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dos instrumentos processuais; 4. Compatibilização entre garan-

tismo processual e contraditório nos julgamentos por amostra-

gem; 5. Condicionantes para o efetivo respeito ao devido pro-

cesso legal na fixação de teses paradigmáticas; 6. Conclusão; 

Referências. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Direito Processual brasileiro passou por conside-

rável reestruturação com a entrada em vigor, aos 

18 de março de 2016, do Código de Processo Civil 

de 2015. 

Como causas motivadoras para a profunda 

reforma podem ser apontadas a obsolescência do Código revo-

gado, de 1973, a superveniência da Constituição da República 

Federativa do Brasil,3 em 1988, e, por fim, as insustentáveis ta-

xas de congestionamento de processos judiciais em trâmite nos 

90 (noventa) tribunais de todo o país. 4 
 

3 “A supremacia da Constituição Federal na atividade hermenêutica é tônica da mo-
derna constitucionalização do processo, tanto que a proposta de criação do novel Có-
digo de Processo Civil estrutura-se com uma parte geral na qual se inserem os princí-
pios que devem nortear a atividade judicante.” FUX, Luiz. Processo e Constituição. 
In: Processo Constitucional. Ana Carolina Squadri Santanna...(et al.); coordenação 

Luiz Fux. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 8. O artigo 1º do novo Código sintetiza 
este objetivo de compatibilização com a Carta Política: “Art. 1º. O processo civil será 
ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e os princípios fundamen-
tais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se 
as disposições deste Código.” 
4 A estrutura judiciária brasileira conta com quatro tribunais superiores, cinco tribu-
nais regionais federais, vinte e quatro tribunais regionais do trabalho, vinte e sete tri-
bunais regionais eleitorais, três tribunais de justiça militar e vinte e sete tribunais de 

justiça. Justiça em Números 2017. Conselho Nacional de Justiça. CNJ. Disponível 
em: <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/ar-
quivo/2017/09/e5b5789fe59c137d43506b2e4ec4ed67.pdf>. Acesso em 24 jan 2019. 
De acordo com o último levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, tra-
mitam no Brasil atualmente cerca de 80,1 milhões de processos. Justiça em Números 
2018. Conselho Nacional de Justiça. CNJ. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/fi-
les/conteudo/arquivo/2018/09/da64a36ddee693ddf735b9ec03319e84.pdf>. Acesso 

O 
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O novo Código de Processo Civil possui duas diretrizes 

centrais bem nítidas que têm por escopo debelar a atual crise do 

Judiciário brasileiro: a do fortalecimento da jurisprudência e a 

do estímulo aos meios consensuais de solução de conflitos.5 

A primeira diretriz tem por cerne as regras dispostas nos 

artigos 926, 927 e 928 do CPC/2015, que delineiam as regras 

gerais de um microssistema de formação de pronunciamentos 

jurisdicionais qualificados (precedentes vinculantes), a partir de 

julgamentos por amostragem e enunciados de súmulas. Tais ins-

trumentos têm por função precípua a racionalização do julga-

mento de ações de massa, principais responsáveis pela grave 

crise da prestação jurisdicional brasileira. 

A segunda diretriz, por sua vez, pode ser facilmente in-

ferida da leitura dos artigos 3º, 139, inciso V e 165 do Código, 

que estabelecem, em síntese, estímulos expressos aos meios con-

sensuais de solução dos conflitos. 

Passados quase três anos de vigência do CPC/2015, 

pode-se dizer que a primeira vem sendo implementada de forma 

mais efetiva. 

Isto porque a diretriz do estímulo aos meios consensuais 

enquanto método adequado de solução de algumas espécies de 

conflitos também dependerá, para sua efetiva implementação, de 

uma gradativa mudança cultural da sociedade brasileira, ainda 

demasiadamente apegada à jurisdição estatal.6 

Por outro lado, os mecanismos de julgamento por amos-

tragem já se encontravam previstos nos artigos 543-B e 543-C 

do Código anterior (CPC/1973), tendo agora merecido 

 
em 24 jan 2019.  
5 Outras diretrizes, a nosso ver secundárias, também são apontadas pela doutrina, tais 

como a cooperação entre os sujeitos processuais e o apelo principiológico do Código 
de 2015. PORTO, José Roberto Sotero de Mello. Teoria geral dos casos repetitivos. 
1. ed. Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2018, p. 1. 
6 Cabe o registro, contudo, de que no ano de 2017 aproximadamente 3,7 milhões de 
processos vieram a ser solucionados por meio de acordo. Conselho Nacional de Jus-
tiça. CNJ. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/ar-
quivo/2018/09/da64a36ddee693ddf735b9ec03319e84.pdf>. Acesso em 24 jan. 2019.  
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aprimoramento em sua regulamentação. Tais instrumentos ainda 

foram ampliados com o CPC/2015, com a previsão do incidente 

de resolução de demandas repetitivas - IRDR, que, em apertada 

síntese, estende a lógica até então exclusivamente à disposição 

do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça 

aos tribunais de segunda instância, possibilitando a antecipação 

do momento de fixação de tese, com efeitos vinculantes, acerca 

de uma determinada questão jurídica que se replica em diversas 

ações.7 

O princípio do contraditório, pilar de qualquer Estado 

verdadeiramente de Direito, restaria violado pela técnica de tais 

julgamentos por amostragem dotados de eficácia vinculante pre-

vistos no CPC/2015? Como conciliar a necessidade de adequa-

ção dos mecanismos processuais à conturbada realidade de liti-

gância de massa verificada no Brasil? A busca de respostas a tais 

perguntas consiste no objeto deste estudo. 

 

2. BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS ACEPÇÕES 

CLÁSSICAS DE JURISDIÇÃO, PROCESSO E CONTRADI-

TÓRIO FRENTE AO CONTEMPORÂNEO GARANTISMO 

PROCESSUAL 

 

A acepção tradicional de jurisdição corresponde, no con-

ceito forjado por Leonardo Greco, à “função preponderante-

mente estatal, exercida por um órgão independente e imparcial, 

que atua a vontade concreta da lei na justa composição da lide 

ou na proteção de interesses particulares.8 

O processo, por sua vez, foi idealizado, em suas origens, 

com a finalidade de servir de instrumento do direito de ação nas 

hipóteses em que os jurisdicionados provocavam o Estado a 

 
7 Sobre o tema, vide: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Incidente de Resolução 
de Demandas Repetitivas: sistematização, análise e interpretação do novo instituto 
processual. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 
8 GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil, volume I, 5. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2015, p 69. 
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exercer a função jurisdicional para dirimir conflitos de interesses 

exclusivamente individuais.9 

Luigi Paolo Comoglio contribuiu para o desenvolvi-

mento da noção de um “processo justo”, enquanto instrumento 

capaz de resguardar os direitos fundamentais dos jurisdiciona-

dos diante do Estado-juiz.10  

Leonardo Greco, maior expoente brasileiro do tema na 

contemporaneidade, ao reverberar a doutrina italiana entre nós, 

buscou, em célebre estudo,11 identificar o conteúdo mínimo das 

garantias ínsitas a um processo judicial “universal”,12 que pu-

desse ser empregado por todos os povos. 

A tutela jurisdicional não é mais, nem menos, importante 

que o processo que a produz, já que, sem processo, ou com sub-

versão de suas garantias, não há que se falar em resposta estatal 

legítima, vale dizer, em tutela albergada pelo devido processo 

constitucional.13 
 

9 A feição hodierna de processo, vocacionado também à tutela de direitos coletivos e 

transindividuais, será objeto de análise no próximo tópico. 
10 “In generale, il processo giusto incorpora la tecnica processuale istituzionalmente 
più idonea a garantire e a realizzare appieno i contenuti essenziali dei diritti fonda-
mentali della persona.” COMOGLIO, Luigi Paolo. Etica e tecnica del “giusto pro-
cesso”. Torino: G. Giappichelli Editore, 2004, p. 401. 
11 GRECO, Leonardo. Garantias fundamentais do processo: o processo justo. In: Es-
tudos de Direito Processual, ed. Faculdade de Direito de Campos, 2005. 
12 Em consonância com o caráter universal atribuído aos direitos humanos no período 

pós-guerras do século XX, os quais passaram a ser tutelados por inúmeros documentos 
internacionais e pela criação de Cortes Internacionais de Direitos Humanos. RAMOS, 
Carlos Henrique. O novo CPC, mediação e a administração pública. In: Mediação e 
arbitragem na administração pública. Humberto Dalla Bernardina de Pinho, Roberto 
de Aragão Ribeiro Rodrigues (orgs.). Curitiba: CRV, 2018, p. 51. 
13 “Se o Direito é produzido socialmente pelos homens, a vitória mais significativa da 
modernidade, em termos políticos, foi assentar-se, como inafastável postulado, que 
sua validade é indissociável do processo de sua produção, processo este incompatível 

com o arbítrio, exigindo, para legitimar-se, que atenda a regras cogentes e prévias, 
respeitados os princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático, tudo cons-
titucionalmente prefixado. Em suma, que sejam atendidas as exigências do devido 
processo legal, tanto do devido processo legal (devido processo constitucional, seria 
mais adequado dizer-se) legislativo, quanto do administrativo e do jurisdicional.” 
CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Direito, poder, justiça e processo – julgando 
os que nos julgam, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1999, p. 68. 
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Enquanto a jurisdição é poder, o processo é garantia. É 

nesse sentido que o Garantismo Processual visa refrear toda 

sorte de ativismo judicial que acene em amesquinhar as garan-

tias processuais.  

Tal Garantismo, mais comumente associado ao Direito 

Processual Penal, vai muito além da seara criminal, pois exige o 

respeito às garantias do devido processo e seus corolários em 

todas as sedes processuais (penal, civil, trabalhista e administra-

tiva).  

