), além de fundações privadas 

destinadas à pesquisa e desenvolvimento acadêmico, encabeçadas pela Fundação Getúlio 

Vargas (“FGV”), adotaram a iniciativa de esquadrinhar, e destrinchar, o raio x da 

sobrecarga do nosso Poder Judiciário, traduzindo em números o assoberbamento de 

trabalho da Corte Suprema, refletidos nos Relatórios “CNJ em Números” e “Supremo em 

Números”, o qual já conta com três edições.  

 

O cenário não poderia ser mais assustador e preocupante, afinal todas as pesquisas 

disponíveis, de suma relevância para os operadores do direito, concluem pela falência da 

                                                 
6 WALD, Arnoldo. Eficiência Judiciária e Segurança Jurídica: A racionalização da legislação brasileira e 
reforma do Poder Judiciário. In: MACHADO, Fábio Cardoso & MACHADO, Rafael Bicca (coords.). A 
Reforma do Poder Judiciário. São Paulo: Quartier Latin, 2006, pp. 52-54. 
7 ARON, Raymond. Les istitutions politiques de l'Occident dans le monde du XX siècle. In: Colloques de 
Berlin, La democratie a l'epreuve du XX siecle. Paris: Calmann-Levy, 1960. 
8 Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – Banco Mundial. O Estado num mundo de 
transformação. Washington, Banco Mundial, 1997, p. 43. Disponível [online] em 
http://www.acervo.epsjv.fiocruz.br/beb/textocompleto/mfn11116.  
9 PINHEIRO, Armando Castelar. Judicial System Performance and Economic Development, BNDES, 
out./1996, p. 05. 
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base jurídica brasileira em termos de progresso e desenvolvimento. E as razões para esse 

panorama caótico, em que pese serem objetivamente identificadas, apontam para a 

gravidade da situação. 

 

Em primeiro lugar, porque mesmo após o advento da EC n.º 45/04, não se efetivou o 

princípio da duração da razoável do processo, o que pode ser ilustrado pela constatação de 

que a duração média dos processos sob a relatoria de alguns dos ministros do STF 

aumentou10. 

 

Não se pode olvidar, pois, que o Direito, como sistema normativo instaurado em 

determinado tempo e lugar, deve se transformar de acordo com as necessidades da 

sociedade, com reflexo direto no Poder Judiciário, que deve ser dinâmico o suficiente para 

acompanhar as evoluções e mudanças de paradigma de toda ordem, como bem apontou 

M IGUEL REALE
11, razão pela qual a morosidade constitui um fator completamente 

antieconômico, inclusive do ponto de vista jurídico. 

 

Além disso, observa-se, recorrentemente, que os dias atuais continuam marcados, 

paradoxalmente, por inúmeras leis despropositadas e, por outro lado, pela inexistência de 

regulamentação de temas cruciais em razão da inércia que acomete o Poder Legislativo 

brasileiro, existindo, contudo, quem enxergue com ressalvas o “ativismo judicial” que o 

STF tem apresentado em meio às suas missões institucionais12.  

 

 

 

                                                 
10 “É possível notar que a partir de 2004 não há um padrão de diminuição na duração média das liminares, 
muito embora tenha sido incluído na Constituição o direito fundamental à duração razoável do processo. 
Também fica claro que não há um padrão no tempo para julgar a liminar entre os ministros”. (FALCÃO, 
Joaquim; HARTMANN, Ivar A.; CHAVES, Vitor P. III Relatório Supremo em Números: O Supremo e o 
tempo. FGV Direito Rio: Rio de Janeiro, 2014, pp. 12 e 17). Nesse sentido, é inconcebível aceitar a 
estatística segundo a qual um pedido de liminar demore – pasmem – cerca de 44 (quarenta e quatro) dias para 
ser analisado após ter dado entrada no STF, em que pese estar revestido de extrema urgência. Pior ainda 
quando se analisa o tempo decorrido até o trânsito em julgado das ações constitucionais, nunca inferior a 2,7 
anos. 
11 REALE, Miguel. Teoria do Direito e do Estado. 3ª ed. São Paulo: Livraria Martins, 1940, p. 22. 
12 Invocando a tentativa de regulamentação das uniões homoafetivas via jurisprudência do STF, LENIO 
STRECK , VICENTE BARRETTO  e RAFAEL OLIVEIRA  apontam para a “tentativa de instauração de uma 
verdadeira jurisprudência da valoração, na medida em que se pretende criar uma ‘abertura de espaços 
jurídicos’ para a criação de algo que depende da regulamentação do Poder Legislativo.” (STRECK, Lenio 
Luiz; BARRETTO, Vicente de Paulo; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. Ulisses e o Canto das Sereias: sobre 
ativismos judicias e os perigos da instauração de um terceiro turno da Constituinte. Revista Magister de 
Direito Civil e Processual Civil, ano VI, n.º 31, jul.-ago./2009, p. 07). 
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1.1. O vácuo de eficiência do Poder Judiciário 

 

Diante desse quadro, o Poder Judiciário tem desfrutado, perante a opinião pública, de 

imenso descrédito, sobretudo em virtude da sua reiterada ineficiência em atender 

rapidamente aos anseios de tutela jurisdicional justa, da inadequação dos julgados à 

realidade sócio-econômica, além de inúmeros escândalos, inclusive recentes, como os dos 

“super-salários” de alguns magistrados, que contribuíram para manter a população distante 

justamente do único Poder para o qual ela não contribui para a escolha dos membros.  

 

O sentimento de “justiça” só se fez sentir, na acepção leiga do termo, por ocasião do 

julgamento da famigerada Ação Penal 470, por meio da qual diversos políticos foram 

julgados e condenados, pelo STF, inclusive à pena privativa de liberdade, julgamento este 

que foi aprovado pela grande maioria dos cidadãos.  

 

Todavia, um vácuo de confiança persiste em torno do Judiciário, tanto é que PAULO DE 

TARSO RIBEIRO  afirma, neste contexto, a existência de um enorme descompasso entre as 

estruturas do direito e as expectativas sociais, o que leva o sistema judicial a uma profunda 

crise, crise esta que supera até mesmo a cognição horizontal ou vertical dos conflitos, 

atingindo “os paradigmas do direito com reflexos na estrutura do sistema e conseqüências 

por toda a sociedade”13.  

 

Com efeito, o descrédito do Poder Judiciário brasileiro envolve, em grande medida, os 

problemas de dispersão da jurisprudência e falta de estabilidade. O diagnóstico e os 

remédios para essa crise funcional-institucional, que serão estudados nos capítulos 

subsequentes, estão, há alguns anos, na agenda do legislador, sem resolução definitiva até 

o momento. 

 

Distanciamo-nos, pois, das três exigências básicas que são feitas do Judiciário, nas 

palavras do ex-Ministro do STF NELSON JOBIM : acessibilidade a todos, previsibilidade de 

decisões e decisões em tempo social e economicamente tolerável14. 

                                                 
13 RIBEIRO, Paulo de Tarso Ramos. Direito e Processo: Razão Burocrática e Acesso à Justiça. São Paulo: 
Max Limonad, 2002, p. 116.  
14 Supremo Tribunal Federal. Discurso de posse do Ministro Nelson Jobim à Presidência do STF. 03.06.2004. 
Disponível [online] em 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoPublicacaoInstitucionalPossePresidencial/anexo/Plaqueta_de_P
osse_Ministro_Nelson_Jobim_na_Presidencia.pdf.  Acesso em 13.10.2013. 
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A demora para que seja proferida uma decisão final, aliada ao tempo e ao próprio sistema 

que permite a morosidade também na fase de execução, distanciam nosso Poder Judiciário 

da certeza e segurança jurídica que dele se espera15, gerando o que DONALDO ARMELIN  

chamou de dano marginal decorrente da duração do processo16. 

 

Tais fatores, por conseguinte, além de não se coadunarem nem com o Estado de Direito, 

nem com o desenvolvimento nacional, acabam por deteriorar, ainda mais, o chamado 

“Risco Brasil”, tão propalado por LUCIANO COUTINHO
17. Efetivamente, temos uma 

legislação que comporta textos de épocas distintas, o que acaba por reunir momentos 

econômico-sociais também díspares, acarretando severas contradições, sem olvidar da falta 

de precisão quando da revogação da legislação pretérita, gerando incerteza para os 

jurisdicionados. 

