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RESUMO 
 

O direito processual civil brasileiro passa por um momento de extrema importância, 

com a normatização, pela Lei nº13.105/2015, da nossa particular teoria dos 

precedentes. Em busca das tão almejadas segurança e previsibilidade, foram 

introduzidas, no nosso ordenamento jurídico, regras para induzir a uniformização 

jurisprudencial, que impõem o respeito aos precedentes judiciais, em especial, aos 

seus fundamentos determinantes (ratio decidendi). Ante a esse novo cenário, em 

que decisões judiciais serão consideradas precedentes vinculantes, caso portem 

determinados requisitos definidos pelo Novo Código de Processo Civil (CPC/2015), 

entendemos que é de suma importância avaliar se as decisões, proferidas em sede 

de julgamento de recursos repetitivos, na vigência da Lei nº 5.869/1973 (CPC/1973), 

estão aptas a serem consideradas precedentes e a vincular juízes e tribunais. 

Assim, no presente trabalho, confrontaremos, de forma exemplificativa, decisões 

proferidas em demandas repetitivas na sistemática do CPC/1973, com os 

mecanismos trazidos pelo CPC/2015 para a criação e aplicação de precedentes 

vinculantes. Conforme se verificará, nos casos analisados, não foi possível 

identificar o respeito aos recentes mecanismos introduzidos no direito processual 

brasileiro e, por isso, entendemos que os operadores do direito têm o dever de 

provocar os Tribunais Superiores para reverem seu entendimento, a fim de garantir 

que essas decisões não sejam dotadas de natureza vinculante, de forma mecânica, 

como, inclusive, já temos verificado. 

 
 

Palavras-chave: Precedente; Civil law; Common law; Recursos repetitivos; Novo 

Código de Processo Civil. 
 



	

ABSTRACT 
 

The Brazilian civil procedural law is going through a moment of extreme importance, 

with the regulation, by Law nº 13.105/2015, of our theory of precedents. In pursuit of 

ensuring the aimed legal certainty and predictability, clear rules have been 

introduced in our legal system to standardize jurisprudence, which require respect for 

judicial precedents, in particular, its determinant foundations (ratio decidendi). Faced 

with this new scenario, in which judicial decisions will be considered binding 

precedents, if they have certain characteristics defined by the New Code of Civil 

Procedure (CPC/2015), we believe that it is of utmost importance to assess whether 

decisions, rendered in the judgment of repetitive Appeals under the CPC/1973’s 

rules, are capable of being considered as precedents and binding judges and courts. 

Thus, in this paper, we will confront, in an exemplary way, decisions rendered in 

repetitive demands under the CPC/1973 system, with the mechanisms introduced by 

the CPC/2015 for the creation and application of binding precedents. As will be seen, 

in the cases analyzed, it was not possible to identify the for the mechanisms 

implemented in Brazilian procedural law and, therefore, we understand that the law 

enforcers have the duty to provoke the Supreme Courts to review their 

understanding, in order to ensure that these decisions are not binding, mechanically, 

as we have already seen. 

 
 

Key-words: Precedent; Civil law; Common law; Repetitive Appeals; New Civil 

Procedure Code. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

No presente trabalho, trataremos de um tema que é, cada dia mais, atual e de 

extrema importância para os operadores do direito tributário: a repercussão dos 

precedentes no campo tributário. O assunto tem sido objeto de debate e estudo 

pelos mais renomados autores, mas está longe de poder ser considerado esgotado. 

Tal relevância se torna ainda mais clara quando nos deparamos com o aniversário 

de um ano da nova ordem processual vigente (CPC/2015)1 , que introduziu a 

normatização dos precedentes e o dever de uniformização da jurisprudência em 

âmbito nacional. 

 

Todavia, não é de hoje que têm sido criadas, no Brasil, técnicas voltadas à 

uniformização da jurisprudência. Em um curto espaço de tempo, vários mecanismos 

foram introduzidos em nossa legislação processual, como forma de propiciar algum 

grau de padronização da tutela jurisdicional2. A grande mudança, no entanto, veio 

com a entrada em vigor do CPC/2015, que normatizou a autoridade dos precedentes 

judiciais no art. 926, prevendo, expressamente, que os tribunais têm o dever de 

“uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.  

 

Dentre as decisões que passam a ter caráter vinculante, o CPC/2015 incluiu, 

em seu artigo 9273, os acórdãos proferidos em julgamento de recursos especial e 

extraordinário repetitivos. Portanto, em relação a esses recursos, normativamente, a 

diferença entre o que se tinha antes do CPC/2015 e o que se tem agora consiste no 
																																																								
1 A Lei nº 13.105/2015 entrou em vigor em 18/03/2016. 
2 São elas: (a) a improcedência imediata do art. 285-A, do CPC/1973, quando a matéria a ser julgada 
fosse unicamente de direito e no juízo já tivessem sido julgados outros casos idênticos; (b) o não 
conhecimento da apelação quando a sentença apelada estivesse em conformidade com súmula dos 
tribunais superiores (art. 518, § 1º, do CPC/1973); (c) o julgamento monocrático do recurso, quando a 
pretensão recursal (art. 557, do CPC/1973) ou a própria decisão recorrida (art. 557, § 1º-A, do 
CPC/1973) estivessem em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante dos tribunais 
superiores; (d) a multiplicidade de recursos extraordinários, cujo desfecho seria padronizado nos 
termos do art. 543-B, do CPC/1973; (e) do mesmo modo e no âmbito da legislação 
infraconstitucional, a padronização do julgamento quando se estivesse diante de múltiplos recursos 
especiais versando sobre a mesma controvérsia (art. 543-C, do CPC/1973); e (f) as súmulas com 
eficácia vinculante, editadas pelo STF após “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 2º, 
da Lei nº 11.417/2006). 
3 “Art. 927.  Os juízes e os tribunais observarão: 
(…) 
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas 
e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;” 
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abandono do caráter meramente persuasivo da jurisprudência anterior (precedentes 

persuasivos). Por isso, hoje é possível falarmos na existência de precedentes 

vinculativos4.  

 

Se os arts. 543-B e 543-C, do CPC/19735 previam a possibilidade de que, 

após o julgamento do mérito do recurso pelos Tribunais Superiores, os tribunais se 

retratassem; com o CPC/2015, por outro lado, a decisão proferida em sede de 

recursos especial e extraordinário repetitivos deve, de fato, ser observada pelos 

juízes e tribunais. Com isso, verifica-se, claramente, uma mudança de paradigma no 

direito brasileiro. Isso porque, por estarem vinculados à lei e aos precedentes, os 

juízes e os tribunais terão a sua discricionariedade atenuada, sendo responsáveis 

pela aplicação do precedente aos futuros casos6. 

 

Assim, diante da intenção do legislador de uniformizar as decisões judiciais, 

trazendo maior segurança jurídica aos jurisdicionados, e das diferenças existentes 

entre as sistemáticas previstas pelo CPC/1973 e pelo CPC/2015 – especialmente 

sobre a potencial capacidade de afetar o julgamento de recursos repetitivos –, 

pretende-se averiguar se os acórdãos proferidos nas lides tributárias, em sede de 

recursos representativos de controvérsia, anteriormente à entrada em vigor do 

CPC/2015, podem vir a adquirir a eficácia vinculante, hoje atribuída aos 
																																																								
4 ZANETI JR., Hermes. Precedentes normativos vinculantes. Precedentes. Coordenador: DIDIER JR., 
Fredie et al. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 409. 
5 “Art. 543-B.  Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a 
análise da repercussão geral será processada nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal, observado o disposto neste artigo. 
(...) 
§ 3º  Julgado o mérito  do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão apreciados pelos 
Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, que poderão declará-los prejudicados ou 
retratar-se. 
§ 4º Mantida a decisão e admitido o recurso, poderá o Supremo Tribunal Federal, nos termos do 
Regimento Interno, cassar ou reformar, liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada.” 
“Art. 543-C. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de 
direito, o recurso especial será processado nos termos deste artigo.   
(...) 
§ 7o  Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais sobrestados na 
origem:  
I - terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação do 
Superior Tribunal de Justiça; ou  
II - serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir 
da orientação do Superior Tribunal de Justiça.   
§ 8o  Na hipótese prevista no inciso II do § 7o deste artigo, mantida a decisão divergente pelo tribunal 
de origem, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso especial.” 
6 ZANETI JR., Hermes. Precedentes normativos vinculantes. Precedentes. Coordenador: DIDIER JR., 
Fredie et al. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 413. 



 

	 	

13 

precedentes. 

 
Para tanto, é preciso analisar o tema sob a ótica dos sistemas jurídicos do 

common law e do civil law, que, por meio de caminhos opostos – o primeiro 

embasado na valorização dos precedentes judiciais e o segundo na lei escrita -, 

sempre buscaram alcançar a coerência entre as manifestações do sistema judiciário. 

Assim, de início, entendemos que é relevante demonstrar, brevemente, como se dá 

a criação dos precedentes em cada um dos dois sistemas. Feito isso, partiremos 

para a contextualização e a análise do modelo de precedentes adotado pelo direito 

brasileiro antes e depois da entrada em vigor do CPC/2015. 

 

Levando em consideração a contribuição que o respeito e a obediência às 

orientações do Poder Judiciário são capazes de exercer no funcionamento do 

sistema jurídico, buscaremos demonstrar, nas seções subsequentes, se os 

requisitos objetivos que permeiam a criação de um precedente – formalmente 

vinculante 7 , a partir do CPC/2015 –, podem ser encontrados nos acórdãos 

proferidos, em matéria tributária, em sede de recursos representativos de 

controvérsia, na sistemática anterior (CPC/1973). Dessa forma, pretende-se, 

também, examinar se é possível considerá-los vinculantes perante a nova ordem 

jurídica vigente. 

 

Importa esclarecer que esse diagnóstico prático será realizado de forma 

exemplificativa, haja vista que nos propusemos a analisar situações que denotam 

problemas sistêmicos presentes na formação de precedentes tributários na vigência 

do CPC/1973, a fim de que o presente trabalho possa ser tido como referência para 

a revisão das teses construídas em desacordo com o CPC/2015.  

  

																																																								
7 ZANETI JR., Hermes. Precedentes normativos vinculantes. Precedentes. Coordenador: DIDIER JR., 
Fredie et al. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 408. 
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2. CIVIL LAW X COMMON LAW - BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 
 
 

Antes de adentrarmos à análise do sistema de precedentes brasileiros, como 

introduzimos acima, acreditamos que é preciso contextualizar as circunstâncias 

históricas em que se deu o desenvolvimento do sistema de precedentes nas 

tradições jurídicas de civil law e de common law, para, em seguida, identificarmos de 

que forma a cultura e as ideologias de determinada época podem influenciar no 

processo de criação do sistema de precedentes nacional. 

 

2.1. O precedente no civil law  
	

Nas jurisdições europeias continentais, onde se propagou o chamado civil 

law, o juiz estava, primordialmente, submetido à lei escrita. Assim, em nome de 

construir uma pretensa segurança jurídica, o papel reservado ao Poder Judiciário 

era o de fazer com que o juiz aplicasse a lei tal qual editada pelo Poder Legislativo, 

sem qualquer interpretação pessoal, para que se evitasse que as decisões fossem 

impregnadas de uma possível subjetividade do julgador.  

 

Essa corrente nasceu com a Revolução Francesa8 e pregava a separação 

dos Poderes do Estado9, como forma de tornar o poder judiciário previsível e 

garantidor de segurança jurídica. De acordo com célebre expressão cunhada por 

																																																								
8 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil law e 
common law. In: Revista de Processo, vol. 172, p. 126, Jun/2009. 
9 Cf., nesse sentido, contextualização do período por Montesquieu: “A liberdade política, em um 
cidadão, é esta tranqüilidade de espírito que provém da opinião que cada um tem sobre a sua 
segurança; e para que se tenha esta liberdade é preciso que o governo seja tal que um cidadão não 
possa temer outro cidadão. Quando, na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura, o poder 
legislativo está reunido ao poder executivo, não existe liberdade; porque se pode temer que o mesmo 
monarca ou o mesmo senado crie leis tirânicas para executá-las tiranicamente. Tampouco existe 
liberdade se o poder de julgar não for separado do poder legislativo e do executivo. Se estivesse 
unido ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz 
seria legislador. Se estivesse unido ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor”. 
MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat, Baron de. Do espírito das leis/Montesquieu; 
apresentação Renato Janine Ribeiro; tradução Cristina Murachco. São Paulo: Martins Fontes, 2000, 
p. 168. 
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Montesquieu, Nunes10 sintetizou que “o juiz deveria agir como se fosse a bouche de 

la loi (a boca da lei), declarando a lei produzida pelo legislador ao caso concreto, 

porque a tarefa de criação do Direito ficava a cargo exclusivo do Legislativo”. 