Na denominada “CARTA DE JUNDIAÍ: Pela compreen-

são e concretização do Garantismo Processual”, elaborada du-

rante o Colóquio Internacional realizado em Jundiaí/SP, em 

19/08/2017, capitaneado pelo Instituto Pan-americano de Di-

reito Processual (IPDP), pela Associação Brasileira de Direito 

Processual (ABDPro) e pela Revista Brasileira de Direito Pro-

cessual (RBDPro), expoentes juristas ensaiaram definir o Garan-

tismo Processual como a efetiva garantia do indivíduo e da so-

ciedade perante o poder estatal de exercer a jurisdição, a dar-se 

com respeito ativo a postulados constitucionais basilares, tais 

como: a ampla defesa, a imparcialidade, a acusatoriedade, a li-

berdade, a dispositividade, a igualdade, a segurança jurídica, a 

separação dos poderes, a presunção de inocência, entre outros. 
14 

 
14 “Mas o que pode ser entendido por Garantismo Processual? O Garantismo é uma 
forma de pensar o Processo em suas dimensões analítico-legal, semântico-conceitual 
e pragmático-jurisprudencial como efetiva GARANTIA do indivíduo e da sociedade 
perante o poder estatal de exercer a Jurisdição. Se processo é garantia, jurisdição é 
poder, e este só será legitimamente exercido quando concatenar as regras de garantia 
estabelecidas no plano constitucional, como o devido processo, o contraditório (=di-
reito das partes, não do juiz), a ampla defesa, a imparcialidade, a impartialidade, a 

acusatoriedade, a liberdade, a dispositividade, a igualdade, a segurança jurídica, a se-
paração dos poderes, a presunção de inocência etecetera. O Garantismo Processual, 
ainda, respeita e leva a sério o papel contramajoritário da Constituição e das garantias 
por ela estabelecidas, além de racionalmente empreender, em caráter pedagógico, na 
dissuasão de posturas dogmático-discursivas que, contraditórias à Liberdade consti-
tucionalmente garantida, contemplam proposições e soluções jurisdicionais ex parte 
principis reveladoras de arbítrio. O Garantismo Processual também implica um tipo 
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Ao tratar das garantias individuais do processo civil, Le-

onardo Greco elenca, como não poderia deixar de ser, o princí-

pio do contraditório, adjetivando-o de participativo, e definindo-

o, em suma, como o direito que as partes têm de influir eficaz-

mente na formação de uma decisão judicial que possa vir a re-

percutir em sua esfera de interesses.15 

A noção de contraditório participativo idealizada pelo 

processualista abarca o direito à audiência oral com o juiz da 

causa, ainda que as suas circunstâncias não revelem a necessi-

dade de produção de provas orais. A oralidade, portanto, tam-

bém integra o rol de garantias individuais mínimas elaborado 

por Leonardo Greco. 16 

O modelo de processo justo defendido por Leonardo 

Greco não comporta, v.g., os mecanismos processuais destina-

dos à gestão de demandas seriadas (julgamentos por amostragem 

ou dessubjetivados), os quais, em sua gênese, também têm como 

destinatário o próprio Poder Judiciário, uma vez que se destinam 

à racionalização da prestação jurisdicional. Daí avultarem críti-

cas aos novos mecanismos de julgamento dessubjetivo, conside-

rados, por alguns autores17, como ofensivos ao devido processo 

legal e despreocupados com a qualidade da decisão esperada 

 
de concentricidade que remete o seu discurso à cláusula do due process of law, que 
por resplandecer no núcleo fundante dos direitos e garantias fundamentais de nossa 

Constituição da República faz do Processo uma instituição de garantia, e não um am-
biente político estatal para que o Judiciário atue para conflagrar a macrocósmica visão 
de mundo dos agentes públicos que o integram” <https://www.conjur.com.br/2017-
ago-29/defesa-garantismo-juristas-fazem-carta-ativismo-judicial.> Acesso em 31 jan 
2019. 
15 GRECO, Leonardo. Garantias fundamentais do processo: o processo justo. In: Es-
tudos de Direito Processual, ed. Faculdade de Direito de Campos, 2005, p. 11. 
16 GRECO, Leonardo. Garantias fundamentais do processo: o processo justo. In: Es-

tudos de Direito Processual, ed. Faculdade de Direito de Campos, 2005, p. 13. 
17 Destacam-se como expoentes dessa vertente crítica, além do próprio Leonardo 
Greco, os seguintes autores: Lenio Streck, Dierle Nunes, Alexandre Bahia, Marcelo 
Cattoni, Flávio Quinaud, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, Cassio Scar-
pinella Bueno, José Miguel Garcia Medina, José Rogério Cruz e Tucci, Maurício Ra-
mires, Júlio Rossi, Marcos Cavalcanti, Eduardo Fonseca, Lucio Delfino, Francisco 
Borges Motta, entre outros festejados processualistas. 
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pelo jurisdicionado.18 

A noção de jurisdição é, portanto, calcada nos princípios 

do contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pes-

soa humana, caracteres absolutamente indispensáveis a qualquer 

atividade que venha a ser desempenhada por um Estado de Di-

reito19. O modelo clássico, segundo a doutrina italiana e 

 
18 “Nesse processo civil, que é o do nosso tempo, não colhe falar-se de processo ob-
jetivo, de recurso no interesse da lei ou de jurisdição de tutela da ordem jurídica. Toda 
vez que esses conceitos são invocados para reduzir o alcance da tutela dos interesses 
dos destinatários, a jurisdição civil está sendo deturpada, desvirtuada, afastando-se do 
paradigma que a justifica no Estado de Direito, assentado na primazia e na eficácia 
concreta dos direitos dos cidadãos. Nenhum processo civil tutela o direito objetivo, 

por mais abstrata e geral que seja a eficácia da decisão por ele preconizada. O processo 
civil tutela as situações subjetivas agasalhadas pelo direito objetivo, ainda que inde-
terminadas ou indetermináveis sejam essas situações. O direito objetivo é meio e não 
fim da jurisdição.” E prossegue o processualista, já preocupado, no ano de 2008, com 
o avanço das alterações legislativas rumo ao desenvolvimento de mecanismos proces-
suais de julgamentos por amostragem: “Esta perspectiva garantística do processo civil 
contemporâneo vem sendo profundamente ameaçada ultimamente pelos movimentos 
de reformas processuais desencadeados em vários países, entre os quais o Brasil, di-

tados preponderantemente pela necessidade justificável de debelar a crise do Judiciá-
rio resultante do excesso de processos e de recursos, mas que relegam a segundo plano 
a função tutelar dos interesses dos jurisdicionados e dos direitos subjetivos agasalha-
dos pelo ordenamento jurídico, de que decorrem a inafastabilidade do contraditório 
participativo e da mais ampla defesa, e sufocam essas garantias e a preocupação com 
a qualidade das decisões, em benefício da produção em massa de decisões padroniza-
das, pouco refletidas, pouco debatidas e com reduzida probabilidade de serem acerta-
das, tanto do ponto de vista da justiça processual, quanto da justiça substantiva, ou 

seja, tanto do ponto de vista do respeito às garantias fundamentais do processo, entre 
as quais avultam o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, quando do 
ponto de vista do resultado, a correta reconstituição dos fatos e a adequada tutela dos 
direitos subjetivos das partes, através da aplicação da lei ao caso concreto.” GRECO, 
Leonardo. Publicismo e privatismo no processo civil. Revista de Processo, ano 33, v. 
164, out. 2008, São Paulo: Revista dos Tribunais, pp. 29-56, p. 39. 
19Traço marcante do Estado de Direito também é a segurança jurídica (na acepção de 
estabilidade e continuidade da ordem jurídica, bem como de calculabilidade e de pre-

visibilidade das expectativas jurídicas), considerada, talvez, o seu vetor mais impor-
tante, chegando até mesmo ao ponto de, por constituir o seu ideal jurídico, de diferen-
ciá-lo de um Estado Absolutista. MAcCORMICK, Donald Neil. Retórica e o Estado 
de Direito. Tradução de Conrado Hübner. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 18. No 
mesmo sentido se posiciona Humberto Ávila, para quem todo e qualquer Estado de 
Direito deve procurar garantir um ideal de confiabilidade, o qual só se fará presente 
se o respectivo ordenamento jurídico oferecer previsibilidade e estabilidade, ainda que 



RJLB, Ano 5 (2019), nº 6________1575_ 

 

 

brasileira acima referidas, exige, ainda, que a atividade jurisdi-

cional garanta ampla participação e poder de influência das par-

tes, sem admitir a possibilidade de supressão do diálogo direto 

entre estas e o juiz. 

A ideia de garantismo processual corresponde, em sín-

tese, à valorização da cláusula do due process of law, extraída, 

no ordenamento brasileiro, do art. 5º, inciso LIV, da Constitui-

ção Federal, 20 e que tem como cerne os princípios do contradi-

tório e da ampla defesa.21  

Sem o respeito às garantias mínimas insertas na cláusula 

do devido processo legal, os direitos fundamentais não passa-

riam de meros enunciados, meras promessas que não poderiam 

ser exigidas de modo satisfatório do Estado.22    

O garantismo processual consistiria, em síntese, na cen-

tralidade dos interesses dos jurisdicionados, credores da obriga-

ção imposta ao Estado-Juiz de disponibilizar uma prestação ju-

risdicional rigidamente pautada pelo devido processo legal.  

O direito de acesso à justiça passa a ser encarado não 

apenas como o exercício do direito de ação, mas como o direito 

 
mínimas. E esta previsibilidade e estabilidade só são possíveis a partir da inteligibili-
dade e da vinculatividade dos princípios e regras que compõem aquele ordenamento. 
ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no 
direito tributário. 2ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012, p. 633. 
20 Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garan-
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do di-
reito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguin-
tes: 
(...) 
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; 
21 A teoria do garantismo foi concebida por Luigi Ferrajoli, inicialmente, para aplica-
ção no âmbito do Direito Penal, que, pelo seu objeto, exige, naturalmente, maior con-

tenção do Estado e superior resguardo dos direitos subjetivos dos cidadãos. Sobre o 
tema, que naturalmente extrapola os limites deste estudo, vide: FERRAJOLI, Luigi. 
Direito e Razão: teoria do garantismo penal. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2014.  
22 RAMOS, Carlos Henrique. O novo CPC, mediação e a administração pública. In: 
Mediação e arbitragem na administração pública. Humberto Dalla Bernardina de Pi-
nho, Roberto de Aragão Ribeiro Rodrigues (orgs.), Curitiba: CRV, 2018.  
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de acesso à uma ordem jurídica justa,23 na qual se assegura aos 

jurisdicionados a oportunidade de influir eficazmente na decisão 

judicial por intermédio do contraditório participativo.  