 

A corroborar o caos judiciário exposto por ARNOLDO WALD , o ex-ministro do STF 

FRANCISCO REZEK
18 aponta dois vícios graves no nosso direito: o primeiro é o fato de o 

processo civil ser regido por regras que parecem querer fazer com que ele não tenha fim; o 

segundo diz respeito ao direito material que, aprovado sem critério e sem o devido debate 

parlamentar, aumenta o grau de litigiosidade. 

 

Em um Estado Democrático de Direito com o brasileiro, é imprescindível que se busque 

assegurar, a todos os cidadãos, a tutela jurisdicional, em cujo plano da efetividade se situa 

o acesso efetivo à jurisdição.  

 

                                                 
15 Foi o que se observou, por exemplo, por ocasião do julgamento da tablita, cuja constitucionalidade foi 
discutida por quase vinte anos, desde as primeiras reformas monetárias de 1986, até ser finalmente decidida 
em 2005.  
16 ARMELIN, Donaldo. Uma visão da crise atual do Poder Judiciário. In: MACHADO, Fábio Cardoso & 
MACHADO, Rafael Bicca (coords.). A Reforma do Poder Judiciário. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 
125. 
17 COUTINHO, Luciano. Risco Brasil, Risco do Brasil. Folha de S. Paulo de 10.10.1999. 
18 “Há no Direito brasileiro dois vícios graves pedindo, já faz tempo, remédio urgente. Nossas regras de 
processo, antes de tudo, parecem não querer que o processo termine. Os recursos possíveis são muitos (creio 
não haver fora do Brasil trama recursiva tão grande e complicada), e pouca gente hoje crê que isso ajude 
mesmo a apurar melhor a verdade para melhor fazer justiça. (...) De outro lado, as regras de direito 
material que o legislador edita com fartura têm sido a matriz de processo em larga escala, sobretudo 
quando é o governo que legisla, sem o pressuposto do debate parlamentar. Numa equação simples, toda 
demanda é o resultado de duas pessoas haverem entendido coisas diferentes ao ler a mesma norma. A 
simplicidade e a clareza da lei previnem demandas. Mas pouco tem sido feito entre nós para isso, para 
evitar, com a qualidade da lei, que à sua edição sobrevenham processos em cascata.” (REZEK, Francisco. 
O direito que atormenta. Folha de S. Paulo de 15.11.1998). 
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A despeito da introdução da garantia da razoável duração do processo no inciso LXXVIII 

do art. 5o da CF19, por meio da citada EC 45/04, além da determinação para que a atividade 

jurisdicional seja ininterrupta (art. 93, XII), a morosidade da Justiça ainda é problema da 

maior grandeza, especialmente considerando-se que as Cortes Superiores pátrias – o STJ e 

o STF20 – continuam sem ter capacidade de julgar os milhares de processos que lhes são 

distribuídos anualmente. 

 

 Por oportuno, ALFREDO BUZAID
21, já nos meados de 1960, apontava para a crise do STF, 

demonstrando não ser temática jurídica recente, concluindo que a crise que assolava o 

tribunal era quantitativa, seguido por RODRIGO GARCIA DA FONSECA, que menciona a 

“crise de gestão” no seio do STF praticamente desde a sua criação22. Também nesse exato 

sentido, RUI BARBOSA disse que“a Justiça atrasada não é Justiça, senão injustiça 

qualificada e manifesta”23.  

 

A demora na prestação da tutela jurisdicional cria insegurança jurídica incompatível com o 

atual estágio de desenvolvimento do País, o que acaba, por vias oblíquas, atrasando a 

fixação de teses jurídicas que, se estabelecidas com maior presteza, evitariam o 

ajuizamento de inúmeras outras demandas idênticas, além de acentuar as desigualdades 

sociais, bem apontadas por JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI
24-25. 

                                                 
19 JOSÉ AUGUSTO DELGADO  aponta que a duração razoável do processo decorre dos princípios do devido 
processo legal, direito de petição, acesso à jurisdição, eficiência e economicidade. Acrescenta, ainda, que o 
legislador, ao introduzir referido direito fundamental, o fez atrelando-o ao princípio da razoabilidade, 
porquanto liga a celeridade processual ao prazo dito “razoável”. (DELGADO, José Augusto. Reforma do 
Poder Judiciário: Art. 5º, LXXVIII, da CF. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; WAMBIER, Luiz 
Rodrigues et alii. (coords.). Reforma do Judiciário: Primeiras reflexões sobre a Emenda Constitucional n.º 
45/2004. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 358). 
20 Para fins metodológicos, considerar-se-ão, na presente Dissertação, o STJ e o STF como “Tribunais 
Superiores” ou “Cortes Superiores”, muito embora o Tribunal Superior do Trabalho (TST) e o Superior 
Tribunal Militar (STM) também sejam considerados como tribunais superiores. 
21 BUZAID, Alfredo. A crise do Supremo Tribunal Federal. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, v. LV. São Paulo: 1960, pp. 327-372. 
22 “Quase desde a sua criação, o STF vive uma crise na própria gestão dos casos que chegam para o seu 
pronunciamento. A superlotação dos escaninhos do STF é uma tônica de várias décadas.” (FONSECA, 
Rodrigo Garcia da. O papel do Supremo Tribunal Federal e a repercussão geral no recurso extraordinário. In: 
MARTINS, Ives Gandra da Silva; JOBIM, Eduardo (coords.). O processo na Constituição. São Paulo: 
Quartier Latin, 2008, p. 205). 
23 BARBOSA, Rui. Oração aos moços, edição popular anotada por Adriano da Gama Kury. Rio de Janeiro: 
Fundação Casa de Rui Barbosa, 1997. Disponível [online] em 
http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/rui_barbosa/FCRB_RuiBarbosa_Oracao_aos_mocos.p
df. Acesso em 09.06.2013. 
24 TUCCI, José Rogério Cruz e. Garantia da prestação jurisdicional sem dilações indevidas como corolário 
do devido processo legal. Revista de Processo n.º 66, São Paulo: RT, abr.-jun./1992, p. 72. 
25 Nesse diapasão, WALD  é lapidar ao definir que “existe, pois, uma espécie de círculo vicioso em virtude do 
qual a incerteza em relação ao direito vigente e a procrastinação dos recursos congestionam os tribunais, 
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Com efeito, o aprimoramento do sistema requer a racionalização do processo e a revisão e 

modernização legislativas, sem as quais não se atingirá a necessária segurança jurídica. A 

questão, portanto, é ciclotímica: a morosidade impera, e por causa dela foram pensados 

mecanismos diferentes.  

 

1.2. As principais tentativas de reforma sistêmica e a EC 45/04 

 

Desde o início da década de 90, alguns esforços foram empreendidos visando à 

consolidação da legislação vigente, à reformulação de textos obsoletos e à edição de novos 

diplomas legais, casos, v.g., do Código Civil de 2002, da reforma da Lei das Sociedades 

Anônimas, da Lei de Falências (Lei n.º 11.101/05) e da criação das parcerias público-

privadas, por meio da Lei n.º 11.079/04, dentre outros. 

 

Todavia, a ampliação da via do acesso à justiça veio acompanhada da massificação dos 

conflitos e do crescimento dos casos múltiplos, identificáveis por veicularem uma mesma 

questão de direito, o que impôs a necessidade de o modelo processual civil ser repensado, à 

luz da nova realidade26. 

 

Uma primeira tentativa de atingir esse desiderato foi a introdução e valorização do 

processo coletivo na década de 80, o qual foi pensado, à época, como instrumental 

importante para a coletivização das questões de massa. 

 

Entretanto, ele, isoladamente, não foi suficiente para resolver o problema por completo, 

sendo que alguns dos fatores comumente apontados para justificar a persistência dos 

entraves são os fatos de (i) a decisão de improcedência não atingir os integrantes do grupo, 

classe ou categoria das pessoas abrangidas pelo objeto da ação coletiva e (ii)  a pendência 

do processo coletivo não inviabilizar o ajuizamento de ações individuais pelos integrantes 

do grupo, classe ou categoria27. 