 

Competia, portanto, ao aplicador do direito, diante do caso concreto, voltar-se 

ao sistema jurídico e identificar a solução jurídica expressa pelo legislador e descrita 

em um dado antecedente normativo. Havendo identidade, o aplicador do direito a 

empregaria para, em seguida, resolver a questão posta. Havia, assim, a formal 

subsunção do caso à lei. Segundo David11:  

 
Um código, na concepção romano-germânica, não deve procurar a 
solução de todas as questões concretas que se apresentarão na 
prática; a sua função é formular regras, suficientemente gerais, 
ordenadas em sistemas, que se tornem acessíveis à descoberta e ao 
conhecimento, para que destas regras, por um trabalho tão simples 
quanto possível, juízes e cidadãos deduzam facilmente o modo como 
tal ou tal dificuldade concreta deva ser resolvida. 
 
 

Caso a legislação fosse incompleta, conflituosa ou confusa, o juiz deveria 

submeter a questão ao Legislativo para a realização da “interpretação autorizada”, 

mas, em hipótese alguma, poderia controlar os atos legislativos ou administrativos. 

O excerto abaixo, da Lei Revolucionária de agosto de 179012, bem representa essa 

limitação:  

 
Título II, Art. 10: Os tribunais judiciários não tomarão parte, direta ou 
indiretamente, no exercício do poder legislativo, nem impedirão ou 
suspenderão a execução das decisões do poder legislativo... 
Título II, Art. 12: (Os tribunais judiciários) reportar-se-ão ao corpo 
legislativo sempre que assim considerarem necessário, a fim de 
interpretar ou editar uma nova lei. 
Título II, Art. 12: As funções judiciárias são distintas e sempre 
permanecerão separadas das funções administrativas. Sob pena de 
perda de seus cargos, os juízes de nenhuma maneira interferirão 
com a administração pública, nem convocarão aos administradores à 
prestação de contas com respeito ao exercício de suas funções." 

																																																								
10 NUNES, Gustavo Henrique Schneider. Processo Civil Democrático, Contraditório e Novo Código de 
Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, vol. 252, fev. 2016, p. 18. 
11 DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. Tradução de Hermínio A. Carvalho. 
São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 103. 
12  CAPPELLETTI, Mauro. Repudiando Montesquieu? A expansão e a legitimidade da “justiça 
constitucional”. In: Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, v. 20, 2001, p.272. 
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(Título II, art. 12).  
 
 

Ocorre que o ideal de segurança e certeza, garantido por meio da criação de 

códigos claros, coerentes e completos, acabou por se demonstrar frágil, visto que a 

sua rigidez tornava impossível a regulação de todas as situações conflitivas, haja 

vista as mudanças de circunstâncias ou a necessidade de ajustar a lei aos 

requerimentos de um caso em particular.  

 

Surge, então, a grande problemática do civil law: o que se fazer diante das 

lacunas da lei? Prevaleceria a separação de poderes, que não permitia a 

interpretação da lei pelo Judiciário, como forma de blindar o novo sistema das 

incertezas, antes arraigadas no sistema feudal?  

 

Como resposta, o Legislativo francês criou um novo órgão governamental, a 

chamada Corte de Cassação, com poderes para anular as interpretações incorretas 

dos tribunais ordinários e determinar o retorno do processo à Corte Judicial para 

novo julgamento. Esse novo órgão não fazia parte do sistema judiciário, vez que era 

um instrumento especial, criado pelo Legislativo para proteger a supremacia 

legislativa da usurpação judicial13.  

 

Com os anos, essa Corte de Cassação acabou por desempenhar o papel de 

anular interpretações incorretas e, também, de indicar a correta interpretação da lei. 

Assim, nas nações que seguiram o modelo francês, como Portugal, esse órgão 

passou a estar acima dos tribunais judiciais ordinários e a ser chamado de Suprema 

Corte de Cassação 14 , que desempenhava o papel de ditar e assegurar a 

interpretação e a aplicação dos estatutos de forma correta e uniforme por parte dos 

tribunais civis e penais inferiores.  

 

O passo seguinte da evolução do civil law se ilustra na instituição da figura da 

revisão, na Alemanha – e não mais da cassação francesa, que já se mostrava 

defeituosa. Isso porque, anular uma decisão do tribunal ordinário, significava 

																																																								
13 MERRYMANN, John Henry e PÉREZ-PERDOMO, Rogelio. The civil law tradition: An Introduction 
to the Legal Systems of Europe and Latin America. Stanford: Stanford University, 2007, p. 39 et seq. 
14 Ibidem. 
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devolver a matéria para o julgador decidir de acordo com a correta interpretação da 

lei dada pela Corte de Cassação. No entanto, essa interpretação não era 

considerada fonte de direito e, por isso, não poderia vincular o julgador. Então, foi 

criada uma Suprema Corte, que tinha a faculdade de anular decisões supostamente 

incongruentes, decidir em definitivo e revisar, consequentemente, as decisões dos 

tribunais inferiores15. 

 

A criação dessa Corte, com poder revisional, se viu acompanhada de uma 

aceitação gradual da faculdade de interpretação dos institutos legais, pelos juízes 

ordinários, bem como de uma enorme discussão acerca dos limites de interpretação 

das leis e da forma como essa interpretação deveria se dar, sem que houvesse 

espaço para tirania e irresponsabilidade judicial. Ainda, nesses tribunais, onde os 

julgadores detinham poder revisional, criavam-se leis a partir do afastamento de atos 

que eram entendidos por ilegais ou inconstitucionais.  

 

Por outro lado, as decisões judiciais não eram, no modelo da civil law, fontes 

do direito. Os juristas do civil law viam os precedentes como um argumento de 

persuasão, mas não como um argumento de vinculação, por crerem que a aplicação 

do precedente, no modelo do common law, se dava de forma mecânica, sem a 

distinção dos casos concretos, o que traria incerteza ao direito.  

 

Em vista disso, apesar de as decisões dos tribunais, principalmente dos 

tribunais superiores, passarem a ser seguidas pelos advogados e julgadores, porque 

concordavam com entendimento acerca da forma como deveria ser interpretada a 

lei, fato é que os juízes do civil law não estavam vinculados às decisões 

anteriormente proferidas, o que acabou por dificultar a interpretação evolutiva e a 

formação de precedentes16. 

 

Nessa estrutura jurídica, encontramos a essência do sistema jurídico 

brasileiro, que, assim como a de outros países filiados ao sistema romano-
																																																								
15 MERRYMANN, John Henry e PÉREZ-PERDOMO, Rogelio. The civil law tradition: An Introduction 
to the Legal Systems of Europe and Latin America. Stanford: Stanford University, 2007, p. 39 et seq. 
16 “Como se viu, o ideal da estrita separação dos poderes teve como consequência um judiciário 
perigosamente débil e confinado, em essência, aos conflitos ‘privados’”. CAPPELLETTI, Mauro. 
Juízes legisladores? Tradução de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antonio 
Fabris Editor, 1993, p. 53. 
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germânico, tem como principal fonte do direito a lei17. Daí a importância de se 

analisar, de forma sistemática e crítica, a introdução promovida pelo CPC/2015 de 

regras típicas da tradição jurídica do common law, que visam à criação de um 

sistema de precedentes no nosso ordenamento jurídico. 

 

2.2. O precedente no common law  
	

A tradição jurídica do common law, ou direito comum, surge em oposição aos 

costumes locais, frutos de um feudalismo de caráter militar, organizado, em que os 

súditos não rivalizavam com o poder do rei18. 

 

Nesse sistema, que abrange originalmente as estruturas judiciárias da 

Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia, não existe uma Constituição 

escrita; as normas são construídas, permanentemente, a partir da prática 

jurisdicional. Diferente da família romano-germânica, trata-se de um direito 

casuístico (case law), em que as principais fontes do direito são os costumes e os 

princípios, sem se vincular a um corpo rígido de normas (statute law)19. 

 

Outra diferença importante entre os dois regimes é o papel que o magistrado 

desempenha em cada um deles. No mundo do common law, o magistrado sempre 

esteve ao lado do parlamento na luta contra o absolutismo, preocupando-se com a 

tutela dos direitos e das liberdades do cidadão20, ao contrário dos juízes dos países 

da Europa continental, que tiveram os seus poderes limitados pelo Legislativo. 

 

																																																								
17 Decreto-lei nº 4.657/42 – Lei de introdução às normas do Direito Brasileiro. 
“Art. 4o  Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 
princípios gerais de direito.” 
CF/1988: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;” 
18 DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 
358-359. 
19 TUCCI, José Rogério Cruz e. Direito processual civil europeu contemporâneo. José Rogério Cruz e 
Tucci Coordenador. São Paulo: Lex, 2010, p. 215 
20 MARINONI, Luiz Guilherme. Aproximação critica entre as jurisdições de civil law e de common law 
e a necessidade de respeito aos precedentes. In: Revista de Processo, nº 172, São Paulo, Revista 
dos Tribunais, 2009, p. 200. 
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Isso deu ao juiz do common-law a liberdade de decidir o caso concreto, a 

partir de um método de interpretação normativo-indutivo, pelo qual a sua primeira 

preocupação é a de realizar uma estrita observação dos fatos e analisar a 

conformidade ou distinção do caso sob julgamento, com outros casos já julgados, 

para, em um segundo momento, por meio de um processo de argumentação, decidir 

qual será a norma aplicável. Caso sejam verificadas semelhanças que permitam a 

aplicação da decisão anterior ao caso novo (casos problematicamente análogos), o 

primeiro é tido como precedente.  

 

No entanto, por estarem embasadas na casuística, as decisões judiciais 

proferidas nos países do “common law não constituem, desde logo, precedentes, 

mas exemplos do modo como o direito havia sido aplicado naqueles casos 

particulares”21 . O que confere o status de precedentes à decisão do Tribunal 

Superior é a sua aplicação pelas partes e pelos juízes.  

 

Nos Estados Unidos, em que pese também estarem vinculados à tradição do 

common law, a existência de uma Constituição escrita, adotada como base e norte 

do ordenamento jurídico, diferenciou a forma como a tradição legal se estabeleceu 

naquele país.  

 

Em meio a esse panorama – em que as decisões judiciais apresentavam 

especial relevância, por sua função de garantir os direitos individuais, princípios e 

valores contidos na Constituição norte-americana – adotou-se a regra do stare 

decisis et non quieta movere, isto é, respeitar as coisas decididas e não mexer no 

que está estabelecido. Nesse momento, as decisões judiciais passaram a constituir 

verdadeiros precedentes de observância vinculante. 

 

Como explica Marinoni, as “regras e princípios regulando o uso dos 

precedentes e a determinação e aceitação da sua autoridade são relativamente 

recentes” 22, mas, muito antes disso, os operadores do direito já se preocupavam em 

																																																								
21 ABBOUD, Georges. Do Genuíno Precedente do Stare Decisis ao Precedente Brasileiro: dos fatores 
histórico, hermenêutico e democrático que os diferenciam. Precedentes. Coordenador: DIDIER JR., 
Fredie et al. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 402. 
22 MARINONI, Luiz Guilherme. Aproximação critica entre as jurisdições de civil law e de common law 
e a necessidade de respeito aos precedentes. In: Revista de Processo, nº 172, São Paulo, Revista 
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conferir certeza e continuidade ao direito, ressaltando a relevância dos julgados e a 

importância de suas razões23, como forma de mitigar julgamentos contraditórios.  

 

O stare decisis é, portanto, um elemento do moderno common law24, que, até 

o século XIX, obrigava apenas os juízes e as cortes inferiores - efeito vertical -, não 

obrigando a própria Corte que firmou o precedente ou o juiz que o proferiu. Apenas 

no período entre 1862 e 1900 é que verificamos o processo de consolidação do 

conceito de rules of precedent e a ideia de vinculação (binding), que teve seu cume 

no julgamento do caso London Tramways v. London County Council, quando se 

decidiu pela vinculação da House of Lords às suas próprias decisões25 - efeito 

horizontal -, que foi tão importante para o desenvolvimento do sistema jurisdicional 

de precedentes conhecido na contemporaneidade. 

 

Nesse ponto, encontramos mais uma importante exceção do sistema 

estadunidense; a Suprema Corte Federal e as Cortes Supremas Estaduais não 

estão vinculadas às suas próprias decisões, o que permite a esses tribunais reverem 

suas posições equivocadas ou ultrapassadas, por meio da técnica denominada 

overruling26-27. Logo, os tribunais norte-americanos aplicam com menor rigidez a 

regra do binding precedent, que os tribunais ingleses28. 