O desafio que desponta na atualidade e que consiste no 

escopo deste artigo reside na busca da compatibilização entre as 

acepções clássicas de jurisdição, processo, contraditório e garan-

tismo processual, de um lado, e a sistemática dos mecanismos 

processuais de julgamentos por amostragem delineada pelo Có-

digo de Processo Civil brasileiro de 2015, de outro. 

 

3. A ERA DA ADEQUAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PRO-

CESSUAIS 

 

A doutrina estrangeira e a nacional reconhecem, tradici-

onalmente, três estágios bem nítidos na evolução do Direito Pro-

cessual Civil, a saber, o da acessibilidade à justiça, o da instru-

mentalidade e o da efetividade.24 

A feição hodierna de jurisdição, no entanto, avança no 

sentido da consolidação dos estágios de desenvolvimento ante-

riores, passando a agregar, ainda, a noção de adequação entre os 

mecanismos processuais e os direitos materiais subjacentes aos 

litígios.25  
 

23 WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. In: GRINOVER, Ada 

Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo (orgs.). Partici-
pação e Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988, p. 135. 
24 O primeiro estágio, da acessibilidade à justiça a todos os cidadãos, principalmente 
os hipossuficientes, relaciona-se à chamada “primeira onda renovatória do acesso à 
justiça”, ao passo que a instrumentalidade e a efetividade do processo civil inserem-
se nas ideias contidas na segunda e terceira ondas renovatórias. CAPPELLETTI, 
Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução e Revisão Ellen Gracie 
Northfleet. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988, Reimpresso em 2002. 
25 Cogita-se também de um quinto estágio na etapa evolutiva do conceito de jurisdi-
ção, que corresponderia à sua função de promoção de efetiva pacificação com justiça, 
ao dirimir por completo os litígios entre as partes, superando a lógica do vencedor e 
do vencido, típicas das decisões adjudicadas, impostas pelo Estado-Juiz. Tal função 
da jurisdição imbrica-se, naturalmente, com a noção de consensualidade e emprego 
de meios adequados de solução de controvérsias, também concernentes ao estágio da 
adequação ora referido. Para uma análise completa e atual do tema, vide: PINHO, 
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O direito a uma tutela processual adequada ao tipo de 

conflito de direito material vai ao encontro das principais dire-

trizes do Código de Processo Civil de 2015 referidas na Introdu-

ção e passa a integrar o conceito atual de jurisdição.   

O CPC/2015 alinha-se à noção de Direito Processual 

Constitucional,26 a qual se harmoniza com a era pós-positivista27 

que, de modo tardio, passou a se desenvolver no Brasil a partir 

da Constituição da República de 1988.28 

 
Humberto Dalla Bernardina de. Jurisdição e pacificação: limites e possibilidades do 
uso dos meios consensuais de resolução de conflitos na tutela dos direitos transindi-
viduais e pluri-individuais. Curitiba: CRV, 2017. 
26 Cândido Rangel Dinamarco informa que a definição metodológica “direito proces-
sual constitucional”, arraigada na doutrina italiana desde Calamandrei e Liebman, ga-
nha a cada dia mais adeptos e pode ser sintetizada como a “condensação metodológica 
e sistemática dos princípios constitucionais do processo.” DINAMARCO, Cândido 
Rangel. A instrumentalidade do processo. 14. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 
2009, pp. 25-26. 
27 O presente artigo não colima aprofundar-se sobre os vários conceitos de pós-posi-
tivismo, nem sobre os subtipos nos quais tal marco teórico se desdobra, sob pena de 

se perder o foco deste modesto trabalho, cujo objeto central pertence, preponderante-
mente, ao campo do Direito Processual, embora faça incursões pontuais em tópicos 
de Teoria do Direito, Hermenêutica Constitucional e Filosofia do Direito. Não obs-
tante, deve-se entender por pós-positivismo, para os fins do presente artigo (até porque 
não há um pós-positivismo, mas vários pós-positivismos), o pano de fundo metodo-
lógico que busca mitigar a discricionariedade judicial, elemento fundamental de toda 
experiência jurídica, o que leva Lenio STRECK a afirmar que “todas as teorias do 
direito que se projetam nesta dimensão pós-positivista procuram enfrentar o problema 

das vaguezas e ambiguidades dos textos jurídicos; procuram, enfim, enfrentar proble-
mas próprios da chamada razão prática – que havia sido expulsa do território jurídico-
epistemológico pelo positivismo.” STRECK, Lenio Luiz. Lições de crítica hermenêu-
tica do direito. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2016, p. 133. Mas é o 
próprio STRECK quem alerta para os perigos de se supor que todas as teorias neo-
constitucionais estariam de fato fundadas naquela dimensão pós-positivista, pois nem 
sempre é assim, infelizmente, já que alguns autores, segundo o crítico gaúcho, ainda 
continuam valendo-se do método positivista nas novas roupagens teóricas, de modo 

a, mediante artifícios puramente retóricos, mascarar a discricionariedade e o solip-
sismo no processo de tomada da decisão jurídica, afastando-se, assim, do direito le-
gislado, como se este pudesse ser alterado pela simples vontade do juiz no caso con-
creto Ibidem, pp. 134-135. 
28 BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito cons-
titucional brasileiro (Pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). In: A nova 
interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. 
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Nesta feição contemporânea do Direito, que admite os 

influxos diretos dos princípios constitucionais, aos quais se re-

conhece plena normatividade, o julgador deixa de ser conside-

rado como mero “bouche de la loi”, fenômeno que até então se 

observava sob a égide de uma já superada concepção estrita-

mente positivista.29 A lei deve ser interpretada para que se trans-

forme em norma30 diante de sua hipótese de incidência, já que, 

até então, aquela consiste em mero texto ou preceito normativo. 

É a interpretação da lei perante o caso concreto que irá desvelar 

a norma que nela está contida de modo latente.31 

A isonomia e a segurança jurídica dependem de interpre-

tações igualitárias,32 uniformes, estáveis, íntegras e coerentes do 

direito legislado por parte do Judiciário. Nesse sentido, aliás, é 

 
2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 23-43. 
29 RODRIGUES, Roberto de Aragão Ribeiro. Precedente formado em casos repetiti-
vos: eficácia, issue preclusion e as teses jurídicas prejudiciais. Curitiba: Juruá, 2017, 
p. 23. 
30 Luís Roberto Barroso ensina que a teoria denominada “metódica normativo-estru-
turante”, de Friedrich Müller, ao contrapor-se à “metodologia dedutivo-positivista”, 
estabelece não haver identidade entre texto normativo e norma, entre o “programa 
normativo” e o “domínio normativo”. Destaca, ainda, a relevância da contribuição 
oferecida a este debate por Karl Larenz na obra Metodologia da Ciência do Direito 
BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 
Rio de Janeiro: Saraiva, 2009, p. 243. 
31 “Toda e qualquer regra de direito, positivada ou não, estará potencialmente sujeita 

a interpretações polissêmicas, pois cabe ao intérprete atribuir sentido à norma. Em 
verdade, texto e norma não se confundem, pois é a interpretação do primeiro que gera 
a segunda, de modo que um preceito legal se torna a norma do caso concreto quando 
do seu texto se depreende a regra solvente da controvérsia jurídica” STRÄTZ, Murilo. 
Teoria dos pronunciamentos judiciais vinculantes: dos fundamentos jusfilosóficos ao 
utilitarismo consequencialista no regime instituído pelo novo Código de Processo Ci-
vil. Rio de Janeiro: Gramma Livraria e Editora, 2017, p. 19. 
32 "A lei, pura e simplesmente, não mais garante automaticamente tratamento isonô-

mico aos jurisdicionados, porque passa necessariamente pelo 'filtro' dos Tribunais 
para que estes, à luz da doutrina e de outros elementos, decidam casos concretos, por 
meio de processos interpretativos cada vez mais complexos e que têm, de fato, o po-
tencial de levar a decisões diferentes e desarmônicas entre si". ALVIM, Teresa Ar-
ruda. Cada caso comporta uma solução correta? In: MENDES, Aluísio Gonçalves de 
Castro; MARINONI, Luiz Guilherme; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coords). 
Direito jurisprudencial, vol. II. São Paulo: Ed. RT, pp. 1119-1238, 2014, p. 1226. 
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o art. 926, caput, do Novo Código.33  

A margem de discricionariedade que o ordenamento pós-

positivista passou a conferir ao Poder Judiciário, sobretudo me-

diante previsão legal de cláusulas gerais, não autoriza, no en-

tanto, privar os jurisdicionados das garantias de tratamento iso-

nômico e previsível no que concerne à forma e ao momento de 

aplicação das leis e da Constituição.34 

Este perfil de Direito constitucionalizado, adotado pela 

maioria dos ordenamentos de civil law, entre os quais o Brasil, 

não pode prescindir da estrita observância aos princípios consti-

tucionais da isonomia e da segurança jurídica no momento da 

aplicação da lei, sob pena de não se alcançar um modelo coe-

rente de distribuição da justiça.35 

A diretriz do Código de busca pela uniformidade36 na 

aplicação do Direito - por intermédio de uma superior atribuição 

de força vinculante à jurisprudência37 - amolda-se perfeitamente 
 

33 “Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, 

íntegra e coerente.” 
34 MARINONI, Luiz Guilherme. A ética dos precedentes: justificativa do novo CPC. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 14. 
35 MARINONI, Luiz Guilherme. A ética dos precedentes: justificativa do novo CPC. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pp. 13-14. 
36 “Mas não basta que a jurisprudência seja uniforme (no sentido de ser inequívoca e 
oponível a todos os órgãos fracionários que compõem um tribunal), mister que ela 
seja também íntegra, no sentido de que respeite o ordenamento jurídico como um todo, 

amparando-se no pressuposto de que todos os preceitos normativos (que incluem re-
gras, princípios e precedentes) foram criados por um único autor, e não por legislado-
res e juízes isoladamente considerados que não dialogam entre si. O Direito íntegro 
preza por sua 
unidade, sua coerência e sua história institucional, respeitando, por isso, as suas tradi-
ções jurídicas e julgados pretéritos. Não observa o dever de integridade, portanto, um 
juiz de primeira instância que desconsidera um julgado importante de Tribunal Supe-
rior tão-somente porque este julgado não possui caráter vinculante, mas efeito mera-

mente persuasivo, pois, ao assim agir, aquele juiz se furta do ônus argumentativo que 
o Direito como integridade lhe impõe na hipótese de sua interpretação jurídica diver-
gir da conferida pela Corte Superior em situação fática assemelhada.” STRÄTZ, Mu-
rilo. Teoria dos pronunciamentos judiciais vinculantes: dos fundamentos jusfilosófi-
cos ao utilitarismo consequencialista no regime instituído pelo novo Código de Pro-
cesso Civil. Rio de Janeiro: Gramma Livraria e Editora, 2017, p. 103. 
37 De fato, a lei não é mais a única fonte de direito, até porque um mesmo dispositivo 
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aos atuais anseios da sociedade e à lógica que rege o moderno 

ordenamento jurídico brasileiro. Sua efetivação buscou inspira-

ção na doutrina do stare decisis, mediante o emprego de prece-

dentes38 judiciais vinculantes, consubstanciados em enunciados 

de súmulas e em mecanismos processuais de julgamentos por 

amostragem.  