 

                                                                                                                                                    
tendo, outrossim, um efeito realimentador que multiplica os processos, tornando ainda mais precária a 
distribuição da Justiça.” (WALD, A., op. cit., p. 55). 
26 MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. O papel da jurisprudência e os incidentes de uniformização no 
Projeto do novo Código de Processo Civil. In: ROSSI, Fernando ET alii (coords). O futuro do processo civil 
no Brasil: uma análise crítica ao Projeto do Novo CPC. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 185. 
27 MONNERAT, F. V. da F., op. cit., p. 186. 
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Paralelamente a isso, várias “mini-reformas” foram empreendidas no Código de Processo 

Civil, nas duas últimas décadas, a fim de agilizar a dinâmica recursal, sendo que algumas 

das medidas implementadas giraram em torno do aumento dos poderes conferidos aos 

relatores dos recursos, permitindo-se o julgamento monocrático em determinadas 

hipóteses, listadas no art. 557, além da súmula impeditiva de recursos28. Outra novidade 

significativa que foi introduzida é a possibilidade de o magistrado de primeiro grau julgar 

liminarmente improcedente o pedido, nos moldes do art. 285-A do CPC. 

 

A despeito de pouco (ou quase nada) relacionada à reforma estrutural do Judiciário, a EC 

45/04 representou um inegável começo na tentativa de reformar, efetivamente, o sistema 

processual brasileiro.  

 

Sem quaisquer dúvidas, por intermédio dela foram introduzidas mudanças de extrema 

relevância do ponto de vista técnico para os juristas, a exemplo da adoção de súmulas 

vinculantes, vinculando os órgãos componentes do Poder Judiciário e da Administração 

Pública como um todo (art. 103-A da CF), bem como a introdução da repercussão geral 

como outro requisito de admissibilidade dos recursos extraordinários (art. 102, §3º, da CF), 

medidas essas que, comprovadamente, reduziram consideravelmente o volume anual de 

recursos que chegam ao STF e aguardam julgamento29.  

 

Ambas as medidas citadas se inserem em meio a outras em prol da valorização das 

decisões paradigmáticas dos tribunais, quais sejam, o recurso especial repetitivo (art. 543-

C do CPC), a súmula impeditiva de recursos (art. 518, §1º, do CPC); a possibilidade de 

decisão monocrática pelo relator (arts. 527, I, 544, §4º e 557 do CPC); e o julgamento 

liminar de improcedência da ação inicial (art. 285-A do CPC). 

 

Sem esvaziar parte do escopo do Capítulo 2 da presente dissertação, cumpre mencionar 

que a emenda promoveu alterações em matérias importantes que dizem respeito às Cortes 

Superiores. 

 

No âmbito do STF, a ação declaratória de constitucionalidade passou a ser cabível contra 

lei ou ato normativo federal e estadual. Não obstante, a homologação de sentenças 

                                                 
28 NETTO, J. M. de A. A., op. cit., p. 43. 
29 FALCÃO, J.; CERDEIRA, P. de C.; ARGUELHES, D. W., op. cit., p. 31. 
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estrangeiras e concessão de “exequatur” às cartas rogatórias foram transferidas da 

competência do STF para o STJ.  

 

A sistemática do recurso extraordinário também foi alterada, por meio do acréscimo de 

mais uma hipótese de cabimento (contra decisão que, em última ou única instância, julgar 

válida lei local contestada em face de lei federal), bem como por meio da inclusão de novo 

requisito extrínseco de admissibilidade, que é a demonstração de repercussão geral das 

questões constitucionais debatidas no caso. 

 

A força vinculante das decisões de mérito proferidas pelo STF também foi ampliada, uma 

vez que o efeito vinculante passou a, explicitamente, ser aplicável tanto a decisões em sede 

de ações declaratórias de constitucionalidade, como de ações diretas de 

inconstitucionalidade, abrangendo a Administração Pública direta e indireta, em todos os 

níveis da federação, tal como explicitado acima. O rol das citadas ações constitucionais 

também foi alargado para incluir o Governador do Distrito Federal e a Mesa da Câmara 

Legislativa do DF. 

 

No que atine ao STJ, as inovações da emenda atingiram principalmente o recurso especial, 

que passou a ser interponível contra decisão que julgar válida lei ou ato de governo local 

contestado em face de lei federal, deixando de lado a hipótese de lei local conflitante com 

lei federal. 

 

Com relação às demais medidas, os antigos Tribunais de Alçada foram extintos e 

incorporados aos tribunais estaduais, assim como houve a criação do CNJ, como forma de 

exercer o controle externo do Judiciário.  

 

Isto posto, em que pese a alcunha dada à EC 45/04 (“reforma do Judiciário”), o panorama 

atual ainda exige diversas mudanças. O problema de excesso de processos para julgar está, 

em grande medida, atrelado ao baixo número de magistrados em comparação com a 

população absoluta de cada comarca/região. Isso corrobora a impossibilidade de que seja 

prestada a tutela jurisdicional adequada, porquanto a capacidade de julgar é 

inexoravelmente suplantada pela massa de processos.  
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Nesse sentido, outra forma cogitada para mitigar estas disparidades foi a de reavivar antiga 

proposta de emenda constitucional (PEC 544/2002) prevendo a criação de quatro novos 

tribunais regionais federais (6ª, 7ª, 8ª e 9ª regiões), descentralizando principalmente o da 3a 

região, que abrange São Paulo, responsável, sozinho, por mais da metade dos processos de 

todo o Brasil.  

 

A PEC, em que pese ter sido alvo de severas críticas, principalmente por parte do então 

Presidente do STF, Ministro JOAQUIM BARBOSA
30, foi aprovada e convertida na Emenda 

Constitucional n.º 73/201331. A Emenda teve seus efeitos cautelarmente suspensos no bojo 

da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (“ADIn ”) n.º 5.017, cujo mérito ainda 

pende de julgamento. 

 

Ainda diante desse panorama, há outras medidas aventadas para melhorar a tramitação dos 

processos no País. Neste esteio, há doutrinadores que sustentam, por exemplo, a extensão 

da súmula vinculante às decisões proferidas pelo STJ, em especial àquelas relacionadas a 

matérias tributárias, administrativas e monetárias, caso do atual Ministro do STF LUIZ 

FUX
32.  

 

Ademais, costuma-se citar a adoção do requisito extrínseco de admissibilidade da 

repercussão geral também para os recursos especiais, questão esta, aliás, que parece 

próxima de ser solucionada. 

 

Por meio da Proposta de Emenda Constitucional (“PEC”) n.º 209/2012, o legislador 

pretende incluir os §§1º a 7º no art. 105 da CF, sendo que tal emenda já foi aprovada pela 

Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e pela Comissão Especial 

criada para a apreciação da matéria. Em maio de 2014, o Deputado Sandro Mabel 

                                                 
30 Principalmente pelos custos que acarretarão ao Erário, estimados em cerca de R$ 1 bilhão, segundo 
pesquisa do IPEA. O valor representa um aumento de 59% nos custos fixos da Justiça Federal de segunda 
instância, sem que a contrapartida (ganho de eficiência) seja garantida. Cf. Folha de S. Paulo, Caderno A6, 
11.06.2013. 
31 “Art. 1º O art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 11: (...) § 11. São criados, ainda, os seguintes Tribunais Regionais Federais: o da 6ª Região, com 
sede em Curitiba, Estado do Paraná, e jurisdição nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do 
Sul; o da 7ª Região, com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, e jurisdição no Estado de Minas 
Gerais; o da 8ª Região, com sede em Salvador, Estado da Bahia, e jurisdição nos Estados da Bahia e 
Sergipe; e o da 9ª Região, com sede em Manaus, Estado do Amazonas, e jurisdição nos Estados do 
Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima”. 
32 FUX, Luiz. A súmula vinculante e o Superior Tribunal de Justiça. Revista de Direito Bancário e do 
Mercado de Capitais, ano 8, n. 28, abr.-jun. 2005. 
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apresentou substitutivo à PEC 209/2012 para incluir o art. 105-A na Carta Maior, a fim de 

regular a instituição da súmula impeditiva de recursos também no âmbito do STJ para 

desafogá-lo, o qual foi aprovado pelo Plenário da Câmara em 06.06.201433. 