																																																																																																																																																																													
dos Tribunais, 2009, p.183.  
23 Vigora o “princípio da vinculação ao debate, que estabelece que os tribunais não podem discursar 
abstratamente sobre regras jurídicas hipotéticas, mas apenas estabelecer as regras que derivam 
especificamente de cada caso concreto”. DERZI, Misabel de Abreu Machado; BUSTAMANTE, 
Thomas da Rosa de; NUNES, Dierle; MOREIRA, Ana Luísa de Navarro. Recursos extraordinários, 
precedentes e a responsabilidade política dos tribunais: Um problema em aberto para o legislador e 
para o Novo CPC. Revista de Processo vol. 273/2014, p. 473-493. 
24 É importante distinguir o stare decisis (“stare decisis et non quieta movere" ) do commom law. O 
common law, entendido como os costumes gerais que determinavam o comportamento dos 
Englishmen, é muito anterior à regulação e aceitação da teoria dos precedentes, onde encontramos 
conceitos como ratio decidendi, binding, dicta, dentre outros. Contudo, no common law 
contemporâneo, o stare decisis é indispensável para a criação do direito não positivado pelo 
Legislativo. MARINONI, Luiz Guilherme. Aproximação critica entre as jurisdições de civil law e de 
common law e a necessidade de respeito aos precedentes. In: Revista de Processo, nº 172, São 
Paulo, Revista dos Tribunais, 2009. 
25 “There is no doubt that, throughout the nineteenth century, the House of Lords did struggle. In 1801, 
Lord Eldon suggested that the House was not bound by its own decisions. In 1898, in London 
Tramways v. London County Council, it established that it was.” DUXBURY, Neil. The nature and 
authority of precedent. New York: Cambridge University Press, 2008, p. 44. 
26 DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 
478. 
27 Trataremos do conceito de overruling, mais à frente, em tópico específico, localizado na pagina 35, 
do presente trabalho. 
28 “These examples, taken from cases decided by courts in widely separated states, show that the 
modem American doctrine of precedent is far more liberal than the strict view of the English courts. 
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Abstraídas as peculiaridades de cada um dos sistemas – inglês ou americano 

–, pode-se constatar que a influência dos precedentes judiciais é similar em ambos 

os sistemas e tendem, com o tempo, a se aproximar ainda mais, assim como temos 

presenciado uma maior interação entre as tradições jurídicas do common law e do 

civil law. É que estudaremos a seguir. 

 

2.3. A falibilidade do direito positivo e a aproximação entre as tradições de civil 
law e de common law 

	

Feito esse breve apanhado histórico, podemos dizer que, comparando as 

duas correntes, não é a codificação das leis que explica a diferença entre o common 

law e o civil law, mas é o significado que se atribui aos códigos e a função que o juiz 

exerce ao aplicá-los29. Enquanto no common law nunca se teve a pretensão de criar 

leis para solucionar todos os tipos de conflitos existentes, já que ao juiz é permitido 

interpretar a lei de acordo com o contexto fático do caso concreto, suprimindo 

eventuais lacunas existentes; no civil law, o positivismo acabou por se demonstrar 

insuficiente para garantir as tão almejadas segurança e previsibilidade jurídicas30, de 

forma que não cabia ao magistrado interpretar a lei, mas apenas aplicá-la. Conforme 

descreveu Marinoni31: 
A segurança e a previsibilidade obviamente são valores almejados 
por ambos os sistemas. Mas supôs-se no civil law que tais valores 
seriam realizados por meio da lei e da sua estrita aplicação pelos 
juízes, enquanto que, no common law, por nunca ter existido dúvida 
de que os juízes interpretam a lei e, por isso, podem proferir 
decisões diferentes, enxergou-se na forca vinculante dos 
precedentes o instrumento capaz de garantir a segurança e a 
previsibilidade de que a sociedade precisa para desenvolver-se.  

																																																																																																																																																																													
Only where a departure from earlier cases would interfere with vested rights do we find a marked 
hesitation in repudiating established rules which are thought to conflict with the mores of the present 
day”. GOODHART, Arthur L. Case Law in England and America. Cornell L. Rev. 173 (1930), XV. 
Disponível em < http://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol15/iss2/1>. Acesso em 23 maio 2017.  
29 MARINONI, Luiz Guilherme. Aproximação critica entre as jurisdições de civil law e de common law 
e a necessidade de respeito aos precedentes. In: Revista de Processo, nº 172, São Paulo, Revista 
dos Tribunais, 2009, p. 199. 
30 ABBOUD, Georges. Do Genuíno Precedente do Stare Decisis ao Precedente Brasileiro: dos fatores 
histórico, hermenêutico e democrático que os diferenciam. Precedentes. Coordenador: DIDIER JR., 
Fredie et al. Salvador: Juspodivm, 2015, p. p. 401. 
31 MARINONI, Luiz Guilherme. Aproximação critica entre as jurisdições de civil law e de common law 
e a necessidade de respeito aos precedentes. In: Revista de Processo, nº 172, São Paulo, Revista 
dos Tribunais, 2009, p. 205. 
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Entretanto, a superação, no regime jurídico do civil law, da ideia de que o juiz 

está subordinado à letra da lei32, permitiu a percepção da relevância dos fatos para a 

identificação da norma que lhes deve dar regulação, bem como do papel do juiz no 

preenchimento das lacunas existentes nas próprias leis.  

 

Tornou-se, então, necessário resgatar a substância da lei e encontrar os 

instrumentos capazes de permitir a sua conformação aos princípios de justiça33. 

Essa substância foi encontrada na Constituição, que garantiu e expandiu os direitos 

individuais, o direito ao devido processo legal, à igualdade, à liberdade de 

associação, de expressão e de crença, bem como à educação, ao trabalho, à saúde 

e à segurança econômica. A partir desse momento, a lei passou a encontrar limite e 

contorno nos princípios constitucionais, perdendo seu posto de supremacia, e os 

juízes passaram a poder controlar a lei a partir da Constituição34.  

 

A faculdade de os tribunais revisarem a legalidade da ação administrativa e a 

constitucionalidade da ação legislativa e interpretarem os estatutos, passou a minar 

o dogma da separação estrita dos poderes e, a um só tempo, o juiz do civil law 

																																																								
32 “Na verdade, mostra-se interessante ressaltar que a própria França, onde nasceu e se exaltou a 
ideia de séparacion, como também outros países continentais (que por muito tempo compartilharam 
dessa ideia), estão se movimentando nesta direção, partindo do sistema de rígida separação para o 
sistema de controles recíprocos. Sistema, este último, no qual o ‘crescimento’ do poder judiciário é 
obviamente o ingrediente necessário do equilíbrio dos poderes”. CAPPELLETTI, Mauro. Juízes 
legisladores? Tradução de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris 
Editor, 1993, p. 55. 
33 ATAÍDE JR., Jaldemiro Rodrigues. As tradições jurídicas de civil law e common law. In: Novas 
tendências do processo civil: estudos sobre o projeto do novo Código de processo civil. Salvador: 
JusPODIVM, 2014,vol. 3, p. 583-584. 
34 “This dogmatic conception of what law is, like many others implications of the dogmas of the 
revolutionary period, has been eroded by time and events. Perhaps the most spectacular innovation 
has been the strong movement toward constitutionalism, with its emphasis on the functional rigidity, 
and hence the superiority as a source of law, of written constitutions. Such constitutions, by 
eliminating the power of the legislature to amend by ordinary legislative action, impair the legislature’s 
monopoly on lawmaking. They insert a new element into the hierarchy of sources of law, which now 
must read constitution, legislation, regulations, and custom’. In addition, if a court can decide that a 
stature is void because it is in conflict with the constitution, the dogma of sharp separation of 
legislative power from judicial power is impaired”. MERRYMANN, John Henry e PÉREZ-PERDOMO, 
Rogelio. The civil law tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America. 
Stanford: Stanford University, 2007, p. 24. 
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passou a exercer um papel que era inconcebível perante os princípios clássicos 

desse regime jurídico e criativo como exerciam os juízes do common law35. 

 

Em interessante abordagem sobre a evolução do caráter criativo do juiz, 

explica Marinoni36: 
Nestes casos, a concretização da norma deve tomar em conta as 
necessidades de direito material reveladas no caso, mas a sua 
instituição se funda no direito fundamental à tutela jurisdicional 
efetiva. O legislador atua porque é ciente de que a jurisdição não 
pode dar conta das variadas situações concretas sem a outorga de 
maior poder e mobilidade, ficando o autor incumbido da identificação 
das necessidades concretas para modelar a ação processual e o juiz 
investido do poder-dever de, mediante argumentação própria e 
expressa na fundamentação da sua decisão, preencher os conceitos 
jurídicos indeterminados ou individualizar a técnica processual capaz 
de lhe permitir a efetiva tutela do direito material.  
(...) 
De qualquer forma, o que realmente importa neste momento é 
constatar que o juiz que trabalha com conceitos indeterminados e 
regras abertas está muito longe do juiz concebido para unicamente 
aplicar a lei. Por isso mesmo, o sistema de precedentes, 
desnecessário quando o juiz apenas a aplica a lei, é indispensável 
na jurisdição contemporânea, pois fundamental para outorgar 
segurança à parte e permitir ao advogado ter consciência de como 
os juízes estão preenchendo o conceito indeterminado e definindo a 
técnica processual adequada a certa situação concreta. 
 
 

Assim, diante do crescente grau de indeterminabilidade da lei, o Judiciário foi 

assumindo o importante papel de interpretação das normas, inclusive as de natureza 

constitucional, de modo que foi se construindo, progressivamente, a autoridade do 

precedente. Sobre isso, Ataíde37 afirma: 

 
É inegável que todo esse contexto tem aberto espaço para mais 
elevado grau de criatividade do Judiciário, aproximando o juiz do civil 
law ao seu colega do common law e, consequentemente, exigindo 
que as fórmulas utilizadas no common law com vistas à consecução 

																																																								
35 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil – Teoria Geral do Processo, vol. 1, 3ª ed. São 
Paulo: Ed. RT, 2008, p. 104 e ss. 
36 MARINONI, Luiz Guilherme. Aproximação critica entre as jurisdições de civil law e de common law 
e a necessidade de respeito aos precedentes. In: Revista de Processo, nº 172, São Paulo, Revista 
dos Tribunais, 2009, p. 227.  
37 ATAÍDE JR., Jaldemiro Rodrigues. As tradições jurídicas de civil law e common law. In: Novas 
tendências do processo civil: estudos sobre o projeto do novo Código de processo civil. Salvador: 
JusPODIVM, 2014,vol. 3, p. 591-592. 
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de isonomia, previsibilidade, uniformidade e estabilidade das 
decisões judiciais (a exemplo do stare decisis) sejam também 
incorporadas aos sistemas dos países de civil law, até mesmo para 
controle do subjetivismo, a fim de que não culmine em decisionismo. 
 
 

Essa aproximação entre as tradições de civil law e de common law ocorreu de 

forma natural, em razão da necessidade de se assegurar um ponto de equilíbrio 

entre a liberdade do juiz, para construir a norma diante de conceitos indeterminados, 

e a garantia da segurança, da previsibilidade e da isonomia a todos os litigantes38. 

Isso não significa, de forma alguma, o abandono da legislação como fonte de direito, 

mas a aceitação de que o direito deve ser interpretado, pelos juízes, diante da 

análise de cada caso concreto, e que a decisão, assim construída, obrigará os 

demais juízes a seguirem-na, no julgamento de casos similares39. 

 

Podemos concluir, então, que as diferenças existentes entre as famílias 

romano-germânica e anglo-saxônica não foram e não são suficientes para gerar 

uma incompatibilidade entre elas. Houve, na verdade, uma influência mútua; ao 

mesmo tempo em que os países de common law passaram a adotar textos 

codificados40, os países de civil law passaram a atribuir eficácia vinculante, ou quase 

vinculante, ao precedente judicial. 

 

																																																								
38  “Esses três fenômenos em conjunto, representam, no nível estrutural, a quebra da moldura 
paradigmática que ainda poderia sustentar alguma razoabilidade ao sistema dos Códigos fechados e 
ao direito como atividade exclusiva do legislador. Dessarte, a contraposição direito-legislado e direito-
jurisprudencial não se sustenta. Para além dela, só resta reconhecer que a diferença, onde existe, 
consiste mais no estilo e na finalidade das normas-estatuto e das normas-jurisprudência. Revela-se 
impossível negar o caráter primário das fontes jurisprudenciais, como normas jurídicas em si 
mesmas.”  
“Os ordenamentos jurídicos, em ambas as tradições, evoluíram muito no sentido de diminuir a tensão 
original, de tal sorte que já não é mais legítimo ou realista falar em incompatibilidades paradigmáticas 
entre os dois grandes ramos do Direito ocidental. Afastada essa incompatibilidade cresce a olhos 
vistos os movimento de harmonização entre o common law e a tradição romano-germânica. (...) Ou 
seja, não se pode negar que a lei e a jurisprudência são fontes diferentes, com diversidade metódica 
de aplicação para solução de casos (questões) jurídicos, contudo, ambas são hoje fontes primárias 
do Direito.” ZANETI JR., Hermes. A Constitucionalização do Processo: A Virada do Paradigma 
Racional e Político no Processo Civil Brasileiro do Estado Democrático Constitucional. Tese 
(Doutorado) - Faculdade de Direito. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, set. 
2005, p. 106 e 341-342. 
39 MERRYMAN, John Henry. La Tradicion Jurídica Romano-Canónica, México: Fondo de Cultura 
Econômica, 1997, p. 295. 
40 É o caso da própria Inglaterra, que em 1999 editou um Código de Processo Civil escrito, cuja 
versão integral está disponível em <http://www.justice.gov.uk/civil/procrules_fin/menus/rules.htm>, 
acesso em 24 maio 2017.  
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O momento é de desconstrução de paradigmas. Sem sombra de dúvidas, 

hoje o common law e o civil law são muito mais próximos do que distantes, ainda 

que cada um deles com suas peculiaridades41.  