Entrementes, não se trata de “commonlawnização”39 do 

 
de lei pode ser interpretado de formas diversas pelos tribunais, o que exige transpa-
rência por parte do Judiciário sobre qual interpretação deve preponderar. Citando a 
assertiva de Karl Larenz segundo a qual “Ninguém mais pode afirmar seriamente que 
a aplicação das normas jurídicas não é senão uma subsunção lógica às premissas mai-

ores abstratamente formuladas”, Robert Alexy afirma que tal constatação é um dos 
poucos pontos em que há unanimidade dos juristas na discussão da metodologia con-
temporânea, para concluir que, verbis: “Em um grande número de casos, a decisão 
jurídica que põe fim a uma disputa judicial, expressa em um enunciado normativo 
singular, não se segue logicamente das formulações das normas jurídicas que se su-
põem vigentes, juntamente com os enunciados empíricos que se devam reconhecer 
como verdadeiros ou provados.” ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica: 
a teoria do discurso racional como teoria da fundamentação jurídica. 3ª ed. Tradução 

de Zilda Hutchinson Schild Silva; revisão técnica da tradução e introdução à edição 
brasileira Claudia Toledo. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 19. Isso implica dizer que 
a metodologia positivista não serve mais como pano de fundo metodológico das mais 
variadas tendências e vertentes de direito contemporâneo, desde meados do século 
passado. 
38 Em rigor, as modalidades decisórias vinculantes positivadas no ordenamento brasi-
leiro sequer se enquadram, tecnicamente, na noção anglo-saxônica de precedente. Se 
no Common Law um precedente só obriga quando possui uma intrínseca autoridade 

argumentativa, aqui no Brasil os pronunciamentos judiciais vinculantes só possuem 
autoridade porque legalmente obrigam. No Novo Código, destarte, é o statute law que 
contraditoriamente estabelece o valor jurídico do case law. Não se trata, portanto, de 
Common Law, nem do tipo de precedente que caracteriza sistema anglo-saxônico, 
embora haja inegável aproximação entre as famílias jurídicas que eram tradicional-
mente antagônicas. 
39 Fredie Didier Jr. e Marcus Seixas Souza repelem a ideia de que o sistema brasileiro 
esteja sofrendo um processo de “commonlawnização”. Entendem que, embora esteja 

em curso uma inegável tendência de convergência entre as tradicionais famílias jurí-
dicas, o nosso sistema de precedentes somente poderá criar normas a partir das leis, 
de modo que nossos tribunais jamais poderão criar normas exclusivamente a partir 
dos casos (case law) que lhe são submetidos. DIDIER Jr., Fredie; SOUZA, Marcus 
Seixas. O respeito aos precedentes como diretriz histórica do direito brasileiro. Revista 
de Processo Comparado, n. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, julho-dezembro, 
2015, pp. 105-106. 
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Civil Law, senão de mero respeito à isonomia e à segurança ju-

rídica. Afora as infindáveis diferenças estruturais existentes en-

tre os sistemas codificados, de um lado, e os de judge made law, 

de outro, há ainda uma diferença funcional de enorme relevo: o 

método de observância de um precedente não é o mesmo que se 

utiliza na aplicação de um comando legal.40  

E tampouco são iguais a aderência gerada por preceden-

tes no Common Law e a aderência gerada pelos nossos pronun-

ciamentos vinculantes previstos no art. 927 do CPC, já que a ra-

tio decidendi (ou holding, para os estadunidenses) de um prece-

dente pode ser aplicada a hipóteses semelhantes, ao passo que as 

nossas teses jurídicas vinculantes só se aplicam a casos idênti-

cos.  

Nossos juízes não devem aplicar tais teses superiores a 

hipóteses fáticas diversas daquela que constituiu a fattispecie do 

julgamento paradigmático que fixou a orientação geral e con-

creta41. Já os juízes ingleses e norte-americanos, por disporem 

 
40 Com efeito, a aplicação de um precedente não pode seguir a mesma lógica de apli-
cação de uma lei, já que “a força gravitacional do precedente não pode ser apreendida 
por nenhuma teoria que considere que a plena força do precedente está em sua força 
de promulgação, enquanto peça de legislação”. DWORKIN, Ronald. Levando os di-
reitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 176. 
Vale dizer, um precedente se constrói gradativamente, diante da diuturna confronta-
ção entre os aspectos fáticos do caso a ser julgado e os do que levou à formulação do 

precedente. Não se trata, portanto, de subsunção do fato a uma norma geral (plasmada 
num enunciado sumular, p.e.), tal como pregava a Escola da Exegese, com suas pre-
tensões totalizantes, no sentido de tentar esgotar toda a diversidade do fenômeno ju-
rídico por meio de textos legais e de aprisionar o sentido destes mediante recursos 
gramaticais (por isso que a Exegese também é conhecida como Escola Filológica). O 
Civil Law, diferentemente do Common Law, sempre se iludiu com a promessa legal 
de certeza jurídica, e sabemos que tal promessa jamais foi cumprida, já que a lei não 
amarra o magistrado.” STRÄTZ, Murilo. Aportes à desmistificação do art. 927 do 

novo Código de Processo Civil. Revista de Processo. V. 269, ano 42. São Paulo: Ed. 
RT, julho/2017, pp. 433-463, p. 453. 
41 "É preciso perceber: precedentes são normas gerais e concretas; leis são normas 
gerais e abstratas. Permitir aos juízes e tribunais estabelecer normas gerais e abstratas 
fere a separação de poderes e o princípio da legalidade. O CPC/2015 expressamente 
vinculou os juízes e tribunais a partir dos fundamentais determinantes (circunstâncias 
fáticas e solução jurídica) e exigiu que os próprios enunciados de súmulas fizessem 
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de competência para criar regras no caso concreto, podem inspi-

rar-se em precedente a fim de aplicar sua ratio não apenas a ca-

sos idênticos, mas também a casos semelhantes, se não houver 

precedente específico para a hipótese fática. 

Michele Taruffo atribui aos precedentes um papel orde-

nador do que chama de “caos da jurisprudência” ou “caos indis-

tinto da praxe judiciária”42.  

Pode-se dizer, portanto, que os mecanismos de julga-

mento por amostragem contemplados no CPC/2015, bem como 

as suas regras centrais previstas nos artigos 926 a 928, consti-

tuem uma manifestação do princípio da adequação processual às 

demandas seriadas que congestionam o Poder Judiciário.43 

 

4. COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE GARANTISMO PROCES-

SUAL E CONTRADITÓRIO NOS JULGAMENTOS POR 

AMOSTRAGEM  

 

Respeitável doutrina sustenta a necessidade de uma ga-

rantística meta-processual, interdisciplinar e, acima de tudo, 

 
referência às circunstâncias fáticas (arts. 489, § 1.º, V e 926, § 2.º do CPC)" ZANETI 
JR., Hermes. O valor vinculante dos precedentes: teoria dos precedentes normativos 
formalmente vinculantes. 2. ed., revista e atualizada. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 
368. 
42 “Os precedentes poderiam operar como as estruturas dissipadoras das quais se fala 
nas teorias da complexidade, ou seja, como momentos de formação de áreas de ordem 
dentro da desordem do fluir do caos da jurisprudência. Eles, de fato, poderiam cons-
tituir importantes fatores de racionalização, de uniformidade, pois, flexível, de previ-
sibilidade e de igualdade de tratamento na incontrolável quantidade e variedade dos 
casos que são decididos pelas cortes. Para que isso aconteça, todavia, é necessário que 
eles não sejam, na vez deles, um elemento de desordem e de variação casual legada à 
especificidade dos casos singulares concretos: é necessário, portanto, que se trate de 

precedentes em sentido próprio e, por isso, que eles apresentem os caracteres distinti-
vos de “raridade”, autoridade e universalidade em função dos quais eles possam emer-
gir do caos indistinto da praxe judiciária.” TARUFFO, Michele. Precedente e Juris-
prudência. Revista de Processo, n. 199. São Paulo: Revista dos Tribunais, set./2011, 
pp. 139-155, p. 155. 
43 Conforme já referido acima, pendem de solução no Brasil aproximadamente 80,1 
milhões de processos judiciais.  
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constitucionaliforme. A ausência de uma construção garantística 

robusta em nosso ordenamento traria como consequência, na se-

ara do direito processual, a desnaturação do processo em detri-

mento do próprio jurisdicionado, eis que determinados mecanis-

mos teriam deixado de servir de proteção ao cidadão para reves-

tirem-se, ao contrário, de instrumentos de poder à disposição do 

Estado-Juiz.44 

Parcela respeitável da doutrina brasileira vislumbra 

ofensa ao princípio do contraditório e, por via de consequência, 

à noção de garantismo processual nos julgamentos por amostra-

gem, 45 tais como os recursos especiais repetitivos perante o STJ, 

os recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida 

perante o STF e o recém-criado instituto do incidente de resolu-

ção de demandas repetitivas - a desenvolver-se no âmbito dos 

tribunais de segunda instância. 