 

1.3. A guinada jurídica rumo à valorização dos precedentes e do direito 

jurisprudencial: caminho sem volta? 

 

Todas essas questões, novidades e inquietações processuais não podem ser isoladamente 

consideradas. 

 

Muito pelo contrário. Elas se inserem num contexto muito mais amplo – e extremamente 

relevante – da significativa constatação de que os problemas estruturais do nosso Poder 

Judiciário abriram caminho para que a EC 45/04 (e outras reformas legislativas esparsas) 

plantasse, no sistema jurídico brasileiro como um todo, o embrião de uma mudança 

aparentemente sem volta, qual seja, a busca pela uniformização e valorização da 

jurisprudência, através da valorização do mecanismo dos precedentes, que foi eleita como 

o “santo graal” pelo legislador e envolve a adoção, ainda que paulatina, de mecanismos 

típicos das famílias jurídicas de common law. 

 

Este, certamente, será um dos temas-chave da presente Dissertação, analisando, 

criticamente, os bônus – e também os ônus – que tais escolhas carregam consigo. 

 

Não à toa as últimas reformas que foram carreadas ao CPC atualmente em vigor já 

mostram, claramente, a tônica de ampliar o conceito de manutenção e verticalização dos 

precedentes judiciais, trasmudando algumas causas individuais em representativas de 

determinada controvérsia jurídica. 

 

É o que se deu, por exemplo, por meio da ampliação da função dos magistrados de 

primeira instância e dos desembargadores quanto à aplicação dos precedentes judiciais 

(arts. 285-A e 518, §1º, do CPC), além do aumento do caráter vinculante das decisões dos 

Ministros dos Tribunais Superiores quando da análise de recursos excepcionais (arts. 543-

A a 543-C). 

                                                 
33 Câmara dos Deputados do Brasil. Proposta de Emenda Constitucional n.º 209/2012. Disponível [online]em 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1277724&filename=Tramitacao-
PEC+209/2012. Acesso em 26.09.2014.  
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Com efeito, a formação e valorização dos precedentes e da própria jurisprudência, 

sumulada ou não, que se busca uniformizar, podem autorizar, legitimamente, a aceleração 

do procedimento e a repetição da aplicação da tese consagrada no julgamento de todas as 

demandas individuais idênticas que tenham sido ajuizadas. 

 

E é justamente esse – racionalização do processo e o julgamento das demandas individuais 

repetitivas – um dos principais escopos do Projeto de Novo Código de Processo Civil 

(“Projeto do Novo CPC”), como será visto adiante. 

 

A um só tempo, a valorização dos precedentes é uma técnica que prestigia a igualdade 

entre os jurisdicionados, propiciando maior segurança jurídica e previsibilidade34. 

 

Nessa seara, TERESA WAMBIER , uma das redatoras do anteprojeto do novo Código de 

Processo Civil que se avizinha, destaca três vantagens advindas do sistema de valorização 

dos precedentes, a saber: 

 

(1) maior efetividade do processo, eis que, após a decisão de questão que vinha sendo 

reiteradamente debatida, reduz-se o gasto da atividade jurisdicional e das partes, 

permitindo tal economia também em casos futuros; 

 

(2) maior respeito ao princípio da isonomia, na medida em que é dada a mesma 

resposta jurisdicional a casos de igual talante; 

 
(3) maior previsibilidade e tranquilidade para o jurisdicionado, dentro do contexto da 

ampliação da segurança jurídica, pois se trata da demonstração de que o Poder Judiciário 

cumpre constitucionalmente uma de suas missões, que é justamente a de dar respostas que 

efetivamente interpretem e apliquem a lei, respostas essas que deverão ser respeitadas e 

seguidas no futuro35. 

 

                                                 
34 Segundo M ONNERAT , “valorizar os precedentes, e não apenas os vinculantes, é viabilizar um processo 
mais ágil, justo e équo, possibilitando, naqueles processos que discutem causas idênticas já pacificadas 
pelos tribunais, cortes procedimentais e a repetição do entendimento consagrado.” (MONNERAT, F. V. da 
F., op. cit., p. 187). 
35 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória. 2ª ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 210. 
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Há, porém, um efeito perverso deste caminhar em direção aos institutos tradicionais da 

common law que a práxis forense tem revelado. 

 

Com o passar dos anos, diante da permanência de problemas antigos e a criação de novas 

situações pela prática forense, as Cortes Superiores, ainda assoberbadas de recursos para 

julgar36, vêm tentando criar jurisprudência no sentido de buscar, a todo custo, cercear o 

acesso às vias extraordinárias, não conhecendo de recursos por questões meramente 

formais, o que foi denominado de “jurisprudência defensiva”. 

 

Todavia, deve-se evitar que o processo civil, paulatinamente, seja transformado em 

instrumento adequado mais para se evitar uma decisão de mérito do que para dirimi-la. 

Caso contrário, não apenas a efetividade do processo se esvai, como o próprio prestígio da 

tutela jurisdicional, ocorrendo uma indesejável distorção na prestação jurisdicional com a 

conversão do instrumento único de sua efetivação no próprio objeto dela, fazendo-se 

mister “imunizar os juízes contra o processualismo, impedindo que o excesso de trabalho 

os convide a adotar uma postura defensiva, com a utilização do processo como um 

instrumento para esse distorcido fim”.37  

 

Esse fenômeno, inclusive, já fora destacado por JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA , que 

verberou o seguinte: “o trabalho empreendido por espíritos agudíssimos levou a requintes 

de refinamento a técnica do direito processual e executou sobre fundações sólidas projetos 

arquitetônicos de impressionante majestade. Nem sempre conjurou, todavia, o risco a todo 

labor do gênero ao deixar-se aprisionar na teia das abstrações e perder o contato com a 

realidade cotidiana”38.  

 

Ao processo e suas normas, portanto, é preciso conferir sua exata dimensão, vinculada 

estritamente à sua instrumentalidade. A lentidão do processo judicial e o excesso de 

recursos persistem e persistirão ao menos até que o Projeto do CPC seja finalmente 

aprovado pelo Congresso Nacional. 

 

                                                 
36 Em entrevista datada de 1998, o Ministro Carlos Velloso apontava um crescimento, à época, de 52% no 
volume de processos com relacao ao ano anterior. Mais alarmante ainda são os dados que indicam o 
crescimento de 1856% no volume de processos em um período de 46 anos. In: Jornal da OAB, nov./1998, 
p.11. 
37 ARMELIN, Donaldo, op. cit., p. 129. 
38 Vide Exposição de Motivos do PL n.º 3.253/04, que deu origem à Lei n.º 11.232/05. 
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A problemática, portanto, está exposta: o sistema processual civil brasileiro ainda carece 

de maior efetividade, de modo a prestar a tutela jurisdicional em consonância com as 

diversas garantias que são constitucionalmente asseguradas aos cidadãos, isto é, em 

primeiro lugar garantindo-lhes, efetivamente, o acesso à Justiça, para, então, entregar-lhes 

a tutela – favorável ou desfavorável – em tempo razoável. Tudo isso, obviamente, sob o 

pálio da segurança jurídica. 

 

E a principal medida eleita pelo legislador foi a fortificação do direito jurisprudencial, 

mesmo porque  os Tribunais Superiores ocupam, no sistema jurídico positivo brasileiro, 

inegável posição de protagonismo, ainda que “improvável”, segundo o Ministro Luís 

Barroso, do STF, bem como é certo que elas “têm sido eficientes em conciliar a 

interpretação do sentimento social dominante com uma pauta de avanços sociais 

moderados”, o que todavia não impede a conclusão de que o STF está perto de completar 

30 anos de existência democrática “sob severa crise de funcionalidade”39.   

 

A partir disso, dentro do próprio seio do Pretório Excelso está sendo erguida a bandeira de 

enfrentamento, com desassombro, do grande congestionamento dos juízos e tribunais. 