 

Confirmando essa tendência, o sistema jurídico brasileiro, oriundo da tradição 

positivista do civil law, sofreu, recentemente, importantes alterações, inspiradas no 

sistema americano de precedente, com o fim de trazer uma maior previsibilidade, 

estabilidade e segurança jurídica à sociedade. Nesse contexto, indaga-se: seria 

possível falar em um sistema de precedentes em um país de tradição positivista? É 

o que veremos nos próximos capítulos.  

  

																																																								
41 TARUFFO afirma que as diferenças fundamentais traçadas entre os dois tipos de ordenamento “se 
mostram há tempos superadas e já incapazes de fornecer conhecimentos acatáveis”, ensejando 
verdadeira crise dos modelos tradicionais. TARUFFO, Michele. Observações sobre os modelos 
processuais de civil law e de common law. In Revista de Processo, nº 110, 2003, p. 143. 
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3. O SISTEMA BRASILEIRO DE PRECEDENTES 
 
3.1. A crise causada pela falta de motivação das decisões judiciais e a 
jurisprudência lotérica no Brasil 
 

No Brasil, assim como ocorreu nos países da Europa continental, o sistema 

processual, enraizado em um típico modelo de civil law, também se viu ultrapassado 

e incapaz de atender às novas e cada vez mais complexas demandas oriundas de 

um mundo pós-moderno.  

 

Como consequência da nova dimensão da função jurisdicional dos julgadores 

e da ausência, pelo menos até a entrada em vigor do CPC/2015, de um sistema de 

precedentes de natureza obrigatória42, outro problema passou a ser enfrentado 

pelas partes e pelos operadores do direito: a produção de decisões jurídicas 

díspares43 para a resolução de casos concretos análogos, em afronta ao principal 

valor tutelado por esse modelo jurídico, que é a segurança jurídica. 

 

É claro que, quanto maior a falta de previsibilidade44 e de coerência, maior 

																																																								
42 “Quando se ‘descobriu’ que a lei interpretada de diversas formas, e, mais visivelmente, que os 
juízes do civil law rotineiramente decidem de diferentes modos os ‘casos iguais’, curiosamente não se 
abandonou a suposição de que a lei é suficiente para garantir a segurança jurídica. Ora, ao se tornar 
incontestável que a lei é interpretada de diversas formas, fazendo surgir distintas decisões para casos 
iguais, deveria ter surgido, ao menos em sede doutrinaria, a lógica e inafastável conclusão de que a 
segurança jurídica apenas pode ser garantida frisando-se a igualdade perante as decisões judiciais, 
e, assim, estabelecendo-se o dever judicial de respeito aos precedentes”. MARINONI, Luiz 
Guilherme. Aproximação critica entre as jurisdições de civil law e de common law e a necessidade de 
respeito aos precedentes. In: Revista de Processo, nº 172, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2009, 
p.231. 
43 Um exemplo relevante de instabilidade e falta de uniformidade no sistema judicial brasileiro é a 
mudança de posicionamento do STF, quanto ao direito ao creditamento de insumos adquiridos 
isentos ou com alíquota zero, para fins de apuração do IPI. Em 18.12.2002, o Plenário do STF 
entendeu que, nas operações tributadas com base na alíquota zero, o contribuinte do IPI teria direito 
a creditar-se dos valores recolhidos a esse título nas operações anteriores, a exemplo do que se 
passa nos casos de isenção. A decisão da Corte foi tomada por 9 votos a 1, vencido o Ministro Ilmar 
Galvão. Tal quórum seria suficiente para a edição de súmula vinculante, de acordo com a sistemática 
introduzida pela Emenda Constitucional nº 45/2004. No entanto, sem qualquer modificação no quadro 
fático ou no cenário normativo aplicável à hipótese (quando do julgamento já estava em vigor há mais 
de 3 anos a Lei nº 9.779/99), no julgamento do RE 353.657, em junho de 2007, alterou seu 
posicionamento, ao julgar procedente o recurso da Fazenda, por 6 votos a 5. 
44 “A previsibilidade é inerente ao Estado de Direito. R. C. Van Caenegem menciona alguns critérios 
para que se esteja diante de um ‘bom’ sistema jurídico (good law): as normas têm de ser 
compreensíveis e cognoscíveis. Observa que, dificilmente, haveria alguém que discordasse serem 
estas duas características necessárias para que se considerasse bom um sistema jurídico. As 
pessoas não podem ser como cachorros que só descobrem que algo é proibido quando um bastão 
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será o volume de postulações ao Judiciário, especialmente pela via dos recursos, 

como forma de o jurisdicionado “tentar a sorte” de alcançar a proteção almejada ou 

resistir a um posicionamento já consolidado. Ainda, a busca da tutela almejada até a 

última manifestação possível do Judiciário impede o cumprimento do princípio 

fundamental da duração razoável do processo45 e causa o atual estado de falta de 

confiança do Poder Judiciário46. 

 

Com efeito, a doutrina do civil law sempre se preocupou com a interpretação 

da lei, porém nunca dedicou atenção à compreensão e à interpretação dos 

precedentes e da sua ratio decidendi, que nada mais é do que porção da decisão 

hábil a produzir efeito vinculante. 

 

Essa ausência de compromisso do julgador com os fundamentos fáticos e 

jurídicos que lhe são apresentados, fez surgir uma patologia conhecida como 

jurisprudência lotérica47, cuja ideia consiste em julgar de maneira distinta a mesma 

matéria, de forma a substituir a razão pela sorte de ter a causa submetida a 

determinado juiz, que tenha entendimento favorável à matéria jurídica envolvida.  

 

Diante desse colapso, há algumas décadas o direito processual brasileiro vem 

vivenciando reformas pontuais, que buscam imprimir maior qualidade e celeridade 

aos pronunciamentos decisórios da atividade jurisdicional 48 . Nesse sentido, 

importantes são as palavras do Min. Teori Zavascki, em seu voto-vista, proferido na 

Rcl 4.335/AC, in verbis: 

 
																																																																																																																																																																													
atinge o seu nariz. O objetivo da previsibilidade é atingido no sistema de common Law pela prática de 
se obedecerem precedentes. O comportamento dos cidadãos deve conformar-se aos termos das 
decisões judiciais. Isto diz respeito às partes e ao resto da sociedade, que observa as decisões 
judiciais e ajusta o seu comportamento ao que estas dizem”. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. 
Estabilidade e Adaptabilidade Como Objetivos do Direito: civil law e common law. Revista de 
Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, vol. 172, jun. 2009, p. 127. 
45 Prevista no inciso LXXVIII, do art. 5o, da CF, “aos litigantes em processo judicial ou administrativo é 
assegurada a duração razoável do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 
tramitação”. E a mesma previsão é encontrada no NCPC, onde, ao estabelecer os deveres do juiz, o 
art. 139, dispõe que o magistrado deve velar pela duração razoável do processo (inciso II). 
46 Conforme bem relatado em WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Estabilidade e adaptabilidade como 
objetivos do direito: civil law e common law. RePro 172/151, São Paulo: Ed. RT, jun. 2009. 
47 CAMBI, Eduardo. Jurisprudência Lotérica. Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
vol. 786, abr. 2001, p. 110. 
48 DINAMARCO, Cândido Rangel. O relator, a jurisprudência e os recursos. In: NERY JUNIOR, 
Nelson e WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis 
de acordo com a Lei 9.756/98. v. 2. São Paulo: RT, 1999. p. 130. 
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4. Não se pode deixar de ter presente, como cenário de fundo 
indispensável à discussão aqui travada, a evolução do direito 
brasileiro em direção a um sistema de valorização dos precedentes 
judiciais emanados dos tribunais superiores, aos quais se atribui, 
cada vez com mais intensidade, força persuasiva e expansiva em 
relação aos demais processos análogos. Nesse ponto, o Brasil está 
acompanhando um movimento semelhante ao que também ocorre 
em diversos outros países que adotam o sistema da civil law, que 
vêm se aproximando, paulatinamente, do que se poderia denominar 
de cultura do stare decisis, própria do sistema da common law. A 
doutrina tem registrado esse fenômeno, que ocorre não apenas em 
relação ao controle de constitucionalidade, mas também nas demais 
áreas de intervenção dos tribunais superiores, a significar que a 
aproximação entre os dois grandes sistemas de direito (civil law e 
common law) é fenômeno em vias de franca generalização (Sobre o 
tema: Sotelo, José Luiz Vasquez. “A jurisprudência vinculante na 
common law e na civil law” Temas atuais de direito processual ibero-
americano. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 374; Segado, 
Francisco Fernandez. “La obsolescência de la bipolaridad modelo 
americano-modelo europeo kelseniano como critério analítico del 
control de constitucionalidad y la búsqueda de una nueva tipología 
explicativa”. Parlamento y Constitución. Anuario. n. 6. pp. 1-53. 
Ciudad Real: Universidad de Castilla-La Mancha, 2002 – separata; 
Azambuja, Carmen Luiza Dias de. “Controle judicial e difuso de 
constitucionalidade no direito brasileiro e comparado: efeito erga 
omnes de seu julgamento.” Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Ed., 
2008; Leal, Roger Stiefelmann. “A convergência dos sistemas de 
controle de constitucionalidade.” RDCI 57/62. São Paulo, out.-dez. 
2006).  
É interessante ilustrar a paulatina, mas persistente, caminhada do 
direito brasileiro no rumo da valorização dos precedentes judiciais, 
no âmbito da jurisdição geral (e não, exclusivamente, da 
constitucional, de que se tratará mais adiante) mencionando alguns 
de seus mais expressivos movimentos.  
(…) 
Pois bem, esse panorama ilustra a inequívoca força ultra partes que 
o sistema normativo brasileiro atualmente atribui aos precedentes 
dos tribunais superiores e, especialmente, do STF. Daí a precisa 
observação do professor Danilo Knijnik: embora não seja certo “dizer 
que o juiz brasileiro, p. ex., está jungido ao precedente tanto quanto 
o estaria um juiz norte-americano ou inglês”, também “será falso, 
mormente na atualidade, dizer que o precedente é uma categoria 
jurídico-processual estranha ao direito pátrio, ou que tem apenas 
uma força meramente persuasiva” (Knijnik, Danilo. O recurso 
especial e a revisão da questão de fato pelo Superior Tribunal de 
Justiça. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 59). Esse entendimento 
guarda fidelidade absoluta com o perfil institucional atribuído ao STF, 
na seara constitucional, e ao STJ, no domínio do direito federal, que 
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têm entre as suas principais finalidades a de uniformização da 
jurisprudência, bem como a função, que se poderia denominar 
nomofilácica – entendida a nomofilaquia no sentido que lhe atribuiu 
Calamandrei, destinada a aclarar e integrar o sistema normativo, 
propiciando-lhe uma aplicação uniforme –, funções essas com 
finalidades “que se entrelaçam e se iluminam reciprocamente” 
(Calamandrei, Piero. La casación civil. Trad. Santiago Sentis 
Melendo. Buenos Aires: Editorial Bibliografica Argentina, 1945. t. II. 
p. 104) e que têm como pressuposto lógico inafastável a força 
expansiva ultra partes dos seus precedentes.  
 
 

No entanto, não obstante as diversas reformas processuais implementadas 

pelo legislador constituinte e originário nos últimos 25 anos, diversas são as 

críticas49 sobre a visão simplista do papel da jurisprudência vinculante e da sua 

função estabilizadora, que toma conta dos operadores do direito.  

 

Causa perplexidade perceber que muitas decisões vinculantes são formadas 

a partir de acórdãos com votos desencontrados, sem uma ratio decidendi comum 

adotada por todos os julgadores; Tribunais Superiores que ignoram ou desrespeitam 

a sua própria jurisprudência; juízes de instâncias inferiores que aplicam 

mecanicamente as teses e súmulas dos tribunais superiores, sem se atentarem para 

os pressupostos fáticos das decisões que lhes deram origem, para darem conta da 

avalanche de demandas que atola o judiciário brasileiro50; dentre outras situações.  