 
44 “Uma ciência-das-garantias teria hoje enorme valia. Algumas delas, como a pro-
porcionalidade e a eficiência, foram capturadas pelo Estado (tendo em vista a míngua 

de uma Garantística, que as fizesse melhor compreendidas e, em consequência, imu-
nes à captura). De contra-estatal se degradaram em pró-estatal. De garantia em instru-
mento. De escudo em arma. No entanto, talvez a mais impiedosa desnaturação se haja 
infligido ao processo (o «devido processo legal»). De contra-jurisdicional se descaiu 
num pró-jurisdicional. De garantia dos jurisdicionados num instrumento da jurisdi-
ção. De servente das partes num servente do juiz. De proteção do cidadão em utensílio 
do poder. Por isso, só uma Garantística bem desenvolvida poderá devolver o processo 
ao seu chão original. A marcha devolutiva há de ser do sistema-constitucional ao sub-

sistema-de-garantias, do sub-sistema-de-garantias ao sub-sub-sistema-processual. Em 
outras palavras: da constitucionalística à garantística (que é constitucionalística espe-
cializada), da garantística à processualística (que é garantística especializada). O ga-
rantista será o constitucionalista das garantias; o processualista, o garantista do pro-
cesso (irredutível ao procedimentalista, que se cinge a estudar a multiplicidade infra-
constitucional dos procedimentos civil, penal, trabalhista, eleitoral etc., que dão cor-
poreidade à unidade constitucional do processo). Logo, o garantista não é apenas um 
processualista, mas «o» experto omniabrangente das garantias contralegislativas, con-

tra-administrativas e contrajurisdicionais. Enfim, é um «interjurista», forjado entre 
um constitucionalismo especializado e um processualismo expandido.” COSTA, Edu-
ardo José da Fonseca. Notas para uma garantística. Coluna ABDpro #40. Empório do 
Direito. Disponível em: <http://emporiododireito.com.br/leitura/abdpro-40-notas-
para-uma-garantistica>. Acesso em 30 jul. 2018. 
45  GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil, volume I. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2015, p. 51. 
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Em que pese tal crítica, não se pode desconsiderar que o 

ordenamento jurídico brasileiro se socorre, há muito, da técnica 

da cisão da cognição judicial, a fim de evitar as mazelas tanto do 

universalismo quanto do particularismo jurídicos46 nos julga-

mentos de recursos por amostragem.47  

O objeto de tais julgamentos, de que são exemplos o pro-

cedimento dos recursos extraordinário e especial repetitivos (ar-

tigos 1.036 a 1.041 do CPC 2015) e do incidente de resolução 

de demandas repetitivas (artigos 976 a 987 do CPC 2015), é cin-

dido em duas partes, com verdadeira divisão da competência 

funcional.48 

 
46 O universalismo jurídico consiste no princípio fundamental da razão prática kanti-
ana segundo o qual uma decisão proferida em determinado caso deve fornecer uma 
regra aplicável também a outros casos, ou seja, uma regra universalizável. Neil Mac-
Cormick aborda a universalização como algo essencial à justificação no campo da 
argumentação prática, alinhando-se à visão de Estado de Direito que destaca seu ca-
ráter universalista e, portanto, igualitário. Ressalta, entretanto, que suas considerações 
a favor do universalismo não conduzem a uma negação de que razões particulares 

devam ser levadas em conta para a construção de decisões particulares, bem como que 
a desatenção aos detalhes particulares de um caso poderia se mostrar incompatível 
com o ideal de processo justo. MAcCORMICK, Donald Neil. Retórica e o Estado de 
Direito. Tradução de Conrado Hübner. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, pp. 103-104. 
47 Já no ano de 1973, com o advento do Código de Processo Civil anterior, surge o 
instituto do incidente de uniformização da jurisprudência (artigos 476 a 479), que, nas 
palavras de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, “É destinado a fazer com 
que seja mantida a unidade da jurisprudência interna de determinado tribunal. Ha-

vendo, na mesma corte, julgamentos conflitantes a respeito de uma mesma tese jurí-
dica, é cabível o incidente a fim de que, primeiramente, o pleno do tribunal se mani-
feste sobre a tese, para tão-somente depois, ser aplicado o entendimento resultante do 
incidente ao caso concreto levado a julgamento pelo órgão do tribunal. Esse julga-
mento fica sobrestado até que o plenário resolva o incidente de uniformização. Depois 
de fixada a tese jurídica adotada pelo tribunal pleno, esse resultado vai ser aplicado 
àquele caso concreto que originou o incidente de uniformização. A câmara ou órgão 
competente para julgar o recurso ficará vinculado à tese fixada pelo plenário. No in-

cidente nada se julga: apenas afirma-se a tese jurídica.” NERY JUNIOR, Nelson. Có-
digo de processo civil comentado e legislação extravagante./Nelson Nery Junior, 
Rosa Maria de Andrade Nery. 11. ed. rev., ampl. e atual. até 17.2.2010. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2010, pp. 794-795. 
48 Confira-se, a respeito, o entendimento de Antonio do Passo Cabral: “O segundo 
formato é aquele dos “processos-modelo”: neste, no incidente são apreciadas somente 
questões comuns a todos os casos similares, deixando a decisão de cada caso concreto 



RJLB, Ano 5 (2019), nº 6________1585_ 

 

 

A primeira, referente exclusivamente à interpretação da 

questão de direito central, que se repete em inúmeros outros re-

cursos ou ações, de natureza estritamente objetiva, fica a cargo 

do tribunal superior ou tribunal de segunda instância, a depender 

do procedimento. 

Pode-se dizer que esta é a “etapa universalista” do julga-

mento, que tem a nítida finalidade de uniformizar a jurisprudên-

cia, evitando os indesejáveis efeitos decorrentes da prolação de 

decisões antagônicas sobre uma mesma questão jurídica repli-

cada em diversas ações e recursos. 

Desponta como evidente, portanto, sua natureza de pro-

cesso objetivo, na medida em que seu escopo precípuo deixa de 

ser a solução da lide entre autor e réu tal como apresentada em 

juízo, vindo a ocupar-se, primordialmente, da fixação da correta 

interpretação do direito até então divergente, ou, em outras pa-

lavras, da elaboração da correta tese jurídica a ser aplicada àque-

las hipóteses.49 

A fase remanescente de tais julgamentos terá por objeto 

a lide propriamente dita, em todos os seus aspectos fáticos, bem 

como aspectos jurídicos periféricos, podendo ser chamada de 

“etapa particularista”. 

A cisão da cognição judicial viabiliza, portanto, o 

 
para o juízo do processo originário. Ou seja, o que se observa neste segundo formato 
é cisão cognitiva e decisória (existe uma divisão de competências entre o órgão que 
julga a questão comum objeto do incidente, e outro órgão que decide o processo ori-
ginário em todas as questões que lhe são próprias) e incorporação da tese definida no 
incidente aos processos repetitivos (a decisão do incidente é tomada como questão 
prévia pelo órgão que julgará o caso e deverá ser adotada como premissa às conside-
rações sobre as demais questões de cada processo). Neste caso, temos uma decisão 
objetiva e subjetivamente complexa: o que será executado posteriormente é uma com-

binação do que foi decidido pelos dois órgãos judiciários.” CABRAL, Antonio do 
Passo. A escolha da causa-piloto nos incidentes de resolução de processos repetitivos. 
Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 231, ano 39, maio 2014, p. 
201. 
49 RODRIGUES, Roberto de Aragão Ribeiro. Precedente formado em casos repetiti-
vos: eficácia, issue preclusion e as teses jurídicas prejudiciais. Curitiba: Juruá, 2017, 
p. 148. 
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contraditório direto, ao menos no que diz respeito aos aspectos 

fáticos e demais questões jurídicas periféricas concernentes a 

cada ação individual. Isto porque os juízes e tribunais inferiores 

deverão obrigatoriamente seguir a solução jurídica contida na 

“decisão-quadro”, mas não poderão se furtar, no entanto, de ana-

lisar todos os demais aspectos e peculiaridades ínsitos a cada 

processo individual.50  

Já a forma de exercício do contraditório relativo à pri-

meira etapa do julgamento, é, naturalmente, a que enseja contro-

vérsia e análise em razão de sua especificidade, eis que não 

ocorre de modo direto por todos os jurisdicionados potencial-

mente afetados. 

A sistemática dos julgamentos por amostragem, já inte-

grada ao ordenamento brasileiro por intermédio de reformas ao 

CPC/73, reclamou, portanto, uma construção apta a mitigar, 

ainda que parcialmente, os efeitos deletérios da impossibilidade 

de exercício de contraditório direto nessa primeira etapa da ati-

vidade jurisdicional. 

Isto porque seria evidentemente inviável oportunizar a 

manifestação direta de todos os jurisdicionados que figurem 

como partes em ações judiciais que tenham por objeto a questão 

de direito afetada para julgamento sob a sistemática dos recursos 

ou ações repetitivas, sem esvaziar por completo a lógica de tais 

instrumentos. 

Cabe lembrar, por outro lado, que o sistema processual 

brasileiro já admite, de longa data, outras hipóteses de exercício 

do contraditório de forma indireta.  

No que diz respeito à observância ao princípio do contra-

ditório em sua acepção clássica, típica das demandas estrita-

mente individuais, cumpre registrar que a grande ruptura com tal 

sistema se deu no Brasil com o advento das ações coletivas, por 

 
50 RODRIGUES, Roberto de Aragão Ribeiro. Precedente formado em casos repetiti-
vos: eficácia, issue preclusion e as teses jurídicas prejudiciais. Curitiba: Juruá, 2017, 
p. 149.   
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intermédio da criação da ficção jurídica da legitimação extraor-

dinária, pela qual se  passou a atribuir a determinados entes a 

capacidade de defender em juízo, em nome próprio, direitos ma-

teriais titularizados pelos membros da classe, categoria ou grupo 

por aqueles entes substituídos.51 

A ficção jurídica da legitimação extraordinária ope legis 

e sem controle efetivo da representatividade adequada das ações 

coletivas constitui prova irrefutável de que o direito processual 

pátrio admite, há muito, o exercício do contraditório pela forma 

indireta. 