Recentemente, aliás, não se pode fechar os olhos para as iniciativas no seio do próprio STF 

de garantir maior segurança jurídica aos jurisdicionados, resolvendo questões embléticas 

que há muito pendiam de solução40.  

 

De todo modo, em que pese o fato de a aludida EC 45/04 ter jogoado luz sobre muitos 

desses problemas, é interessante notar a inexorável tendência que vem dominando nosso 

ordenamento desde o advento de tais medidas reformadoras, qual seja, de caminhar em 

direção ao sistema do common law, visando à sua uniformização, inclusive com a adoção 

de técnicas por lá consagradas, como a súmula vinculante. 

 

                                                 
39 Portal Migalhas, “STF se aproxima...”, op. cit., p. 01. 
40 Uma delas, que certamente impacta o volume de processos (lato sensu) em trânsito, diz respeito ao 
posicionamento firmado pelo Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 590.809, com 
repercussão geral reconhecida, por meio do qual prevaleceu o entendimento majoritário dos membros da 
Corte que entendem não ser cabível o ajuizamento de ação rescisória contra decisões com trânsito em julgado 
que tenham sido proferidas em harmonia com a jurisprudência do próprio STF, ainda que posteriormente 
ocorra a alteração do entendimento da Corte sobre a matéria. Com isso, a Corte prestigiou a segurança 
jurídica da coisa julgada. Cf. STF, Pleno, RE 590.809, Relator Ministro M ARCO AURÉLIO MELLO , j. em 
22.10.2014.  
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Com efeito, a aproximação do sistema brasileiro, notadamente de civil law, em relação aos 

instrumentos tradicionalmente utilizados em ordenamentos de common law, não é um 

movimento isolado; muito pelo contrário, trata-se de uma tendência inafastável, como 

forma de mitigar os entraves do acesso à Justiça brasileira, afinal “à ordem jurídica 

repugna o fenômeno de casos iguais serem decididos de maneira diferente”, mas a ela 

também não é permitida a estagnação que decorreria da uniformização perene41.  

 

Não podem passar despercebidas, entretanto, as nuances e particularidades observadas no 

direito brasileiro, caracterizado por ter adotado um sistema misto de precedentes, no qual 

convivem pacificamente precedentes sem efeito persuasivo algum, precedentes com certo 

grau de persuasão e precedentes com efeito vinculante. 

 

A dificuldade em se encontrar uma solução definitiva para a oscilação jurisprudencial no 

Brasil é ainda mais acentuada ao se ter em mente que os próprios Ministros do STJ e do 

STF, em diversas oportunidades, acabam por desrespeitar suas próprias decisões42, mas de 

uma maneira diferente, porxemplo, daquela consagrada no âmbito do overruling que é 

permitido e consagrado no direito norte-americano. 

 

A valorização do direito jurisprudencial também deve ser analisada sob a ótica da 

coletivização do julgamento de recursos, principalmente por meio do julgamento de 

recursos repetitivos, cuja orientação aplicada no leading case selecionado é replicada para 

os demais.  

 

De um lado, é certo que a aproximação com ordenamentos estrangeiros propicia um 

resultado mais célere, porquanto casos análogos vêem a aplicação de idêntica solução 

jurídica, e de outro, confere-se maior segurança e estabilidade jurídica, servindo a uma 

maior uniformização da jurisprudência. 

 

                                                 
41 GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil brasileiro. 14ª ed., São Paulo: Saraiva, 2000, p. 358.   
42 Segundo TERESA WAMBIER , “a jurisprudência dominante [por meio] da súmula do STJ ou do STF, como 
parâmetros para a decisão (...) só podem gerar resultados saudáveis se os Tribunais Superiores deixarem de 
alterar suas decisões. Caso contrário, ousaríamos dizer que a quase todas essas inovações poderão ser 
consideradas um desastre. (...) Admitirem-se decisões diferentes concomitantes ou, ainda, as tais ‘grandes 
viradas’, é negar o Estado de Direito, é estimular a propositura de ações e o ato de recorrer”. (WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim. A uniformidade e a estabilidade da jurisprudência e o Estado de direito: civil law e 
common law. Ideias e opiniões, v. 7. Curitiba, out./2009, p. 04). 
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Nesse esteio, o próprio manejo das súmulas vem crescendo exponencialmente nas duas 

últimas décadas dentro do processualismo civil brasileiro, servindo para a orientação do 

respectivo tribunal onde são editadas sobre determinado tema, o que também representa 

enormes ganhos de eficiência.  

 

Se é inegável que o direito jurisprudencial (por meio dos precedentes), como mecanismo 

de autotutela dos Tribunais Superiores diante do abusivo volume de feitos que aguardam 

julgamento, adquire cada vez maior relevo como fonte do direito em um ordenamento 

tradicionalmente centrado no direito legislado como o nosso, ele não pode, contudo, ser 

visto como a única panacéia para todos os óbices enfrentados pelos jurisdicionados, 

abrindo espaço para a já mencionada jurisprudência defensiva, por exemplo.  

 

1.4. Aparentemente sim: o novo CPC projetado 

 

A resposta à pergunta formulada no tópico precedente parece ser afirmativa: acredita-se 

que o ordenamento jurídico pátrio parece caminhar, sem olhar para trás, em direção à 

quase equiparação entre o direito jurisprudencial e a lei como fontes mais importantes do 

nosso direito.  

 

Dada a atualidade do tema, que tem sido alvo de comentários pela maioria da doutrina 

processualista que se dedica ao seu estudo, e considerando que iminentemente será 

aprovado o Projeto do Novo CPC, é imperioso destacar que ele prevê muitas medidas 

especificamente em torno dos temas aqui tratados, e cuja análise permite concluir em qual 

extensão o panorama atual será alterado, assim como vislumbrar o prognóstico futuro.  

 

A pertinência do exame acurado do que se projeta ser o novo Codex processualista civil 

brasileiro para o presente Trabalho é revelada desde a exposição de motivos, na qual um 

dos objetivos expressos do legislador é justamente o de exterminar – ou ao menos mitigar 

– a dita jurisprudência defensiva, ao mesmo tempo em que acentua, ainda mais, a 

valorização do papel da jurisprudência, das técnicas de coletivização dos julgamentos para 

casos idênticos e a preocupação com a uniformização da jurisprudência como veículo 

indutor de estabilidade do sistema.  

 



32 

 
 

A fim de combater a jurisprudência defensiva, algumas das medidas aventadas dizem 

respeito (1) à possibilidade de regularização da representação processual junto aos 

Tribunais Superiores, como contraponto à Súmula 115 do STJ; (2) à previsão expressa de 

que o equívoco no preenchimento da guia de custas não resultará automaticamente na 

aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator intimar a parte recorrente para sanar o 

vício ou pedir informações, em caso de dúvida, ao órgão arrecadador; e (3) à admissão de 

que a falta de peça obrigatória no agravo de instrumento não implicará a inadmissibilidade 

do recurso se o recorrente, intimado, vier a supri-la no prazo de cinco dias. 

 

Claramente, o legislador mostra sua preocupação com o exagerado destaque que vinha 

sendo dado aos aspectos formais dos recursos, em detrimento do mérito. E é o julgamento 

do mérito que se procura prestigiar, ao extremo, no Projeto do Novo CPC, que fala, 

explicitamente, na extração do máximo rendimento de cada processo singularmente 

considerado.  

 

Além disso, é dada ênfase à necessidade de se “criar uma disciplina jurídica minuciosa 

para a interpretação, aplicação e estabilização dos precedentes judiciais, estabelecendo 

regras que auxiliem na identificação, na interpretação e na superação de um 

precedente”43, ao lado da criação do incidente de resolução de demandas repetitivas. 

 

A última versão disponível do Projeto do Novo CPC, na qual o estudo se baseará, foi 

aprovada pela Câmara dos Deputados44 em março de 2014 (Substitutivo ao PLS 166/2010) 

e retornou ao Senado Federal para apreciação, primeiramente por uma comissão 

temporária e depois pelo Plenário, a fim de aprovar as mudanças que sofreu naquela Casa 

e sanar os pontos de divergência45.  