 

Tal forma de proceder, decorrente muitas vezes da ideia de que o respeito 

aos precedentes interferiria no livre convencimento e na liberdade de julgar do juiz, 

não leva em conta que a decisão é o resultado de um sistema, e não algo construído 

de forma individualizada, por um juiz. Pouco importa a opinião individual do 

magistrado, se a segurança jurídica, tão necessária na tradição do civil law, somente 

																																																								
49 GODOI, Marciano Seabra de. Novo Código de Processo Civil e sua normatização sobre 
precedentes judiciais: possíveis impactos no âmbito das lides tributárias. In: HENRIQUES, Guilherme 
de Almeida; GODOI, Marciano Seabra de; BONITO, Rafhael Frattari e LOBATO, Valter de Souza 
(coords.). Os Impactos do Novo CPC sobre o Processo Judicial Tributário. Belo Horizonte: D´ Plácido 
Editora, 2016, p. 47 e 48. 
50 “Para quem visualiza o sistema pela perspectiva de um operador forense, seu funcionamento não 
se mostra apenas insatisfatório. Mostra-se assustador. Como era de supor, a extraordinária 
litigiosidade que caracteriza nosso tempo, obriga os magistrados a padronizarem suas decisões, 
praticando – com maior ou menor vocação para o normativismo abstrato – uma jurisdição 
‘pasteurizada’, sem compromisso com o ‘caso’”. SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Da Função à 
Estrutura. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, vol. 158, abr. 2008, p. 16. 
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é garantida quando questões iguais forem decididas de forma idêntica. Nesse 

sentido, Marinoni51 expõe que: 

 
Como é óbvio, o juiz ou o tribunal não decidem para si, mas para o 
jurisdicionado. Por isso, pouco deve importar, para o sistema, se o 
juiz tem posição pessoal, acerca de questão de direito, que difere da 
dos tribunais que lhe são superiores. O que realmente deve ter 
significado é a contradição de o juiz decidir questões iguais de forma 
diferente ou decidir de forma distinta da do tribunal que lhe é 
superior. O juiz que contraria a sua própria decisão, sem a devida 
justificativa, está muito longe do exercício de qualquer liberdade, 
estando muito mais perto da prática de um ato de insanidade. 
Enquanto isto, o juiz que contraria a posição do tribunal, ciente de 
que a este cabe a última palavra, pratica ato que, ao atentar contra a 
lógica do sistema, significa desprezo ao Poder Judiciário e 
desconsideração para com os usuários do serviço jurisdicional. 
É chegado o momento de se colocar ponto final no cansativo 
discurso de que o juiz tem a liberdade ferida quando obrigado a 
decidir de acordo com os tribunais superiores. O juiz, além de 
liberdade para julgar, tem dever para com o Poder de que faz parte e 
para com o cidadão. Possui o dever de manter a coerência e zelar 
pela respeitabilidade e pela credibilidade do Poder Judiciário. Além 
disso, não deve transformar a sua própria decisão, aos olhos do 
jurisdicionado, em um “nada”, ou, pior, em obstáculo que tem que ser 
contornado mediante a interposição de recurso ao tribunal superior, 
violando os direitos fundamentais à tutela efetiva e à duração 
razoável do processo. De outra parte, é certo que o juiz deixa de 
respeitar a si mesmo e ao jurisdicionado quando nega as suas 
próprias decisões. Trata-se de algo pouco mais do que contraditório, 
beirando, em termos unicamente lógicos, o inconcebível. 
 
 

Reflexo disso são os dados publicados pela última pesquisa realizada pelo 

CNJ52. Segundo o levantamento realizado, tramitam na Justiça brasileira cerca de 74 

milhões de processos 53 , sendo que, em relação ao ano anterior, o estoque 

aumentou em 3%, em que pese terem sido baixados 1,2 milhão de processos a mais 

que o número de processos ingressados. Como consequência, o estoque de 
																																																								
51 MARINONI, Luiz Guilherme. Aproximação crítica entre as jurisdições de civil law e de common law 
e a necessidade de respeito aos precedentes no Brasil. In: Revista de Processo, nº 172, São Paulo, 
Revista dos Tribunais, 2009, p. 207. 
52 ConferirCf.: CNJ, Justiça em números 2016. Disponível em <http://www.cnj.jus.br/programas-e-
acoes/pj-justica-em-numeros>. Acesso em 27 de fevereiro defev. 2017. 
53 As informações apresentadas consolidam o total, por grau de jurisdição, das 90 cortes de justiça, 
excluídos o STF e o CNJ, quais sejam: 4 Tribunais Superiores (STJ, TST, TSE e STM), 27 Tribunais 
de Justiça Estaduais, 5 Tribunais Regionais Federais, 24 Tribunais Regionais do Trabalho, 27 
Tribunais Regionais Eleitorais e 3 Tribunais de Justiça Militar Estaduais.  
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processos no Poder Judiciário continua aumentando desde o ano de 2009, sendo 

que o crescimento acumulado desse período foi de 19,4%, ou seja, 9,6 milhões de 

processos a mais em relação àquele ano.  

 

Nesse contexto, inserimos o CPC/2015, que, dentre inúmeras importantes 

prescrições normativas, que visam à uniformização da jurisprudência, trouxe regras 

claras acerca do dever de motivação das decisões judiciais, para que se garanta que 

a aplicação do precedente vinculante se dê de forma equânime a todos os 

jurisdicionados. É o que veremos a seguir. 
 

3.2. Afinal, o que é o precedente? 
	

Para que possamos entender o conceito de precedente judicial vinculante, 

trazido pelo CPC/2015, é relevante estabelecer a distinção entre institutos 

aparentemente sinônimos: precedentes, jurisprudência enunciado de súmula. 

 

Didier 54  explica, de forma bastante clara, o sentido particular que esses 

termos assumem no Brasil. Vejamos: 

 
À luz das circunstâncias específicas envolvidas na causa, 
interpretam-se os textos legais (lato sensu), identificando a norma 
geral do caso concreto, isto é, a ratio decidendi, que constitui o 
elemento nuclear do precedente. Um precedente, quando 
reiteradamente aplicado, se transforma em jurisprudência, que, se 
predominar em tribunal, pode dar ensejo à edição de um enunciado 
na súmula da jurisprudência deste tribunal.  
 
 

Os precedentes judiciais não podem ser confundidos com jurisprudência, 

muito menos com as súmulas, apesar de muitas vezes serem utilizados como se 

fossem sinônimos. 

 

O precedente encontra-se situado no âmbito de uma decisão judicial, que 

possui, como característica essencial, a potencialidade de se firmar como paradigma 

																																																								
54  DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; ATAÍDE JR., Jaldemiro Rodrigues de; 
MACEDO, Lucas Buril de. Precedentes - Coleção Grandes Temas do Novo CPC, vol.3, Salvador: Jus 
Podivm, 2015, p. 487. 
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para a orientação dos jurisdicionados, magistrados e advogados. Não é de toda 

decisão judicial que se extrai um precedente, embora todo precedente seja extraído 

de uma decisão judicial, desde que marcada pela característica apresentada55. 

 

Uma decisão judicial somente terá força suficiente para tornar-se um 

precedente "se em aplicação analógica futura se verificar que seus fundamentos 

determinantes se aplicam ao caso futuro devido às suas identidades jurídicas e 

fáticas"56. Vê-se, assim, que o caso pendente de julgamento é aquele que potencial 

para criar ou não o precedente; e não o inverso. Por se encontrar situado em uma 

determinada decisão judicial específica, o precedente nasce como a regra destinada 

a solucionar um caso concreto, que, apenas posteriormente, poderá ou não se 

tornar a regra de uma série de casos análogos57. 

 

No direito brasileiro, no entanto, em razão de sua natureza eminentemente 

positivista, a formação do precedente não se estabelece de forma natural, a partir da 

utilização das razões de decidir de uma decisão anteriormente emanada para a 

solução de um caso futuro análogo. Aqui, o precedente já nasce com status de 

precedente, já que os mecanismos para que seja formado um precedente é 

determinado previamente pelo legislador58. 

 

Já a jurisprudência, para ser considerada fonte do direito e ter eficácia 

persuasiva na apreciação de casos semelhantes, tem que ser fruto de históricas e 

reiteradas decisões dos tribunais. Por sua vez, a súmula é um "enunciado normativo 

(texto) da ratio decidendi (norma geral) de uma jurisprudência dominante, que é a 

reiteração de um precedente" 59  – trata-se de um texto conciso, resultante do 

																																																								
55 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 3ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 215. 
56 THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flávio 
Quinaud. Novo CPC: fundamentos e sistematização. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 305. 
57 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedentes Judiciais e a Atuação do Advogado. CRUZ E TUCCI, José 
Rogério (Coordenador). Repercussões do Novo CPC: advocacia. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 111. 
58 Estamos criando o nosso próprio modelo de precedentes, visando a reduzir o número de litígios e 
dar maior previsibilidade, maior segurança e tratamento isonômico a todos. É o que vemos do caráter 
vinculante atribuído às decisões proferidas pelos Tribunais Superiores e àquelas proferidas pelos 
demais órgãos jurisdicionais, pelo art. 927, do CPC/2015. 
59 DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Juspodivm, 2015, vol. 2, p. 
487. 
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conjunto de outros textos, com a finalidade de solucionar os casos futuros 

semelhantes60. 
 

3.3. A Normatização dos precedentes pelo CPC/2015 
	

A despeito de os artigos 926, 927 e 928, do CPC/2015 não falarem, a rigor, 

de precedentes, mas de jurisprudência61, é a primeira vez, na nossa história, que os 

precedentes judiciais são regulados em um Código de Processo, garantindo-lhes 

eficácia normativa. 

 

Com o art. 926, do CPC/201562, o legislador inovou ao estabelecer deveres 

específicos para os tribunais do país, ordenando que eles uniformizem a sua 

jurisprudência e a mantenham estável, íntegra e coerente. É um dos dispositivos 

mais importante sobre a teoria dos precedentes judiciais, pois estabelece um dever 

geral de tutelar a segurança jurídica nas decisões judiciais e é a porta de entrada 

para a construção do stare decisis brasileiro.  

 

Na mesma linha, o art. 927, do CPC/201563, indicou um rol expresso de 

precedentes, que deverão ser observados pelos tribunais, dentre os quais se 

encontram acórdãos proferidos em sede de recursos especial e extraordinário 

repetitivos.  

 

																																																								
60  STRECK, Luiz; ABBOUD, George. O Que É Isto – O Precedente Judicial e As Súmulas 
Vinculantes? 2º ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 66. 
61 A única disposição que é relacionada diretamente aos precedentes judiciais está no § 5o, do art. 
927, que obriga os tribunais a publicarem os seus precedentes, organizando-os por questão jurídica e 
divulgando-os preferencialmente na internet. 
62 “Art. 926.  Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 
§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais 
editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante. 
§ 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos 
precedentes que motivaram sua criação”. 
63 “Art. 927.  Os juízes e os tribunais observarão: 
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
II - os enunciados de súmula vinculante; 
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas 
e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; 
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do 
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; 
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.” 
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Lendo-se o citado dispositivo, em conjunto com o anteriormente citado, 

verifica-se que o legislador regulou, de forma eficaz, os meios pelos quais os 

deveres decorrentes da segurança jurídica na atuação judicial serão cumpridos no 

processo brasileiro. 

 

O art. 928 do CPC/2015, o último que trata dos precedentes judiciais, limita-se 

a decretar que a decisão proferida em incidente de resolução de demandas 

repetitivas e em recursos especial e extraordinário repetitivos é considerada 

julgamento de caso repetitivo. 

 

Temos, portanto, a partir da entrada em vigor do CPC/2015, um sistema de 

precedentes brasileiro, pautado no efeito vinculante. Em busca de trazer uma maior 

previsibilidade, estabilidade e segurança jurídica à sociedade, foram introduzidas, no 

ordenamento jurídico brasileiro, regras do stare decisis - noções de razão de decidir, 

a identificação dos trechos da decisão que vinculam em um precedente, como 

superá-lo ou distingui-lo, dentre outras -, que aproximam o nosso regime jurídico do 

regime jurídico dos países do common law, em especial do sistema norte-

americano. 

 

Essa constatação reforça a ideia de que a tradição jurídica do common law, a 

respeito do stare decisis, não é incompatível com a tradição civilista, muito menos 

com o sistema jurídico brasileiro. Mais do que isso, solidifica a urgência em 

compreendermos, interpretarmos e nos adequarmos a um sistema de precedentes, 

para que possamos dar efetividade à norma, colocando o novo sistema em prática.  

 

Além disso, em que pese o precedente à brasileira já possuir o “selo” de 

vinculante, o legislador tratou da matéria de forma inovadora. Conforme se verificará 

no próximo ponto, pelos critérios estabelecidos no CPC/2015, a sua aplicação nos 

casos subsequentes dependerá da atividade interpretativa do julgador, bem como da 

oportunização do contraditório, para que as partes possam contribuir para a sua 

correta aplicação no caso concreto64. Ou seja, justamente por não ser o precedente 

																																																								
64 ABBOUD, Georges. Do Genuíno Precedente do Stare Decisis ao Precedente Brasileiro: dos fatores 
histórico, hermenêutico e democrático que os diferenciam. Precedentes Coordenador: DIDIER JR., 
Fredie et al. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 405. 
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à brasileira fruto da evolução ou cristalização de um posicionamento, o legislador se 

preocupou que a sua aplicação não se desse de forma mecânica - como se pudesse 

existir um precedente universal para o julgamento de todos os casos futuros -, mas, 

sim, vinculada às particularidades dos casos concretos, à realidade e à 

complexidade fática. 

 

3.4. O sistema de stare decisis brasileiro 
	

Nos arts. 926, 927 e 489, § 1º, especialmente seus incisos V e VI, do 

CPC/2015, verificamos que o legislador forneceu ferramentas suficientes para que 

os juristas, em geral, e os Tribunais, em especial, construam o sistema de stare 

decisis brasileiro65.  

 

Nos citados dispositivos foram tratadas, de forma sofisticada e condizente 

com o sistema judicial brasileiro, questões atinentes: a) aos fundamentos 

determinantes da decisão (ou ratio decidendi) e à obiter dicta; bem como b) à 

distinção (distinguishing) e à superação do precedente (overruling); de forma a 

garantir, no nosso entendimento, que a aplicação da norma extraída de um 

precedente, pelo juiz, leve em consideração um processo interpretativo, que 

preserve a importância dos argumentos e respeite à vinculação ao caso concreto66. 