Sustenta-se que a nova “ruptura” quanto à forma tradici-

onal e direta de exercício do contraditório idealizadas pelo legis-

lador brasileiro nos mecanismos de julgamento por amostragem 

não é mais drástica e menos garantística que a solução forjada 

para as ações coletivas.52 

Integram a ficção para o exercício do contraditório indi-

reto na sistemática de julgamento dos recursos repetitivos e 

IRDR: a participação de amici curiae, a realização de audiências 

públicas e a possibilidade (ou poder-dever) 53 de requisição de 

informações às instâncias inferiores por parte do relator. 

Defende-se que não há uma verdadeira restrição ao exer-

cício do contraditório, mas sim uma necessária adaptação deste 

megaprincípio54 processual às necessidades que a sociedade 

 
51 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. RODRIGUES, Roberto de Aragão Ri-
beiro. Reflexões sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas previsto no 
Projeto de novo Código de Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2012, v. 211, p. 191-207.  
52 RODRIGUES, Roberto de Aragão Ribeiro. Precedente formado em casos repetiti-
vos: eficácia, issue preclusion e as teses jurídicas prejudiciais. Curitiba: Juruá, 2017, 
p. 187.  
53 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Incidente de Resolução de Demandas Re-
petitivas: sistematização, análise e interpretação do novo instituto processual. Rio de 
Janeiro: Forense, 2017, pp. 197-198.  
54 A expressão é de Leonardo Greco, para quem contraditório “é um megaprincípio 
que, na verdade, abrange vários outros e, nos dias atuais, não se satisfaz apenas com 
uma audiência formal das partes, que é a comunicação às partes dos atos do processo, 
mas deve ser efetivamente um instrumento de participação eficaz das partes no 
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contemporânea impôs à forma de desempenho da prestação ju-

risdicional. 

Admite-se, todavia, que não haveria como sustentar a 

preservação da garantia do contraditório sem que fossem elabo-

radas as devidas adequações em suas bases no seio do gênero 

dos mecanismos processuais de julgamentos por amostragem. 

É inescusável que as ações-teste, por constituírem uma 

terceira categoria de ações, distinta das demandas puramente in-

dividuais e das ações coletivas, carecem de uma sistematização 

própria no que diz respeito ao devido processo legal, ao contra-

ditório e à ampla defesa.55 

Com efeito, após a definição da tese jurídica aplicável ao 

caso, ou seja, quando cessar a suspensão das ações pendentes 

que aguardavam aquela definição, os juízes e tribunais inferiores 

deverão seguir a solução jurídica contida na decisão paradigmá-

tica, sem se furtar, no entanto, de analisar todos os demais as-

pectos e peculiaridades ínsitos a cada processo individual. 

Assim, se determinado processo tiver sido indevida-

mente suspenso, por se tratar de hipótese jurídica diversa, será 

possível ao seu autor demonstrar suas razões no sentido de per-

suadir o juiz a reconhecer tal diferença, escapando, assim, da 

área de influência daquela tese que não deve ser aplicada ao seu 

caso. O mecanismo possibilita, portanto, o direito ao distin-

guishing56, o que, porém, nem sempre é tarefa das mais singelas, 

 
processo de formação intelectual das decisões e de cooperação entre todos os sujeitos 
do processo (Código de 2015, art. 6º).” GRECO, Leonardo. Instituições de processo 
civil, volume I. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 514. 
55 Às causas em bloco não se pode aplicar o due process of law com o mesmo deline-
amento que incide sobre as demandas puramente individuais, com idêntica definição 
das partes, dos ônus, deveres e direitos processuais, com as mesmas construções dou-

trinária e legal sobre as regras de estabilização da demanda e de distribuição dos ônus 
da defesa e da prova, por exemplo, bem como a regulamentação dos limites objetivos 
e subjetivos da coisa julgada, tais quais dispostos no vigente CPC. BASTOS, Antonio 
Adonias Aguiar. O devido processo legal nas causas repetitivas. p. 4950. Disponível 
em <http://www.conpedi.org.br /manaus/arquivos/anais/salvador/antonio_ado-
nias_aguiar_bastos.pdf> Acesso em 15 de maio de 2018. 
56 “O distinguishing poderia ter duas causas, uma fática (diferença na situação fática, 
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sobretudo nos Estados Unidos da América57. 

Do mesmo modo, possibilita-se ao autor de uma de-

manda individual suspensa, ou mesmo ajuizada após o julga-

mento do incidente, demonstrar eventuais alterações no contexto 

fático ou normativo que conduzam à superação daquele entendi-

mento alcançado por ocasião do julgamento do incidente. É o 

que os norte-americanos chamam de overruling58, que se revela 

totalmente compatível com o mecanismo ora analisado e com 

previsão expressa no artigo 986. 

Não se está aqui a defender que a participação no pro-

cesso e a consequente possibilidade de influir na decisão a ser 

proferida por intermédio de interposta pessoa (amicus curie) 

 
já que os fatos sempre são diferentes mesmo), e outra jurídica (um determinado argu-
mento aplicável ao caso não teria sido examinado no precedente obrigatório). Tirou-
se o distinguishing para que os juízes não o utilizassem como máscara de um vedado 
overruling, o que não é incomum no Common Law, quando alguns juízes se valem de 
uma diferenciação inocorrente para não terem de aplicar determinado precedente do 
qual discordam” NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Ci-

vil. 3ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016, p. 
509. 
57 “Na prática estadunidense, aplicam-se por vezes “distinções inconsistentes” 
(drawing of inconsistent distinctions), quando a Corte distingue o caso, negando em 
parte o precedente, sem, contudo, apresentar critérios seguros para tanto. Normal-
mente, a elaboração de distinções inconsistentes serve para mostrar que o órgão juris-
dicional está em dúvidas sobre o acerto da solução contida no precedente e que pro-
vavelmente o superará em breve. Nesse sentido, a técnica das distinções inconsistentes 

funciona como sinalização (signaling) de um movimento da Corte no sentido da so-
lução que passará a dar a determinada questão. No fundo, porém, é certo que uma 
distinção inconsistente consubstancia-se em uma efetiva afronta ao precedente e, por-
tanto, é vedada perante a ordem jurídica brasileira.” MITIDIERO, Daniel. Preceden-
tes, jurisprudência e súmulas no Novo Código de Processo Civil Brasileiro. Revista 
de Processo. Volume 245/2015, julho/2015, p. 333-349, p. 342. 
58 Os Enunciados 322 e 324 do Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC 
assim preveem as hipóteses em que se pode observar o overruling, verbis: Enunciado 

322: “A modificação de precedente vinculante poderá fundar-se, entre outros motivos, 
na revogação ou modificação da lei em que ele se baseou, ou em alteração econômica, 
política, cultural ou social referente à matéria decidida”. Enunciado 324: “Lei nova, 
incompatível com o precedente judicial, é fato que acarreta a não aplicação do prece-
dente por qualquer juiz ou tribunal, ressalvado o reconhecimento de sua inconstituci-
onalidade, a realização de interpretação conforme ou a pronúncia de nulidade sem 
redução de texto”. 
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equivale a uma participação direta, tal como ocorre no processo 

civil individual tradicional.  

Tampouco se está a sustentar que, nos casos de suspen-

são indevida de uma ação individual, ou seja, hipóteses de dis-

tinguishing, não haveria prejuízo a este autor. Sem dúvida, tal 

delonga injustificada da resposta do Estado para o seu conflito 

por si só já lhe traz danos. 

É forçoso concluir, portanto, que as formas de exercício 

das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa 

trazidas pelo novo Código de Processo Civil para tais mecanis-

mos de julgamento trazem consigo a potencialidade de gerar pre-

juízos aos jurisdicionados.  

Todavia, não se pode ignorar as vantagens sistêmicas dos 

instrumentos analisados neste estudo. 

José Carlos Barbosa Moreira, ao repudiar o privatismo59 

no processo civil já no ano de 2004, sustentava que a função 

precípua do processo teria se deslocado da simples solução dos 

litígios individuais para a geração de benefícios para a socie-

dade, mediante o desenvolvimento do Direito pela via das deci-

sões judiciais.60 

Tal tendência se consolidou no Brasil, tendo com marco 

relevante a Emenda Constitucional n.º 45/2004, até o advento do 

CPC/2015, conforme exposto acima, bem como veio a ser 

 
59 Não há como negar, no entanto, que o CPC/2015 também possui inequívocas ca-
racterísticas privatistas, facilmente identificáveis nos artigos 190 e 191, que dispõem 
expressamente acerca da possibilidade de celebração de convenções processuais, bem 
como na regra inserta no artigo 139, VI, que contempla a possibilidade de flexibiliza-
ção procedimental com o objetivo precípuo de melhor atender ao interesse das partes 
em litígio. Como bem lembra Leonardo Greco, “O interesse preponderante das partes 
no exercício da jurisdição não mais permite que elas sejam tratadas como sujeitos 

estranhos à disciplina dos atos processuais, que lhes é imposta pela lei e pelos poderes 
de direção e de instrução do juiz. A jurisdição pré-existe ao Estado de Direito. Toda 
sociedade humana estrutura espontaneamente a sua jurisdição, como instrumento de 
pacificação social, resolvendo os litígios entre os seus membros.” GRECO, Leonardo. 
Instituições de processo civil, volume I. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 58. 
60 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O neoprivatismo no processo civil. Temas de 
Direito Processual (nona série). São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 87-101, p. 99. 
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encampada por diversos ordenamentos estrangeiros, que insti-

tuíram variados mecanismos de julgamentos dessubjetivados, 

por amostragem, todos com foco na racionalização da prestação 

jurisdicional.61 

A par das indiscutíveis vantagens para a racionalização 

do Poder Judiciário, não se pode desconsiderar que a igualdade 

de tratamento entre os jurisdicionados diante das decisões judi-

ciais, isto é, no momento da efetiva aplicação da lei, revela-se 

cara à própria concepção de Estado de Direito.  

O manejo dos mecanismos de julgamentos por amostra-

gem viabiliza a consagração dos princípios da isonomia e da se-

gurança jurídica, obtendo-se, ainda que por via reflexa, e como 

consequência sistêmica lógica, superior concretude do princípio 

da duração razoável dos processos. 