 

                                                 
43 Câmara dos Deputados do Brasil. Item “f”, p. 04, Disponível [online] em 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/54a-
legislatura/8046-10-codigo-de-processo-civil/proposicao/pareceres-e-relatorios. Acesso em 01.02.2014. 
44 Na Câmara, a tramitação foi autuada sob o n.º PL 8.046/2010. 
45 Câmara dos Deputados do Brasil. Juristas tentam superar divergências entre versões do novo CPC. 
Disponível [online] em http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/470264-
JURISTAS-TENTAM-SUPERAR-DIVERGENCIAS-ENTRE-VERSOES-DO-NOVO-CPC.html. Acesso 
em 26.09.2014. 
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Em 04.12.2014, a comissão temporária aprovou o relatório do Senador Vital do Rêgo, e 

em 17.12.2014 foi a vez do Plenário aprovar o texto-base do novo Código, que foi 

remetido à sanção presidencial46. 

 

1.5 Delimitação da estrutura da Dissertação 

 

Partindo do panorama desolador que assola o Judiciário brasileiro e é objeto  deste 

Capítulo 1, é preciso voltar à gênese do problema, que passa pela própria origem das 

nossas instituições judiciárias, a fim de chegar à valorização dos precedentes, lato sensu, 

como tentativa de reverter esse quadro.   

 

Assim, será feito, no Capítulo 2, um breve esforço de reconstrução histórica em torno da 

jurisprudência e de instrumentos análogos aos precedentes existentes na península hispano-

ibérica (v.g. façanhas) ainda no período medieval, sendo seguido pela evolução no âmbito 

português, com exemplificação por intermédio do instituto dos assentos. 

 

Será necessário, outrossim, indicar, ainda no segundo capítulo, a importância e pontos 

fulcrais dos precedentes no sistema do common law, inseridos na doutrina inglesa do stare 

decisis, bem assim demonstrar-se-á a origem, criação e evolução das Cortes Supremas nos 

EUA e na Inglaterra. 

 

A partir dessas premissas, será preciso estudar, brevemente, o funcionamento das cortes 

superiores nos principais adeptos do sistema da civil law na tradição romano-germânica, 

cujas características auxiliarão a compreensão do modelo eleito pelo constituinte brasileiro 

com relação aos Tribunais Superiores, detidamente analisado no capítulo 3. 

 

Ainda no terceiro capítulo, será analisado (i) o surgimento do nosso Supremo Tribunal 

Federal, (ii)  a reorganização do sistema judiciário pátrio a partir de 1988, permitindo-se 

traçar (iii)  o raio-x da utilização do precedente no direito brasileiro, no contexto das demais 

medidas implementadas na EC 45/04 em prol da celeridade, coletivização dos julgamentos 

e valorização jurisprudencial como forma de atenuar a crise de eficiência do Judiciário 

apontada neste capítulo introdutório.  

                                                 
46 Portal Migalhas. Novo CPC vai à sanção presidencial.  Disponível [online] em 
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI213017,11049-Novo+CPC+vai+a+sancao+presidencial. Acesso 
em 17.12.2014. 
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Em que pese todas essas medidas saudáveis, chegar-se-á, por outro lado, à problemática da 

jurisprudência defensiva, temática que será conceituada e devidamente exemplificada no 

capítulo 4, tanto sob a ótica doutrinária como a partir de inúmeros julgados em que são 

identificadas práticas reiteradas de restringir o acesso aos Tribunais Superiores e impedir, 

portanto, que seu arquivo de processos pendente de julgamento seja aumentado. 

 

Por derradeiro, também faz parte do escopo desta Dissertação avaliar as novas mudanças 

que serão trazidas para o processo civil brasileiro por meio do novo Código de Processo 

Civil, principalmente em relação à sistemática jurisprudencial e para os precedentes em si, 

inclusive quanto à jurisprudência defensiva, motivo pelo qual esta será a temática do 

capítulo 5. 

 

A presente Dissertação, destarte, fará a interlocução entre história, presente e futuro, com 

vistas a propiciar àqueles que a leiam um entendimento aguçado, e crítico, em torno da 

opção legislativa, em cooperação com os Tribunais Superiores, pela valorização dos 

precedentes como tentativa de autodefesa em face dos até o momento insolúveis 

problemas de excesso de recursos que travam nossas Cortes e as afastam do seu perfil 

nomofilático constitucional. 
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6 SÍNTESE CONCLUSIVA 

 

É lugar-comum entre os operadores do direito no Brasil, inclusive entre aqueles que 

ocupam os mais altos cargos na hierarquia judiciária brasileira, a constatação de que as 

nossas Cortes Superiores, assim constitucionalmente eleitas, não têm desempenhado 

satisfatoriamente a missão institucional que lhes foi designada. 

 

E isso ocorre, de longa data, muito mais por um problema estrutural e fisiológico do que 

por uma suposta deficiência na prestação da tutela jurisdicional. Muito pelo contrário, 

afinal quando os Tribunais Superiores efetivamente se deparam com o julgamento de 

determinada matéria controvertida, o pronunciamento é altamente elucidativo e profícuo 

para os jurisdicionados, atendendo ao desiderato uniformizador. 

 

Problemas de várias ordens acometem e afligem aqueles que precisam se socorrer do Poder 

Judiciário brasileiro. Morosidade e ineficiência, gerando insegurança jurídica, são apenas 

alguns deles, mas tão significativos a ponto de fazerem muitos estudiosos se debruçarem 

sobre as razões que levaram a este panorama caótico, dentre eles o Ministro Luis Roberto 

Barroso, do STF, um dos expoentes a lutar por mudanças naquela Corte. 

 

O que se pretendeu demonstrar, por meio desta Dissertação, é que a plena compreensão do 

panorama atual exige duas reflexões: uma sob a perspectiva histórica, e outra sob a ótica 

do direito comparado.  

 

O perfil histórico permitiu entender qual a origem das nossas Cortes Superiores e da 

espécie de pronunciamento que delas advêm; de outro lado, o método comparativo 

possibilitou a melhor compreensão acerca da solução proposta pelo legislador brasileiro, há 

mais de duas décadas, e que vem sendo colocada em prática desde então, qual seja, a 

utilização de institutos até então alheios à nossa tradição jurídica, oriundos das famílias que 

aderiram ao common law e que denotam a preocupação com a uniformização 

jurisprudencial e, ao mesmo tempo, com a valorização dos precedentes como forma de 

atingi-la, sobretudo daqueles dotados de eficácia vinculante. 
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Com isso, ainda que por via oblíqua, o legislador pretendeu desafogar os Tribunais 

Superiores, diversificando os instrumentos disponibilizados aos magistrados, sobretudo 

àqueles de segundo grau e aos Ministros. 

 

Partindo da retrospectiva histórica, é impensável tecer quaisquer considerações sem 

estudar o direito peninsular ibérico, em especial o português, nosso antecedente remoto – e 

direto, inclusive para fins jurisprudenciais – até pouco mais de um século atrás. 

 

Assim é que, desde a recepção do direito comum na península ibérica, os precedentes têm 

participação intensa na vida portuguesa, em um movimento pendular de adoção de 

precedentes com e sem efeito vinculativo.  

 

Neste contexto é que foram estudados os institutos das façanhas, dos estilos e dos assentos 

da Casa da Suplicação lusitana, com maior destaque dado aos últimos, porquanto, 

enquanto vigentes no ordenamento português (mais precisamente até 1993), a decisão 

neles consubstanciada tinha força de lei e se prestava, ao mesmo tempo, a dirimir e 

pacificar os conflitos. Modernamente, aproximam-se das súmulas, tão arraigadas em nossa 

cultura jurídica. 

 

De toda sorte, a conclusão subjacente a este específico período histórico gira em torno da 

existência dos precedentes, e com denotada relevância, mesmo em um sistema altamente 

codificado como o português. 

 

Essas premissas pavimentaram o caminho para demonstrar que o movimento brasileiro não 

é isolado no âmbito do civil law. Ao contrário, sistemas tradicionais como França, Itália e 

Alemanha, representantes tanto dos sistemas de cassação como de revisão, também 

fizeram e fazem uso dos precedentes, em maior ou menor escala, sempre tendo em mente, 

frise-se, a uniformização da aplicação do direito. 