																																																								
65 “Nesse aspecto, o processualismo constitucional democrático por nós defendido tenta discutir a 
aplicação de uma igualdade efetiva e valoriza, de modo policêntrico e comparticipativo, uma renovada 
defesa de convergência entre o civil law e common law, ao buscar uma aplicação legítima e eficiente 
(efetiva) do Direito para todas as litigiosidades (sem aplicar padrões decisórios que pauperizam a 
análise e a reconstrução interpretativa do direito), e defendendo o delineamento de uma teoria dos 
precedentes para o Brasil, que suplante a utilização mecânica dos julgados isolados e súmulas em 
nosso país". NUNES, Dierle. Processualismo constitucional democrático e o dimensionamento de 
técnicas para a litigiosidade repetitiva. A litigância de interesse público e as tendências “não 
compreendidas” de padronização decisória. Revista de Processo, vol. 189, p. 38, São Paulo: Ed. RT, 
set. 2011. 
66 “Nesses termos, seria essencial para a aplicação de precedentes seguir algumas premissas 
essenciais: 1º - Esgotamento prévio da temática antes de sua utilização como um padrão decisório 
(precedente): ao se proceder à análise de aplicação dos precedentes no common law se percebe ser 
muito difícil a formação de um precedente (padrão decisório a ser repetido) a partir de um único 
julgado, salvo se em sua análise for procedido um esgotamento discursivo de todos os aspectos 
relevantes suscitados pelos interessados. Nestes termos, mostra-se estranha a formação de um 
“precedente” a partir de um julgamento superficial de um (ou poucos) recursos (especiais e/ou 
extraordinários) pinçados pelos Tribunais (de Justiça/regionais ou Superiores). Ou seja, precedente 
(padrão decisório) dificilmente se forma a partir de um único julgado. 2º — Integridade da 
reconstrução da história institucional de aplicação da tese ou instituto pelo tribunal: ao formar o 
precedente o Tribunal Superior deverá levar em consideração todo o histórico de aplicação da tese, 
sendo inviável que o magistrado decida desconsiderando o passado de decisões acerca da temática. 
E mesmo que seja uma hipótese de superação do precedente (overruling) o magistrado deverá 
indicar a reconstrução e as razões (fundamentação idônea) para a quebra do posicionamento acerca 
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3.4.1. Ratio decidendi e obiter dicta	
	

Segundo o inciso V, do § 1º, do art. 489, do CPC/2015, para que seja 

motivada a aderência entre o caso decidendo e o precedente, é indispensável 

identificar, além da semelhança fática entre os casos, os fundamentos 

determinantes (ratio decidendi) da decisão vinculante67. 

 

Conforme bem explicou o Ministro Gilmar Mendes68, não é todo e qualquer 

motivo que tem eficácia vinculante ou transcendente; apenas os motivos 

determinantes para a decisão adquirem essa eficácia. A ratio decidendi (ou holding) 

é, portanto, a questão de direito que foi enfrentada como uma premissa necessária 

																																																																																																																																																																													
da temática. 3º - Estabilidade decisória dentro do Tribunal (stare decisis horizontal): o Tribunal é 
vinculado às suas próprias decisões: como o precedente deve se formar com uma discussão próxima 
da exaustão, o padrão passa a ser vinculante para os Ministros do Tribunal que o formou. É 
impensável naquelas tradições que a qualquer momento um ministro tente promover um 
entendimento particular (subjetivo) acerca de uma temática, salvo quando se tratar de um caso 
diferente (distinguishing) ou de superação (overruling). Mas nestas hipóteses sua fundamentação 
deve ser idônea ao convencimento da situação de aplicação. 4º — Aplicação discursiva do padrão 
(precedente) pelos tribunais inferiores (stare decisis vertical): as decisões dos tribunais superiores 
são consideradas obrigatórias para os tribunais inferiores (“comparação de casos”): o precedente não 
pode ser aplicado de modo mecânico pelos Tribunais e juízes (como v.g. as súmulas são aplicadas 
entre nós). Na tradição do common law, para suscitar um precedente como fundamento, o juiz deve 
mostrar que o caso, inclusive, em alguns casos, no plano fático, é idêntico ao precedente do Tribunal 
Superior, ou seja, não há uma repetição mecânica, mas uma demonstração discursiva da identidade 
dos casos. 5º - Estabelecimento de fixação e separação das ratione decidendi dos obter dicta da 
decisão: a ratio decidendi (elemento vinculante) justifica e pode servir de padrão para a solução do 
caso futuro; já o obter dictum constituem-se pelos discursos não autoritativos que se manifestam nos 
pronunciamentos judiciais “de sorte que apenas as considerações que representam 
indispensavelmente o nexo estrito de causalidade jurídica entre o fato e a decisão integram a ratio 
decidendi, onde qualquer outro aspecto relevante, qualquer outra observação, qualquer outra 
advertência que não tem aquela relação de causalidade é obiter: um obiter dictum ou, nas palavras 
de Vaughan, um gratis dictum”. 6º - Delineamento de técnicas processuais idôneas de distinção 
(distinguishing) e superação (overruling) do padrão decisório: A ideia de se padronizar entendimentos 
não se presta tão só ao fim de promover um modo eficiente e rápido de julgar casos, para se gerar 
uma profusão numérica de julgamentos. Nestes termos, a cada precedente formado (padrão 
decisório) devem ser criados modos idôneos de se demonstrar que o caso em que se aplicaria um 
precedente é diferente daquele padrão, mesmo que aparentemente seja semelhante, e de proceder à 
superação de seu conteúdo pela inexorável mudança social — como ordinariamente ocorre em 
países de common law”. NUNES, Dierle. Processualismo constitucional democrático e o 
dimensionamento de técnicas para a litigiosidade repetitiva. A litigância de interesse público e as 
tendências “não compreendidas” de padronização decisória. Revista de Processo, vol. 189, p. 38, 
São Paulo: Ed. RT, set. 2011. 
67 Cf. posicionamento de Mitidiero “O que vincula nas decisões capazes de gerar precedentes são as 
‘razões’ constantes da sua ‘justificação’, as quais devem ainda ser lidas a partir do ‘caso’ exposto no 
seu ‘relatório’”. MITIDIERO, Daniel. Precedentes, jurisprudência e súmulas no novo Código de 
Processo Civil brasileiro. 2015, p. 339. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/15354370/Precedentes_Jurisprud%C3%AAncia_e_S%C3%BAmulas_no 
_Novo_CPC>. Acesso em 14 jan. 2017.  
68 Reclamação 2.363/PA. 
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para resolver o caso concreto69.  

 

No entanto, a fundamentação não só pode conter várias teses jurídicas, como 

também considerá-las de modo diferenciado, sem dar igual atenção a todas. Além 

disso, a decisão é formada, igualmente, por abordagens periféricas/declarações, que 

são prescindíveis à decisão do caso70. 

 

Esses argumentos ou fundamentos, que não são necessários à solução da 

questão especifica apresentada, esclarece Duxbury71, são chamados obter dicta e 

não são formalmente vinculantes como precedente. Para sua determinação, não 

basta, simplesmente, identificar os fundamentos não efetivamente discutidos, mas, 

antes de tudo, deve-se verificar se o fundamento podia ter sido discutido e se a 

decisão tomada exigia a sua discussão72. 

 

Em linha com as disposições do CPC/2015, o Fórum Permanente de 

Processualistas Civis73, apoiado pelo IBDP, aprovou as seguintes súmulas: 

 
317. (art. 927). O efeito vinculante do precedente decorre da adoção 
dos mesmos fundamentos determinantes pela maioria dos membros 
do colegiado, cujo entendimento tenha ou não sido sumulado. 
(Grupo: Precedentes). 
 

																																																								
69 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedentes Judiciais e a Atuação do Advogado. CRUZ E TUCCI, 
José Rogério (Coordenador). Repercussões do Novo CPC: advocacia. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 
112. 
70 “Ratio decidendi can mean either ‘reason for the decision’ or ‘reason for deciding’.

 
It should not be 

inferred from this that the ratio decidendi of a case must be the judicial reasoning. Judicial reasoning 
may be integral to the ratio, but the ratio itself is more than the reasoning, and within many cases 
there will be judicial reasoning that constitutes not part of the ratio, but obiter dicta”. DUXBURY, Neil. 
The nature and authority of precedente. New York: Cambridge University Press, 2008, p. 67-68. 
71 DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedent, op. cit., p. 68. 
72 Sobre a importância de se distinguir os argumentos entre obiter dictum e ratio decidendi, vejamos a 
ementa do acórdão, de relatoria da Ministra Denise Arruda: “Processual civil - Agravo regimental no 
agravo de instrumento — Recurso especial - Administrativo — Energia elétrica - Interrupção do 
serviço. 1. O Tribunal local, embora reconhecendo que é indevida a manutenção do serviço em 
comento quando inadimplente o usuário, com base nas peculiaridades do caso concreto, entendeu 
que o ‘direito à saúde merece maior destaque em relação às demais situações’, fazendo referência 
expressa ao art. 196 da CF/88. A eliminação de tal premissa importa necessariamente a conclusão 
de que seria viável a interrupção do serviço. 2. Desse modo, a premissa referida não constitui mero 
obiter dictum, como argumenta a agravante, mas ratio decidendi, que deveria necessariamente ser 
impugnada pela via adequada (recurso extraordinário). Tal descuido obsta o exame do recurso 
especial (Súmula 126/STJ). 3. Agravo regimental desprovido" (STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 739535, 
rel. Min. Denise Arruda, DJ 07.11.2006). 
73 Encontro realizado sob a coordenação de Fredie Didier Jr.. 
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318. (art. 927). Os fundamentos prescindíveis para o alcance do 
resultado fixado no dispositivo da decisão (obiter dicta), ainda que 
nela presentes, não possuem efeito de precedente vinculante. 
(Grupo: Precedentes). 
 
319. (art. 927). Os fundamentos não adotados ou referendados pela 
maioria dos membros do órgão julgador não possuem efeito de 
precedente vinculante. (Grupo: Precedentes). 
 
 

Tais enunciados, conforme se verifica, buscam esclarecer, por meio da 

interpretação sistemática do art. 927, conjugada com o inciso V, do § 1º, do art. 489, 

ambos do CPC/2015, qual parte do precedente se considera vinculante, para fins de 

aplicação ao julgamento de uma causa considerada semelhante. Nessa linha, não é 

todo e qualquer fundamento da decisão que se considera vinculante, mas apenas 

àqueles imprescindíveis à solução do caso e que tenham sido adotados pela maioria 

dos membros do órgão julgador74. 

 

3.4.2. Distinguishing e overruling 
 

Também, o legislador estabeleceu, ao precedente dinamicidade, por exemplo, 

que: a) os juízes e tribunais somente poderão deixar de seguir enunciado de súmula, 

jurisprudência ou precedente invocado pela parte, com a demonstração, 

fundamentada, da distinção no caso em julgamento;75-76 b) demonstrada a distinção 

entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso 

especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu 

processo77. 

 

As distinções são a principal forma de evitar ou atrair a aplicação de 

precedentes judiciais. Assim, quando existirem fatos juridicamente relevantes, que 

																																																								
74 “It must be observed that at the Common Law not every opinion expressed by a judge forms a 
Judicial Precedent. In order that an opinion may have the weight of a precedent, two things must 
concur: it must be, in the first place, an opinion given by a judge, and, in the second place, it must be 
an opinion the formation of which is necessary for the decision of a particular case; in other words, it 
must not be obiter dictum." GRAY, The nature and sources of the law (2d ed., 1921), apud 
GOODHART, Arthur L., Determining the Ratio Decidendi of a Case. The Yale Law Journal, Vol. 40, 
nº 2 (Dec., 1930), p. 161. Disponível em http://www.jstor.org/stable/790205. Acesso em 24/5/2017. 
75 Art. 489, § 1º, VI, do CPC/2015. 
76 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, p. 497. 
77 Art. 1.039, § 9º, do CPC/2015. 
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pressupõem questões jurídicas distintas, o precedente normativo não governará o 

caso novo, cabendo, contudo, ao juízo vinculado se desincumbir do ônus 

argumentativo de demonstrar que as razões que levaram à elaboração do 

precedente não são aplicáveis ao caso sob análise. Assim, se a questão contida no 

precedente não for idêntica ou semelhante a do caso em julgamento, pela existência 

de peculiaridades fático-jurídicas, torna-se necessário distingui-los (distinguishing), 

recusando-lhe a aplicação78. 

 

O mesmo raciocínio deve se esperar quando o tribunal adota uma nova 

orientação, abandonando a anterior. Ou seja, quando a questão fática do caso em 

julgamento é idêntica ou semelhante a do precedente, mas as razões de decidir não 

são mais sustentáveis, a Corte deve expressamente identificar os motivos para a 

superação do precedente (overruling79), conforme determina o art. 927, § 4º, do 

CPC/201580.  