Espera-se, portanto, que o adequado manejo de tais ins-

trumentos trará vantagens substanciais não só para a jurisdição 

estatal, mas também para os jurisdicionados. Para tanto, haverão 

de ser respeitados, porém, os condicionamentos articulados no 

próximo tópico. 

 

5. CONDICIONANTES PARA O EFETIVO RESPEITO AO 

DEVIDO PROCESSO LEGAL NA FIXAÇÃO DE TESES PA-

RADIGMÁTICAS 

 

O Novo Código, se de um lado apenas aprimorou a sis-

temática de julgamento de recursos especiais e extraordinários 

repetitivos, de outro lado inovou radicalmente ao introduzir em 

nosso ordenamento os incidentes de Resolução de Demandas 
 

61 Além do procedimento modelo alemão, Musterverfahren, expressamente reconhe-

cido na Exposição de Motivos do anteprojeto do Código de 2015 como principal fonte 
de inspiração para o IRDR, podem ser citadas as test claims do direito inglês e norte-
americano, a group litigation order da Inglaterra e País de Gales e até mesmo o pilot-
judgment procedure da Corte Europeia de Direitos Humanos. Sobre o tema, remete-
se o leitor a MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Incidente de Resolução de De-
mandas Repetitivas: sistematização, análise e interpretação do novo instituto proces-
sual. Rio de Janeiro: Forense, 2017, especialmente Capítulo 3. 
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Repetitivas (IRDR) e de Assunção de Competência (IAC).  

Aqui houve uma verdadeira revolução em nosso sistema 

processual, que passa a conviver com a possibilidade de fixação 

de tese jurídica vinculante por qualquer tribunal (e não apenas 

pelos Tribunais Superiores), tese esta que deverá ser aplicada a 

todos os processos, individuais ou coletivos, que versem aquela 

mesma questão jurídica no âmbito de sua jurisdição territorial, 

bem como aos casos futuros que venham a tramitar no território 

de competência do tribunal, sob pena de cabimento de reclama-

ção ao respectivo tribunal em caso de inobservância da tese ado-

tada no incidente (art. 985, I). O incidente, porém, será incabível 

quando um dos Tribunais Superiores, no âmbito de sua respec-

tiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese 

sobre questão de direito material ou processual repetitiva (art. 

976, § 4º). 

A força vinculante atribuída à tese então formada aca-

bará, portanto, atingindo litigantes que não participaram do pro-

cesso de formulação do precedente, o que também ocorrerá com 

o incidente de assunção de competência (IAC), o qual também 

ostenta força suficiente para produzir precedente apto a influir 

em outras demandas, ainda que não repetitivas, porém dotadas 

de “relevante questão de direito e grande repercussão social” 

(NCPC, art. 947, c/c art. 927, III).  

Mas o Novo Código, atento à ampla repercussão sobre 

terceiros, estabelece no art. 979 que a instauração e o julgamento 

do IRDR serão sucedidos da mais ampla e específica divulgação 

e publicidade62, por meio de registro eletrônico no Conselho 

 
62 A Emenda Regimental nº 24/2016, que altera, inclui e revoga vários dispositivos do 
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), estabelece, com vistas a 

dar maior transparência ao sistema, que o controle da tramitação dos processos reme-
tidos ao STJ não será mais apenas interno. O parágrafo único do artigo 256-D deter-
mina que o STJ deverá manter em seu site, com destaque, a relação dos recursos re-
metidos pelos tribunais de origem, mesmo antes da decisão sobre afetação, com a 
descrição da questão de direito discutida e com número sequencial correspondente à 
controvérsia. Assim, a tramitação poderá ser acompanhada em todas as suas fases 
pelos interessados. A previsão, segundo a página de recursos repetitivos do site do 
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Nacional de Justiça. Essa ampla divulgação dará ensejo aos in-

teressados (inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse 

na controvérsia) de ingressar no incidente para efetiva defesa dos 

direitos que entendam titularizar, na forma dos artigos 983 e 984, 

sem prejuízo da sempre necessária intimação do Ministério Pú-

blico (artigos 982, III, e 984, II, “a”). 

O mesmo órgão incumbido63 de resolver o incidente 

(tanto o IRDR, quanto o IAC) resolverá, também, o recurso, a 

remessa necessária ou o processo de competência originária de 

onde se originou o incidente (parágrafo único do art. 978), o que 

significa dizer que o mesmo órgão responsável por fixar a tese 

jurídica a todos aplicável é aquele que também julgará a lide ori-

ginária existente entre as partes identificadas no processo que 

ensejou o incidente. Assim, embora o Código preveja uma ci-

são64 no julgamento (a primeira etapa se ocupará da formação da 

vinculante tese paradigmática, enquanto a segunda etapa, da so-

lução concreta do caso que deu origem ao incidente), será a 

mesma Corte que atuará nos dois momentos. 

 
STJ, é de que a nova ferramenta esteja disponibilizada ao público já em dezembro de 
2016. 
63 Julgará o incidente o órgão competente, de acordo com o regimento interno do res-
pectivo tribunal, por uniformizar a jurisprudência do tribunal (art. 978), o que normal-
mente recai sobre o seu Plenário ou Órgão Especial. 
64 Discorrendo sobre o procedimento-modelo alemão, no qual cada etapa decorrente 

da cisão cabe a um órgão jurisdicional diferente, Antonio do Passo Cabral ensina que, 
verbis: “O segundo formato é aquele dos “processos-modelo”: neste, no incidente são 
apreciadas somente questões comuns a todos os casos similares, deixando a decisão 
de cada caso concreto para o juízo do processo originário. Ou seja, o que se observa 
neste segundo formato é cisão cognitiva e decisória (existe uma divisão de competên-
cias entre o órgão que julga a questão comum objeto do incidente, e outro órgão que 
decide o processo originário em todas as questões que lhe são próprias) e incorporação 
da tese definida do incidente aos processos repetitivos (a decisão do incidente é to-

mada como questão prévia pelo órgão que julgará o caso e deverá ser adotada como 
premissa às considerações sobre as demais questões de cada processo). Neste caso, 
temos uma decisão objetiva e subjetivamente complexa: o que será executado poste-
riormente é uma combinação do que foi decidido pelos dois órgãos judiciários”. CA-
BRAL, Antonio do Passo. A escolha da causa-piloto nos incidentes de resolução de 
processos repetitivos. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 231, 
ano 39, maio 2014, p. 201. 
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Como se vê, trata-se de inovação em relação à resolução 

de questão prejudicial de que tratava o artigo 480 do antigo 

CPC/1973, nos termos do qual cabia ao Órgão Especial ou Ple-

nário do tribunal, em homenagem ao princípio da reserva de ple-

nário (art. 97 da Constituição), julgar apenas o incidente de de-

claração de inconstitucionalidade, após o que os autos deveriam 

ser devolvidos ao órgão fracionário para a conclusão do julga-

mento, isto é, para o deslinde da causa originária. Tanto era as-

sim, que o enunciado 513 da Súmula do Supremo65 já estabele-

cia que somente a decisão final do órgão fracionário, e não a do 

Plenário ou do Órgão Especial, é que desafiava a interposição de 

recurso extraordinário. A sistemática do IRDR, como se vê, di-

fere da vigente no incidente de declaração de inconstitucionali-

dade, pois neste último tanto a tese jurídica quanto o caso con-

creto-piloto são julgados pelo mesmo colegiado. Cassio Scarpi-

nella Bueno, todavia, reputa inconstitucional o parágrafo único 

do art. 978, seja do ponto de vista formal, seja do prisma da in-

constitucionalidade material66. 

Por isso que Marinoni vislumbra uma verdadeira eficácia 

erga omnes da coisa julgada no IRDR67, para além do seu efeito 

 
65 “A decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a 
do plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão (Câma-
ras, Grupos ou Turmas) que completa o julgamento do feito”. 
66 “Do ponto de vista formal, o teor do parágrafo único do art. 978 não constava nem 
do Projeto da Câmara nem do Projeto do Senado, o que contraria, assim, o art. 65 da 
CF). Já do ponto de vista material, “não cabe à lei federal definir a competência dos 
órgãos dos TRFs nem dos TJs.” BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito pro-
cessual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC – Lei n. 13.105, de 16-3-
2015. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 587. 
67 “No caso de resolução de demandas repetitivas, a questão é pinçada dos casos pen-
dentes e submetida a expressa decisão do órgão julgador incumbido do incidente. É 

óbvio que a resolução única da questão incidente nos casos repetitivos nada mais é do 
que uma decisão que produz coisa julgada sobre a questão que interessa a todos os 
litigantes dos processos pendentes. Significa que se está diante de coisa julgada que 
se estende a terceiros.” MARINONI, Luiz Guilherme. O “problema” do incidente de 
resolução de demandas repetitivas e dos recursos extraordinário e especial repetitivos. 
Revista de Processo. Vol. 40, n. 249. São Paulo: Ed. RT, nov. 2015, p. 399-419, p. 
403. 
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vinculante, mas entende ser inconstitucional68 essa possibilidade 

de formação de res judicata, uma vez que derramará efeitos so-

bre um número indeterminado de pessoas cujos interesses po-

dem não ter sido devidamente representados na discussão da 

tese.  