 

Em todos esses sistemas brevemente estudados, percebe-se a familiaridade com os 

precedentes com eficácia relativamente persuasiva. Ou seja, ainda que não sejam, por força 

de lei, vinculantes, sua reiterada aplicação, principalmente em matérias constitucionais, 

acaba por dotá-los de força maior do que meramente persuasão para os julgamentos 

futuros. 
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Chegou-se, ato contínuo, ao common law. Aí sim residem as substanciais diferenças em 

relação ao civil law. E, da mesma maneira que tais diferenças existem, elas têm sido 

atenuadas nos últimos tempos. Expliquemo-nos em seguida.  

 

Paralelamente às diferenças, seu estudo, tão profícuo para entender o movimento estrutural 

que o Brasil tem vivido desde os anos 90, revela-se ainda mais indispensável quando se 

recorda que toda a sistemática do nosso recurso extraordinário foi pensada a partir do writ 

of error norte-americano. 

 

Pois bem. Diante disso, procurou-se abordar a gênese dos órgãos judiciais superiores da 

Inglaterra e dos EUA, ordenamentos eleitos para representar a análise acerca da família 

que é adepta do “direito comum” e que pouca influência recebeu do direito romano, a 

começar pela Inglaterra, cujas dificuldades geográficas contribuíram, em grande medida, 

para impedir a penetração do ius commune justinianeu. 

 

A doutrina do stare decisis, e, portanto, do binding precedent, é fulcral para explicar qual a 

importância que os precedentes desfrutam, até hoje, nos ordenamentos citados. Apesar de 

integrantes da mesma família jurídica, e de os EUA terem sido moldados à feição dos 

costumes ingleses em virtude da colonização, há diferenças significativas tanto estruturais 

como na forma de julgamento entre os dois países. 

 

Procurou-se demonstrar, pois, que a extração da ratio decidendi é o que importa para fins 

da uniformização jurisprudencial, ou seja, os precedentes com eficácia vinculativa o são 

porque é a ratio decidendi que se projeta para os casos futuros.  

 

Ademais, a influência da common law sobre o direito brasileiro vai muito além do que a 

mera sistemática do recurso extraordinário. A começar pela criação das súmulas 

vinculantes, em 2004, que representou uma inequívoca sinalização no sentido de que a 

teoria dos binding precedents passaria a ser utilizada pela nossa Corte Suprema. 

 

Ademais, é certo que a Suprema Corte americana efetivamente escolhe quais casos deseja 

julgar, certificando, portanto, a relevância de determinada questão (daí o writ of certiorari). 

O mesmo aconteceu, no Brasil, desde a implementação da exigência da demonstração da 
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repercussão geral como mais um requisito intrínseco de admissibilidade do recurso 

extraordinário, que, caso inexistente, gera o não conhecimento do recurso. 

 

Em ambos os casos, mais uma sinonímia: tanto a Suprema Corte americana como a 

brasileira se viram atoladas e assoberbadas em meio a tantos recursos pendentes de 

julgamento. Decidiram, então, restringir o acesso dos jurisdicionados a elas, selecionando 

quais matérias deseja julgar.  

 

Subsequentemente às similitudes (e também diferenças) apontadas, passou-se a adentrar 

especificamente o modelo brasileiro, que também teve momentos históricos em que os 

precedentes oscilaram, ora a ocupar maior espaço, ora menor. 

 

A exposição em torno do funcionamento e criação das Cortes Superiores em outros 

ordenamentos de civil law serviram para explicitar que o constituinte, ao criar o STJ em 

1988, buscou segregar as competências do STF para relegá-lo ao papel de verdadeira Corte 

Constitucional, deixando para o novo tribunal a competência para análise das violações 

perpetradas à legislação infraconstitucional. Tal mister, como visto, existe tanto na Itália 

como na Alemanha. 

 

Fazendo nova interface com o raio-x que se esquadrinhou no capítulo 1 quanto aos 

principais entraves para a efetiva prestação da tutela jurisdicional nos Tribunais Superiores 

brasileiros, a segregação da competência do STF foi a forma colocada em prática para 

tentar reduzir a quantidade de processos a serem julgados. 

 

Passadas quase três décadas desde a criação do STJ, porém, estudos encabeçados pela 

Fundação Getúlio Vargas, que destrincharam o perfil da nossa Suprema Corte, 

demonstram e comprovam que ela é muito mais uma Corte recursal do que constitucional, 

e o maior responsável pela avalanche recursal é, ironicamente, o próprio Poder Público. 

 

A criação dos já citados mecanismos da repercussão geral e da súmula vinculante 

contribuíram, em parte, para mitigar o problema, mas a curva continua ascendente no que 

se refere à fila de julgamento. 
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O problema maior, portanto, está posto. E há muito tempo. Ao lado dessas medidas, várias 

outras minirreformas foram empreendidas no CPC pátrio desde o início de 1990, sendo 

uma delas consistente no aumento do poder atribuído aos relatores dos recursos de 

apelação, que podem julgá-los monocraticamente quando estiverem em confronto com 

súmula do STJ e do STF, mesmo que não vinculante, consistindo na chamada súmula 

impeditiva de recursos. 

 

A partir desses exemplos, foi possível observar perfeitamente os dois objetivos delineados 

pelo legislador: valorizar o direito jurisprudencial dentre as fontes de direito brasileiras e, 

em paralelo, utilizá-la como escudo para tentar dotar os Tribunais Superiores de 

capacidade para prestar a tutela jurisdicional, em última instância e ou única instância, que 

é o que deles se espera. 

 

Porém, tais reformas foram pontuais, e não sistêmicas. Tentou-se, ademais, enfatizar 

técnicas de coletivização dos julgamentos, por intermédio do julgamento dos recursos 

repetitivos, através dos quais a decisão posta para o recurso eleito como paradigma é 

replicada para os demais. 

 

Aqui, entretanto, merece uma pequena digressão. Foi tema desta Dissertação conceituar o 

precedente, tanto sob a ótica do direito comparado como sob a visão do direito brasileiro. 

Em linhas gerais, embasa a noção de precedente a ideia de que a decisão nele contida tem 

aptidão de se protrair no tempo e influenciar julgamentos futuros. 

 

Ocorre, entretanto, que no common law é a ratio decidendi que forma o precedente, ao 

passo que no Brasil é a parte dispositiva do acórdão que se presta à nova utilização futura.  

 

Assim, tais nuances podem representar um certo perigo à segurança jurídica no caso 

brasileiro, porquanto a mera importação de uma técnica alheia à nossa tradição não pode 

ocorrer automaticamente; merece, sim, uma reflexão mais aprofundada, sob pena de se 

aplicar o mesmo precedente para casos cujos fatos eram diferentes, o que em tese pode 

alterar a conclusão do julgado.  

 

Destarte, a análise da interpretação dos precedentes, e eleição dos paradigmas, deve ser 

mais criteriosa, em que pese corresponder a uma tutela jurisdicional mais morosa. Mas aí 
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estão em jogo dois valores essenciais, sendo que um deve, inexoravelmente, se sobrepor ao 

outro. 

 

Outra ressalva que deve ser feita diz respeito ao confronto entre a estabilidade do direito e 

sua imutabilidade. As palavras não são sinônimas, e apenas o primeiro objetivo deve ser 

perseguido, sobretudo porque mesmo os ordenamentos anglo-saxões convivem, 

hodiernamente, com a possibilidade de modificação das decisões proferidas por seus 

Tribunais Superiores, que não ficam engessados quando as circunstâncias assim o exigir, 

valendo-se do instituto do overruling, em suas variadas vertentes. Nada mais justo, lógico e 

coerente. 

 

Feito esse aparte, voltemos às inovações carreadas por meio da EC 45/04, que, muito 

embora tenha recebido a alcunha de “reforma do Judiciário”, infelizmente não conseguiu 

resolver todos os obstáculos com os quais os jurisdicionados têm que lidar. 