 

Qualquer tribunal pode reconhecer a superação de um precedente por meio 

de suas decisões (overruling difuso). Porém, no Brasil, existe também a 

possibilidade de o precedente ser superado mediante a instauração de um incidente 

autônomo (overruling concentrado), como ocorre com o pedido de revisão ou 

cancelamento de súmula vinculante (art. 3º, da Lei nº 11.417/2006) e com o pedido 

de revisão de tese firmada em sede de incidente de resolução de demandas 

repetitivas81-82.  

 

Para se garantir a segurança jurídica nesse processo, o art. 927, § 2º, salienta 

que a alteração poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de 

pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.  

 

Em regra, a revogação do precedente possui eficácia ex tunc, de maneira a 

																																																								
78 MITIDIERO, Daniel. Fundamentação e Precedente – dois discursos a partir da decisão judicial. 
Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, vol. 206, abr.2012, p. 66. 
79 Ibidem, p. 68. 
80 “§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em 
julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, 
considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.” 
81 “Art. 986.  A revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á pelo mesmo tribunal, de ofício ou 
mediante requerimento dos legitimados mencionados no art. 977, inciso III”. 
82 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, p. 496. 
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atingir os fatos ocorridos antes da superação. Entretanto, o CPC/2015 trouxe, no 

§ 3º, do art. 92783, a possibilidade de a superação do precedente vir a produzir 

efeitos somente para o futuro (prospective overruling), quando houver alteração de 

jurisprudência dominante do STF e do STJ ou daquela oriunda do julgamento de 

casos repetitivos, tendo eficácia ex nunc. Nesse caso, o tribunal modulará os efeitos 

da decisão, em respeito à proteção da confiança depositada pelos jurisdicionados no 

precedente, numa íntima relação com o interesse social e a segurança jurídica, em 

semelhança ao que acontece com as decisões referentes ao controle de 

constitucionalidade (art. 27 da Lei nº 9.868/99)84. 

 

Em vista disso, é inquestionável que, atualmente, há um sistema de 

precedentes judiciais no Brasil e, de fato, os juízes criam normas jurídicas. Mas, 

para que esse sistema seja eficiente85 , o CPC/2015 estabeleceu normas para 

garantir racionalidade a essa criação, destacando, sempre, a importância de o 

intérprete desenvolver uma cultura argumentativa dos precedentes judiciais, a partir 

da comparação dos casos, das circunstâncias particulares e dos princípios jurídicos 

incidentes sobre eles86-87. 

																																																								
83 “Art. 927. (...) § 3o Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal 
Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver 
modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.” 
84 “Art. 27 da Lei nº 9.868/99. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em 
vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal 
Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou 
decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a 
ser fixado”. 
85 Sobre eficiência, explica José Carlos Barbosa Moreira: “Querer que o processo seja efetivo é 
querer que desempenhe com eficiência o papel que lhe compete na economia do ordenamento 
jurídico. Visto que esse papel é instrumental em relação ao direito substantivo, também se costuma 
falar da instrumentalidade do processo. Uma noção conecta-se com a outra e por assim dizer a 
implica. Qualquer instrumento será bom na medida em que sirva de modo prestimoso à consecução 
dos fins da obra a que se ordena; em outras palavras, na medida em que seja efetivo. Vale dizer: 
será efetivo o processo que constitua instrumento eficiente de realização do direito material”. 
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Por um processo socialmente efetivo. Revista de Processo. São 
Paulo, v. 27, nº 105, p. 183-190, jan./mar. 2002, p. 181. 
86 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. A Dificuldade de se Criar uma Cultura Argumentativa do 
Precedente Judicial e o Desafio do Novo CPC. Precedentes. Coordenação: DIDIER JR., Fredie et al. 
Salvador: Juspodivm, 2015, p. 285. 
87 “Tudo isso para explicitarmos que a correção da interpretação independe do sistema jurídico 
adotado – common law ou civil law. Em ambos os sistemas, é possível que o juiz adote uma postura 
estritamente positivista e discricionária. Nos dois, o juiz, se não realizar uma atualização 
hermenêutica de seu paradigma decisório, poderá afirmar que a interpretação do direito consiste em 
atividade para desvelar a vontade do Legislador, do Patriarca, da lei, do precedente etc. Em síntese, 
argumentar por lei ou por precedente não assegura, por si só, uma resposta hermeneuticamente 
autêntica. STRECK, Lenio Luiz; ABBOUD, Georges. O que é isto: o precedente judicial e as súmulas 
vinculantes? 2º ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. p. 100.  
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Assim, prolatada decisão que constitui precedente obrigatório, seguida de 

posterior decisão judicial ou administrativa que deixe de aplicar ou aplique 

equivocadamente esse precedente, seria possível propor reclamação diretamente 

para o tribunal cuja autoridade se pretenda garantir, que, se julgada procedente, 

cassaria a decisão e determinaria a sua correta aplicação ou a não aplicação da 

ratio decidendi, conforme as peculiaridades do caso88. 

 

Com isso, os órgãos judicantes não podem assumir posicionamentos 

inconsistentes e conflitivos, devendo manter sua jurisprudência racional, mediante 

precedentes que dialoguem com o que foi construído anteriormente, respeitando o 

dever de autorreferência 89 , e, na continuidade ou na alteração de decisões, 

respeitando a atuação anterior ou justificando a modificação da posição que foi 

adotada. Também, é importante frisar que não é apenas o Judiciário que exerce a 

função de fixar a interpretação do direito e que tem responsabilidade sobre a falta de 

racionalidade do sistema, mas todos aqueles que nele atuam90.  

  

																																																								
88 “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I – preservar a competência do tribunal; 
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal 
Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de 
demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 
§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão 
jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 
§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, 
sempre que possível. 
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não 
aplicação aos casos que a ela correspondam.” 
89 “Observe-se, por outro lado, que o estilo de julgamento, no âmbito do common law, é caracterizado 
pela ‘autorreferência’ jurisprudencial. Na verdade, pela própria técnica do precedente vinculante, 
impõe-se, na grande maioria das vezes, a exigência de que a corte invoque, para acolher ou rejeitar, 
julgado ou julgados anteriores. Em outras palavras, a fundamentação de uma decisão deve, 
necessariamente, conter expressa alusão à jurisprudência de tribunal superior ou da própria corte” 
TUCCl, José Rogério Cruz e. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do precedente 
judicial. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 
105. 
90 Nesse sentido, o art. 6º, do CPC/2015 prescreve que todos os sujeitos do processo devem 
cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O 
chamado princípio da cooperação é uma evolução do princípio do contraditório e está hoje 
consagrado como princípio exponencial do processo, com o objetivo de propiciar que juízes e 
mandatários cooperem entre si, para alcançar, de forma ágil e eficaz, a justiça do caso concreto. Para 
saber mais sobre o tema, veja DIDIER JR., Fredie. Revista de Processo. 2006, p. 76.  
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4. OS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO REPETITIVOS NO 
CPC/2015: UMA ANÁLISE COMPARATIVA COM AS DISPOSIÇÕES DO 
CPC/1973 
	
	

Segundo o disposto no art. 1.036, do CPC/201591, os recursos especial e 

extraordinário serão afetados como repetitivos sempre que houver a efetiva 

existência de repetição de processos com fundamento em idêntica questão de 

direito92.  

 

Aqui, reside a primeira diferença entre os critérios de afetação do recurso 

extraordinário repetitivo previstos no CPC/2015 e aqueles previstos nos art. 543-B, 

do CPC/1973 93 . Enquanto a nova ordem processual trouxe expressamente o 

requisito de que deve existir multiplicidade de recursos, fundados em idêntica 

questão de direito, o ordenamento jurídico anterior previa que o recurso 

extraordinário repetitivo seria afetado quando houvesse repetição de processos com 

idêntica controvérsia. Não observamos, no entanto, essa distinção para o recurso 

especial repetitivo, que desde o CPC/1973 tinha como requisito relacionar-se com 

																																																								
91 “Art. 1.036.  Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com 
fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as 
disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal e no do Superior Tribunal de Justiça. 
§ 1o O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal 
selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao 
Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a 
suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no 
Estado ou na região, conforme o caso. 
(...) 
§ 4o A escolha feita pelo presidente ou vice-presidente do tribunal de justiça ou do tribunal regional 
federal não vinculará o relator no tribunal superior, que poderá selecionar outros recursos 
representativos da controvérsia. 
§ 5o O relator em tribunal superior também poderá selecionar 2 (dois) ou mais recursos 
representativos da controvérsia para julgamento da questão de direito independentemente da 
iniciativa do presidente ou do vice-presidente do tribunal de origem.” 
92 “A ausência de um mecanismo dessa espécie, como já advertia Arruda Alvim, provocava um 
emperramento imobilizador da atividade jurisdicional, com prejuízo geral, pois, quando se afirma que 
todas as causas são importantes, o que acontece, na prática é que quase nada ou nada é tratado, 
realmente, como importante.” CAMBI, Eduardo. Critério da transcendência para a admissibilidade do 
recurso extraordinário (art. 102, § 3.°, da CF): entre a autocontenção e o ativismo do STF no contexto 
da legitimação democrática da jurisdição constitucional. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; 
WAMBIER, Luiz Rodrigues; GOMES JUNIOR, Luiz Manoel; FISCHER, Octávio Campos; FERREIRA, 
William Santos (orgs.). Reforma do Judiciário: primeiras reflexões sobre a Emenda Constitucional n. 
45/2004. São Paulo: Ed. RT, 2005. 
93 “Art. 543-B.  Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, 
a análise da repercussão geral será processada nos termos do Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal, observado o disposto neste artigo.” 
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idêntica questão de direito, conforme dispunha o art. 543-C 94 . No nosso 

entendimento, o pressuposto de existência de idêntica controvérsia pressupõe 

similitude fática e jurídica, enquanto que a existência de idêntica questão de direito 

pressupõe apenas similitude quanto à matéria em debate, sem ter o julgador que se 

preocupar com o caso concreto para realizar a sua escolha.  

 

Por outro lado, acreditamos que eventual problema decorrente da afetação de 

recurso, sem que o julgador se atente para a análise do caso concreto envolvido, 

pode ser solucionado por meio do requerimento previsto no art. 1.037, § 9º, do 

CPC/2015, segundo o qual a parte que demonstrar a existência de distinção entre a 

questão a ser decidida e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário 

afetado pode requerer o prosseguimento do seu processo.  

 

Ainda, segundo o CPC/1973, a escolha do recurso representativo de 

controvérsia cabia ao tribunal de origem, que devia selecionar um ou mais recursos, 

encaminhá-los aos tribunais superiores95 e sobrestar os demais. Agora, na vigência 

do CPC/2015, o tribunal de origem continua com a mesma tarefa de selecionar os 

recursos representativos de controvérsia, mas o tribunal superior não ficará 

vinculado a essa escolha e poderá selecionar outros recursos representativos de 

controvérsia96.  

 

Nada obstante, entendemos que o critério mais importante para a escolha do 

recurso representativo de controvérsia encontra-se previsto no § 6º, do mencionado 

art. 1.036, que exige que somente sejam selecionados recursos admissíveis que 

																																																								
94 “Art. 543-C. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de 
direito, o recurso especial será processado nos termos deste artigo.”  
95 Art. 543-B, § 1º e art. 543-C, §1º, ambos do CPC/1973. 
96 “Art. 1.036. (...) 
§ 1o O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal 
selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao 
Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a 
suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no 
Estado ou na região, conforme o caso. 
(…) 
§ 4o A escolha feita pelo presidente ou vice-presidente do tribunal de justiça ou do tribunal regional 
federal não vinculará o relator no tribunal superior, que poderá selecionar outros recursos 
representativos da controvérsia. 
§ 5o O relator em tribunal superior também poderá selecionar 2 (dois) ou mais recursos 
representativos da controvérsia para julgamento da questão de direito independentemente da 
iniciativa do presidente ou do vice-presidente do tribunal de origem.” 
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contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser 

decidida. Portanto, a escolha da causa-modelo deve levar em conta a amplitude da 

demanda proposta (abrangência quantitativa e qualitativa), cobrindo o maior número 

de questões fáticas e jurídicas envolvidas na controvérsia, com o objetivo de garantir 

que todos os argumentos relevantes sejam apreciados pelos julgadores. Está clara a 

intenção do legislador de inviabilizar a prolação de uma decisão superficial para a 

temática. 

 

Atendidas essas exigências, prescreve o art. 1.037 e parágrafos, do 

CPC/2015, que o relator, no Tribunal Superior, proferirá decisão de afetação, na qual 

(i) identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento; (ii) determinará 

a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou 

coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional; e (iii) poderá 

requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos 

tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia. 

 

Outra relevante inovação se verifica neste dispositivo do CPC/2015. Quando 

o legislador optou por exigir que o relator identifique com precisão a questão a ser 

julgada, claramente quis trazer maior segurança jurídica aos jurisdicionados, que 

saberão, de início, a matéria que foi afetada na sistemática dos recursos repetitivos. 

Por outro lado, veda-se o julgamento de questão estranha ao objeto de afetação, no 

desenrolar dos debates97.  

 

Também, de forma mais abrangente que a previsão anterior, o legislador 

previu que o relator, na decisão de afetação, suspenderá todos os processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, e não 

somente aqueles com recurso especial e extraordinário admitidos. 