O eminente processualista paranaense propõe como so-

lução a este “problema” a convocação de amici curiae69 e dos 

legitimados à tutela dos direitos individuais homogêneos para 

intervirem na defesa de teses favoráveis a seus representados 

sempre que o paradigma a ser formado possa atingi-los, sem ex-

cluir a necessária participação do Ministério Público, tenha ou 

não algum legitimado já ingressado ao processo.70  

A crítica de Marinoni converge com a pluralização do 

debate que os parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 482 do CPC/1973 

(incluídos pela Lei nº 9.868/1999) já imprimiam ao julgamento 

dos antigos incidentes de inconstitucionalidade e de uniformiza-

ção de jurisprudência. E com essa crítica estamos de pleno 

acordo, já que, sem a devida democratização71 da discussão 

 
68 “Como é óbvio, a decisão do incidente está muito longe de poder ser vista como 
precedente que atribui sentido ao direito e, por isso, regula a vida em sociedade e 
obriga os juízes dos casos futuros. Por esse motivo, o incidente, nos moldes em que 
regulado pelo Código de Processo Civil de 2015, não detém legitimidade constituci-
onal.” MARINONI, Luiz Guilherme. O “problema” do incidente de resolução de de-
mandas repetitivas e dos recursos extraordinário e especial repetitivos. Revista de Pro-

cesso. Vol. 40, n. 249. São Paulo: Ed. RT, nov. 2015, p. 399-419, p. 417. 
69 De acordo com o glossário jurídico extraído do sítio eletrônico do Egrégio Supremo 
Tribunal Federal, assim o Pretório Excelso concebe o instituto do amicus curiae, ver-
bis: “Amigo da Corte”. Intervenção assistencial em processos de controle de consti-
tucionalidade por parte de entidades que tenham representatividade adequada para se 
manifestar nos autos sobre questão de direito pertinente à controvérsia constitucional. 
Não são partes dos processos; atuam apenas como interessados na causa. Plural: Amici 
curiae (amigos da Corte)” <http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/ver-

Conteudo.php?sigla=portalStfGlossario_pt_br&idConteudo=178829> Acesso em 
03 mar 2018. 
70 MARINONI, Luiz Guilherme. O “problema” do incidente de resolução de deman-
das repetitivas e dos recursos extraordinário e especial repetitivos. Revista de Pro-
cesso. Vol. 40, n. 249. São Paulo: Ed. RT, nov. 2015, p. 399-419, p. 418. 
71 Afirma Peter HÄBERLE, verbis: “Devem ser desenvolvidas novas formas de par-
ticipação das potências públicas pluralistas enquanto intérpretes em sentido amplo da 
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travada no incidente, com seus graves efeitos para além daquele 

específico processo, menor será o coeficiente de legitimidade 

democrática do precedente e menor será a deferência aos princí-

pios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, corolá-

rios que são da cláusula do devido processo legal. 

Com efeito, a observância do due process of law não re-

comendaria que alguém fosse afetado em seu patrimônio jurí-

dico, ainda que indiretamente (já que se trata de mera formação 

de tese aplicável a casos que contenham a mesma questão jurí-

dica), sem o direito de participar ativamente do processo no bojo 

do qual se formasse a tese jurídica propulsora de tal afetação. 

Por mais que os casos semelhantes possam ser diferenciados no 

momento da aplicação da tese firmada no caso-paradigma, 

muito remota será a possibilidade de que a tese jurídica seja su-

perada ou não aplicada a casos semelhantes, porquanto somente 

o mesmo tribunal é que poderá rever a tese (art. 986) por ele 

criada, ressalvada, por óbvio, a palavra final do Supremo e do 

STJ, que valerá como tese a ser aplicada em todo território naci-

onal aos processos individuais e coletivos que versem sobre 

idêntica questão de direito (art. 987, § 2º). 

Destarte, a efetiva e ampla participação de amici curiae, 

do Ministério Público e dos principais legitimados à propositura 

de ações coletivas é conditio sine qua non para que o processo 

de produção de teses jurídicas em julgamentos paradigmáticos 

seja considerado democrático e reverente à cláusula do devido 

processo constitucional. 

Por fim, mas não menos importante, deve-se salientar 

que, embora as teses jurídicas ora tratadas não sejam construídas 

 
Constituição. O direito processual constitucional torna-se parte do direito de partici-
pação democrática. A interpretação constitucional realizada pelos juízes pode tornar-
se, correspondentemente, mais elástica e ampliativa sem que se deva ou possa chegar 
a uma identidade de posições com a interpretação do legislador.” HÄBERLE, Peter. 
Hermenêutica Constitucional. A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição: 
Contribuição para a Interpretação Pluralista e “Procedimental” da Constituição. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997, p. 48. 



RJLB, Ano 5 (2019), nº 6________1597_ 

 

 

por representantes eleitos pelo povo, senão por membros do Ju-

diciário, tal fato não significa que tais julgamentos sejam neces-

sariamente, por essa razão, antidemocráticos. O antídoto contra 

essa falta de representatividade popular é a efetiva participação 

dos envolvidos (ou seus representantes) no processo, de sorte 

que os pronunciamentos jurisdicionais sejam frutos do contradi-

tório ativamente desempenhado pelos seus destinatários diretos 

e indiretos, o que nem sempre acontece, por exemplo, nos pro-

nunciamentos legislativos, que a todos atingem, mas por vezes 

não se revestem de uma legítima representatividade substancial, 

senão meramente formal.72 Ademais, os magistrados devem es-

tar sempre atentos contra o risco de desumanização da Justiça, a 

dar-se mediante prolação de decisões genéricas, padronizadas ou 

dotadas de motivação extremamente concisa.73 Daí a atenção 

 
72 “Em vez de um regime “pelo povo e para o povo”, o que se observa na prática 
legislativa é a utilização do poder político por grupos minoritários, que pressionam 
parlamentares para obtenção de benefícios em detrimento da maioria da população, a 

qual fica alheia ao processo de tomada de decisão. O direito surgido nos Tribunais 
guarda legitimidade democrática substancialmente maior, porquanto é resultado de 
diversas discussões travadas, em casos concretos, entre sujeitos diretamente interes-
sados no assunto controvertido, sendo a solução jurídica descoberta em conjunto com 
os jurisdicionados e não arbitrariamente imposta. Toda a carga legitimadora do sis-
tema jurisdicional depende da adequada fundamentação dos provimentos judiciais, 
como garantia de que a participação democrática será sempre a base da conclusão 
adotada pelos magistrados.” FUX, Luiz; BODART, Bruno. Notas sobre o princípio 

da motivação e a uniformização da jurisprudência no novo Código de Processo Civil 
à luz da análise econômica do Direito. Revista de Processo. Vol. 269, ano 42. São 
Paulo: Ed. RT, julho/2017, pp. 421-432, p. 424. 
73 “A fundamentação do julgado não é completa, outrossim, quando inadequada ao 
caso apreciado, despreocupada com as suas peculiaridades. O jurisdicionado deve ter 
o conforto de que a sua causa foi atentamente analisada pelo magistrado, ainda que 
sua pretensão não tenha sido acolhida. O acúmulo de processos não pode servir de 
álibi para a desumanização da Justiça, com a prolação de decisões genéricas padroni-

zadas ou dotadas de motivação extremamente concisa. Com essa preocupação, o art. 
489, § 1º, do CPC/2015 reputa carente de motivação válida a decisão judicial que se 
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua 
relação com a causa ou a questão decidida (inciso I); que empregar conceitos jurídicos 
indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso (inciso II); 
ou que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (inciso 
III). Não se pretende condenar a prática de utilização de modelos, cujo emprego é 
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que devem prestar às peculiaridades dos casos concretos, ainda 

que venha a incidir, com efeito vinculante, uma tese jurídica fir-

mada em julgamento representativo de controvérsia repetitiva. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Enquanto parcela da doutrina enxerga nos julgamentos 

representativos de controvérsias uma absorção inadequada de 

outra cultura, causadora de ruptura catastrófica com os princí-

pios da legalidade e da separação de poderes - sendo, por isso, 

inconstitucional -, outra parte da doutrina visualiza em tais téc-

nicas uma mudança decorrente na teoria da interpretação e, con-

sequentemente, na teoria do direito, e não uma mera importação 

do Common Law, de modo que a vinculação aos precedentes é 

imperativo da racionalidade, coerência, segurança jurídica e 

igualdade, sendo, portanto, constitucional.  

O presente ensaio abona a segunda corrente, porém, com 

alguns condicionantes. 

É que o poder de fixação de teses paradigmáticas não sig-

nifica que o Judiciário deva encerrar-se em si mesmo, autopoie-

ticamente, como o ponto de chegada do fenômeno jurídico. Ao 

contrário disso, o Novo Código propõe uma vertente comparti-

cipativa/cooperativa, a estimular o policentrismo e a interdepen-

dência de todos os sujeitos processuais, em um verdadeiro con-

traditório substancial, de modo que um pronunciamento vincu-

lante não seja visto como um ponto de chegada, senão de partida, 

sempre aberto aos argumentos que poderão ser lançados quanto 

à sua correta aplicabilidade ao caso concreto, rumo ao seu 

 
salutar por promover a isonomia, a segurança jurídica, a agilidade e a previsibilidade 
da prestação jurisdicional. Exige-se do magistrado, no entanto, a demonstração da 
aderência da fundamentação às especificidades do caso concreto.” FUX, Luiz; BO-
DART, Bruno. Notas sobre o princípio da motivação e a uniformização da jurispru-
dência no novo Código de Processo Civil à luz da análise econômica do Direito. Re-
vista de Processo. Vol. 269, ano 42. São Paulo: Ed. RT, julho/2017, pp. 421-432; p. 
426. 
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aprimoramento. 

Nessa perspectiva, conclui-se ser crucial, até mesmo para 

a sobrevivência constitucional do novo sistema, que os tribunais 

se habituem a convocar amici curiae e os legitimados à tutela 

dos direitos individuais homogêneos para intervirem na defesa 

de teses favoráveis a seus representados, sempre que o paradi-

gma a ser formado possa atingi-los, sem excluir a necessária par-

ticipação do Ministério Público, haja ou não algum legitimado 

já ingressado no processo. 

Por derradeiro, alerta-se para o risco de que, por mais que 

os casos semelhantes possam, teoricamente, ser diferenciados no 

momento da aplicação da tese firmada no caso-paradigma, 

muito remota será a possibilidade de que a tese jurídica seja su-

perada ou não aplicada a casos semelhantes. Sabe-se que, de 

acordo com o art. 986, somente o mesmo tribunal é que poderá 

rever a tese (art. 986) por ele criada, ressalvada, por óbvio, a 

palavra final do Supremo e do STJ, que valerá como tese a ser 

aplicada em todo território nacional aos processos individuais e 

coletivos que versem sobre idêntica questão de direito (art. 987, 

§ 2º). Isso implica dizer que, cabendo às instâncias inferiores 

aplicar as teses fixadas, a eventual má-aplicação destas (distin-

guishing), ou a sua superveniente desarmonia com uma nova re-

alidade legislativa ou fática (overruling), dificilmente chegará a 

ser apreciada ou reapreciada, respectivamente, pela corte formu-

ladora da tese. 
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