 

Mas isso não retira sua importância, muito pelo contrário. A emenda traduziu, para o 

direito positivo, muitas dessas mudanças que demonstram a aproximação com a common 

law e subsequente valorização do direito jurisprudencial traduzido pelos precedentes, 

tendo afetado, inclusive, a própria sistemática dos recursos especial e extraordinário, 

recursos de fundamentação vinculada que se situam no topo da hierarquia recursal e que 

foram lá cuidadosamente colocados diante da função constitucional dos nossos Tribunais 

Superiores. 

 

E mais: justamente pela análise evolutiva dos temas, acreditamos que essa tendência é 

inafastável e um caminho sem volta. 

 

Trata-se de um híbrido entre os dois sistemas que é extremamente salutar, desde que não 

represente uma ruptura completa das tradições jurídicas de um país e, principalmente, que 

sejam importados institutos com comprovada eficácia no direito estrangeiro, ainda que 

isso não seja garantia de sucesso em solo brasileiro, pelas especificidades inerentes a cada 

ordenamento. 

 

Desta feita, as mudanças, isolada ou coletivamente analisadas, representaram uma 

alteração paradigmática estrutural do nosso ordenamento jurídico, que, motivada pela 
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impossibilidade fisiológica de se estancar a sangria de infindáveis recursos aguardando 

julgamento, caminha, a passos largos, para transformar o direito jurisprudencial em fonte 

do direito quase tão importante quanto a lei. 

 

Mesmo após a implementação do processo eletrônico e do julgamento virtual no âmbito 

dos tribunais, a reforma se mostra incompleta e insatisfatória, o que também é lugar-

comum entre os operadores do direito. Chegamos a um novo ponto de estrangulamento, 

que exige a adoção de medidas outras para combater o quadro de permanente perda de 

eficiência. 

 

Assistematicamente, têm sido pensadas medidas como a extensão da repercussão geral 

para os recursos especiais; a criação de novos Tribunais Regionais Federais; e mudanças 

regimentais no STF, envolvendo a alteração da competência para julgamento do Pleno e 

das Turmas, por exemplo. 

 

Sem entrar no mérito da validade de cada uma elas, que já foi explorado ao longo deste 

trabalho, ainda assim elas se afiguram incapazes, de per si, de resolver todos os entraves do 

sistema processual civil brasileiro. 

 

Eis, então, que a discussão não poderia ser mais atual quando estamos em vias de, 

finalmente, aprovar um novo Código de Processo Civil em substituição ao atual, vigente há 

mais de quarenta anos. 

 

Após mais de quatro anos de tramitação no Congresso Nacional, com idas e vindas na 

Câmara e no Senado, onde tudo começou por meio do PLS n.º 166/2010, a redação final 

aguarda apenas a sanção presidencial, o que decerto impacta e reflete em praticamente 

todos os temas aqui tratados. 

 

Há que se ter em mente, porém, que as tentativas de aprimorar o sistema devem ser 

perquiridas sempre à luz dos direitos e garantias fundamentais, ocasionando uma reforma 

democrática e eficiente, de tal maneira que se possa, efetivamente, conferir celeridade à 

tramitação dos feitos e evitar a descabida repetição dos mesmos, o que acabaria por aliviar 

tanto a Justiça de primeira e segunda instâncias como os próprios tribunais superiores. 
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Nessa seara reside a temática específica da jurisprudência defensiva, que foi devidamente 

conceituada e exemplificada no presente trabalho, e cuja relevância é constatada desde a 

definição de seu conceito, qual seja, a criação e utilização de requisitos formais dos 

recursos que obstem o acesso às Cortes Superiores, em clara prejudicialidade do 

enfrentamento do mérito recursal. 

 

Tais práticas são objeto de inúmeros reclamos da comunidade jurídica, seja no que tange 

aos requisitos que não possuem amparo legal – caso das guias de preparo – seja, ainda, no 

desvirtuamento da aplicação de súmulas consagradas tanto do STJ como do STF. 

 

Que é preciso restringir o acesso ao STJ e ao STF, para que cumpram o perfil nomofilático 

que lhes foi constitucionalmente atribuído, disso não discordamos. Discordamos, 

entretanto, da implementação de medidas ao arrepio da lei, da segurança jurídica e de 

outras garantias fundamentais, algumas das quais sem justificativa razoável. 

 

Esse não é o caminho a ser seguido, mesmo porque o contingente recursal, à primeira vista, 

é reduzido quantitativamente, mas não qualitativamente, que é o que se sustenta a longo 

prazo. Os demais mecanismos, que funcionam como verdadeiros filtros recursais, são 

plenamente válidos, legítimos e, sobretudo, imprescindíveis, mesmo porque em um País de 

dimensões quase continentais como o brasileiro, faz-se mister criar métodos de aplicação 

uniforme da lei e das decisões em todo o território, ainda mais porque incontáveis 

demandas veiculam teses jurídicas idênticas. 

 

Felizmente, tais desvios de finalidade, conquanto sejam usuais em percursos que têm 

mudanças abruptas, não passaram despercebidos pela Comissão de Juristas designada para 

pensar o texto do novo Código de Processo Civil. 

 

De todas as futuras novidades que foram minudentemente exploradas neste Trabalho, a 

mens legis que fica é: o direito jurisprudencial será ainda mais valorizado, os mecanismos 

já existentes serão aprimorados, e outros novos serão criados, caso, v.g., do incidente de 

resolução de demandas repetitivas. 

 

Atrelado a isso, pretende-se pôr fim a quase todas as práticas qualificadas como integrantes 

da jurisprudência defensiva, afinal reitera-se que a criação de requisitos formais para o não 
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conhecimento dos recursos de sobreposição não é, de longe, a panacéia para a crise 

brasileira quanto ao excessivo volume de processos aguardando julgamento. 

 

À primeira vista, a impressão que ficou com relação ao Projeto do Novo CPC é 

extremamente positiva.  

 

Um capítulo foi inteiramente dedicado a regular os precedentes, houve mudança na 

sistemática recursal, tentativa de simplificar o procedimento e, outrossim, desejo explícito 

de retomar o princípio da instrumentalidade a ponto de valorizar, ao máximo, o mérito 

recursal, fazendo cair por terra o formalismo exacerbado que é, até então, tônica da 

jurisprudência defensiva. 

 

Não se sabe como a práxis forense irá reagir às novidades, mas o simples fato de o 

legislador insistir nessa mudança cultural se revela paradigmática para vislumbrar os 

rumos que o processo civil brasileiro pretende adotar, ao menos nas próximas décadas. 

 

Percebe-se, com absoluta certeza, que o direito positivo, de per si, não é capaz de 

solucionar e atender aos anseios de uma comunidade jurídica quantitativamente milionária, 

em especial se se pensar no Poder Legislativo pátrio, cuja crise moral – e produtiva – é 

muito mais duradoura, e acentuada, do que aquela vista no Judiciário, que justamente por 

isso é, muitas vezes, chamado a suprir lacunas legislativas. 

 

Erigir o direito jurisprudencial à condição de fonte do direito, se não superior, mas pelo 

menos em pé de igualdade com a lei, significa, a nosso ver, importar do direito anglo-saxão 

um modelo que apresenta mais virtudes do que vicissitudes. 

 

Naturalmente, o êxito prolongado deste mister dependerá do saneamento de óbices que 

representaram o desvirtuamento do modelo quando foram aplicados aqui no Brasil, e que 

foram devidamente anotados nesta Dissertação, mas em um mundo ideal e utópico, focado 

apenas nos aspectos jurídicos que comparam o civil law e o common law, estamos 

alinhados aos juristas que entendem ser descabida a separação estanque entre tais modelos, 

sendo desejável a confluência entre ambos, incorporando aspectos de um ou de outro, a 

depender do ordenamento com o qual se estiver lidando. 
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Espera-se, de maneira geral, que as considerações aqui expostas tenham contribuído para 

jogar luz sobre diversos temas tão candentes, necessários e atuais, que por certo serão 

objeto de estudo nos anos vindouros, sobretudo sob a égide do novo Codex processual 

brasileiro, que realisticamente falando não terá o condão de acalentar todas as angústias 

dos processualistas nacionais, mas ao menos trará infinitos novos temas para debates e 

reflexões.  
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