 

																																																								
97 Como exemplo, podemos citar, no STJ, o REsp 1.377.019/SP, afetado à sistemática dos recursos 
repetitivos em 03.10.2016, cuja questão submetida a julgamento é “a possibilidade de 
redirecionamento da execução fiscal contra o sócio que, apesar de exercer a gerência da empresa 
devedora à época do fato tributário, dela regularmente se afastou, sem dar causa, portanto, à 
posterior dissolução irregular da sociedade empresária” e, no STF, o RE 986.296 RG/PR, afetado à 
sistemática dos recursos repetitivos em 21.3.2017, cuja questão submetida a julgamento é “sobre a 
possibilidade de o art. 27, § 2º, da Lei nº 10.865/2004 transferir a regulamento - portanto, a ato 
infralegal - a competência para reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da 
COFINS”.  
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Referida modificação proporciona uma grande economia e celeridade 

processual, visto que evita a movimentação da máquina judiciária para a elaboração 

de uma decisão, que poderá ser integralmente revista quando do julgamento da 

causa, com a mesma matéria já afetada pelo STJ ou STF. 

 

Na sequência, segundo o art. 1.038, do CPC/2015, o relator poderá (i) 

solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na 

controvérsia, considerando a relevância da matéria e consoante dispuser o 

regimento interno; (ii) fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de 

pessoas com experiência e conhecimento na matéria, com a finalidade de instruir o 

procedimento; e (iii) requisitar informações aos tribunais inferiores a respeito da 

controvérsia; que corroboraram a necessidade da ampliação de mecanismos 

argumentativos de participação social na formação da decisão judicial.  

 

Permanece, portanto, a possibilidade da intervenção de terceiros para debate 

do tema, como já estava previsto no CPC/197398. Mas amplia-se, do ponto de vista 

objetivo e metodológico, o círculo de participantes da atividade de interpretação – 

pode ser fixada data para audiência pública –, o que influi diretamente no aumento 

das possibilidades interpretativas decorrentes do texto, além de ampliar o campo de 

análise do juiz99. 

Nessa linha, o amicus curiae, ou “amigo da corte”, assume condição de 

																																																								
98 Cf. Art. 543-C, § 4º. 
99 Sobre a importância da intervenção de terceiros, para uma melhor solução das questões postas a 
julgamento, o Min. Gilmar Mendes, ao admitir o ingresso da Federação das Indústrias do Estado do 
Paraná – Fiep, assim se posicionou: “Em consonância com esse modelo ora proposto, Peter Hàberle 
defende a necessidade de que os instrumentos de informação dos juízes constitucionais sejam 
ampliados, especialmente no que se refere às audiências públicas e às ‘intervenções de eventuais 
interessados’, assegurando-se novas formas de participação das potências públicas pluralistas 
enquanto intérpretes em sentido amplo da Constituição (cf. HÀBERLE, Peter. Hermenêutica 
constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Op. cit., p. 47-48). Ao ter acesso a 
essa pluralidade de visões em permanente diálogo, este STF passa a contar com os benefícios 
decorrentes dos subsídios técnicos, implicações político-jurídicas e elementos de repercussão 
econômica que possam vir a ser apresentados pelos ‘amigos da Corte’. Essa inovação institucional, 
além de contribuir para a qualidade da prestação jurisdicional, garante novas possibilidades de 
legitimação dos julgamentos do Tribunal no âmbito de sua tarefa precípua de guarda da Constituição. 
(...) Entendo, portanto, que a admissão de amicus curiae confere ao processo um colorido 
diferenciado, emprestando-lhe caráter pluralista e aberto, fundamental para o reconhecimento de 
direitos e a realização de garantias constitucionais em um Estado Democrático de Direito. Assim, em 
face do art. 7.°, § 2.°, da Lei 9.868/1999, defiro o pedido da Federação das Indústrias do Estado do 
Paraná - Fiep, para que possa intervir no feito, na condição de amicus curiae". (STF, ADI 2548-PR, 
rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.6.2007). 
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instrumento democrático 100  nos procedimentos de formação do precedente, 

mostrando que a exegese constitucional e infraconstitucional não é atribuição 

exclusiva dos juízes, ainda que caiba a eles, nos termos do parágrafo 2º, do art. 138, 

do CPC/2015101, delimitar os poderes do amicus curiae, definindo a profundidade de 

sua participação. 

 

Portanto, em que pese o elevado grau de discricionariedade conferido aos 

magistrados para admitir e delimitar a participação de terceiros, resta claro que o 

CPC/2015 buscou trazer um sistema processual que propicie a construção da 

decisão de forma compartilhada, pelo juiz e pelas partes, visando a esgotar o debate 

a respeito do caso, a partir da análise de todos os ângulos da questão sub judice.  

 

Daí a importância do art. 10, do CPC/2015102 que, em última análise, prestigia 

o princípio do contraditório e da não surpresa, e, da mesma forma, cobra das partes 

uma atuação qualitativa e altamente sintonizada com a metodologia própria de um 

regime sério de precedentes. 

 

Superada essa fase, na data aprazada o Relator julgará o recurso e o 

acórdão, que deve abranger a análise dos fundamentos relevantes da tese jurídica 

discutida pelas partes (art. 1.038, § 3º, do CPC/2015103), será aplicado (i) nos 

demais casos que se encontrem suspensos por conta da repercussão geral (art. 

																																																								
100 “Intervenção especial de terceiros no processo, para além das clássicas conhecidas, a presença 
do amicus curiae no feito não diz tanto respeito às causas ou aos interesses eventuais de partes em 
jogo em determinada lide, mas, sim, ao próprio exercício da cidadania e à preservação dos princípios 
e, muito particularmente, à ordem constitucional” (STJ, EDcl no AgRg no MS 12459-DF, 1a Seção,, 
rel. Min. Carlos Fernando Mathias, DJe 24.3.2008). 
101 “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema 
objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício 
ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação 
de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no 
prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. 
(...) 
§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes 
do amicus curiae.” 
102 “Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a 
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de 
matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” 
103“ Art. 1.038.  
(...) 
§  3º O conteúdo do acórdão abrangerá a análise dos fundamentos relevantes da tese jurídica 
discutida.”  
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1.039, do CPC/2015)104 e, ainda, (ii) nos casos futuros, que versem sobre idêntica 

questão de direito e que venham a tramitar no território nacional (art. 1.040, do 

CPC/2015)105. 

 

Por sua vez, levando em consideração os efeitos vinculantes do precedente 

para casos análogos, que estejam suspensos ou que venham ser objeto de ulterior 

ajuizamento, não se pode interpretar o disposto no § 3°, do art. 1.038, do CPC/2015, 

senão em conjunto com o art. 489, § 1° do mesmo diploma. Isso porque o § 1º, do 

art. 927106, é expresso ao determinar que os acórdãos, que vierem a ser proferidos 

com fundamento em precedentes, devem seguir, com altíssimo rigor, o disposto no 

art. 489, § 1º do CPC/2015, que considera não fundamentada a decisão que: 

 

																																																								
104 “Art. 1.039.  Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os 
demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada. 
Parágrafo único.  Negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado, serão 
considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários cujo processamento tenha 
sido sobrestado.” 
105 “Art. 1.040.  Publicado o acórdão paradigma: 
I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais 
ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do 
tribunal superior; 
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência 
originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar 
a orientação do tribunal superior; 
III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para 
julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior; 
IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de 
concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente 
ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes 
sujeitos a regulação, da tese adotada. 
§ 1o A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a 
sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da 
controvérsia. 
§ 2o Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de 
custas e de honorários de sucumbência. 
§ 3o A desistência apresentada nos termos do § 1o independe de consentimento do réu, ainda que 
apresentada contestação.” 
106 “Art. 927.  Os juízes e os tribunais observarão: 
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
II - os enunciados de súmula vinculante; 
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas 
e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; 
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do 
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; 
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 
§ 1o Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1o, quando decidirem 
com fundamento neste artigo.” 
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I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato 
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão 
decidida;  
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o 
motivo concreto de sua incidência no caso;  
III invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra 
decisão;  
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo 
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;  
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem 
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o 
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;  
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou 
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de 
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.  
 

Assim, visando a garantir o fortalecimento da democracia, o legislador 

determinou, de forma bastante clara, como deve se dar a motivação da decisão 

judicial. De modo geral, como trouxemos no capítulo anterior, o julgador não pode se 

limitar à transcrição de ementas dos acórdãos ou dos enunciados das súmulas, 

como se bastassem por si só, independentemente da contextualização dos casos 

que lhe deram origem e de forma a confundir ratio decidendi (fundamento 

determinante) com algum trecho contido na ementa ou no voto107. 

 

Em suma, essas são as principais considerações de caráter estritamente 

dogmático a respeito dos recursos especial e extraordinário repetitivos. Não 

obstante, o objetivo do presente trabalho é ir para muito além disso, tendo por 

escopo avaliar o novel instituto, de forma empírica, sob a perspectiva dos acórdãos 

proferidos em recursos recebidos sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C, do 

CPC/1973, e, assim, verificar a necessidade de ratificação ou de revisão das 

decisões que não sejam congruentes com o atual sistema de precedentes. 

 

  

																																																								
107 NUNES, Gustavo Henrique Schneider. Processo Civil Democrático, Contraditório e Novo Código 
de Processo Civil, p. 28; THEODORO JR., Humberto et al. Novo CPC: fundamentos e 
sistematização, p. 87-88. 
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5. DIAGNÓSTICO PRÁTICO - DA ANÁLISE DOS REQUISITOS DO CPC/2015 
PARA O RECONHECIMENTO DO EFEITO VINCULANTE DE ACÓRDÃOS 
PROFERIDOS EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO 
	
	

Dentre as diversas abordagens que o título suscita, optamos pela análise 

empírica – mais especificamente, por meio do exame de decisões judiciais –, de 

modo a tornar o assunto mais próximo de nosso cotidiano. 

 

Nesse contexto, partimos da hipótese de que, caso sejam aplicadas, de fato, 

as novas regras trazidas pelo CPC/2015 terão grande impacto sobre a resolução 

das lides tributárias, especialmente no que se refere às exigências de motivação das 

decisões judiciais.  

 

Isso porque, nas lides tributárias, em razão da complexidade técnica e 

quantitativa da legislação de regência108, é comum que a questão debatida tenha 

repercussão para milhões de contribuintes, que se encontram em situação idêntica 

ou semelhante. Por essa razão, são também lides facilmente sujeitas ao mecanismo 

dos recursos repetitivos e, consequentemente, à aplicação de decisões-modelo109. 
 

Ao encontro dessa afirmação estão os dados publicados nos sítios eletrônicos 

do STJ e do STF. No STF, de acordo com as estatísticas e relatórios 

disponibilizados110, pesquisamos os termos “tributo”, “tributário” e “tributária”; e, dos 

932 temas de repercussão geral identificados, 211 são casos com repercussão geral 

reconhecida em matéria tributária, sendo que 92 deles tiveram o mérito julgado, até 

a última data de atualização da planilha, qual seja, 09/12/2016111. No STJ, foram 

																																																								
108 De acordo com o estudo promovido pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) 
em 2015, desde a promulgação da Constituição da República em 1988 foram editados 352.366 
diplomas normativos. Nesse contexto, as empresas gastam cerca de R$ 50 bilhões por ano com 
pessoal, sistemas e equipamentos de forma a acompanharem as inclusões e alterações na legislação 
tributária. (IBPT: Quantidade de normas editadas no Brasil: 27 anos da Constituição Federal de 1988. 
Curitiba, 2015. Disponível em 
<https://www.ibpt.com.br/img/uploads/novelty/estudo/2272/QuantidadeDeNormas201527AnosCF0110
2015.pdf >. Acesso em 27 fev. 2017). 
109PIMENTA, PAULO Roberto Lyrio. Algumas Repercussões do novo Código de Processo Civil no 
Direito Material Tributário. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do direito 
tributário, 19° volume, coordenado Valdir de Oliveira Rocha. São Paulo: Dialética, 2015, p. 381. 
110 Disponível em 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaRepercussaoGeral&pagina=lista
s_rg >. Acesso em 27 fev. 2017. 
111 Dos 92 casos tributários julgados, 85 ocorreram até a entrada em vigor do CPC/2015. 
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encontrados 974 temas repetitivos, sendo que, desses, 221 são referentes ao ramo 

do direito “Direito Tributário” e 183 casos já tiveram o mérito julgado112. Esses dados 

demonstram a relevância do tema, uma vez que os tribunais lidam com alto volume 

de processos num mesmo sentido, que podem ser solucionados, com qualidade, 

pela afetação e julgamento de temas repetitivos, na forma disciplinada pelo 

CPC/2015. 
 

Diante da importância do julgamento de casos-modelo para as lides 

tributárias, a estabilização dos conflitos, como já expusemos acima, não pode se dar 

a qualquer preço e de qualquer forma. Se, para o problema da morosidade da 

justiça, o remédio foi a valorização dos precedentes; para a questão das decisões 

proferidas com baixa qualidade técnica, o remédio passa a ser a produção, a 

aplicação e o controle dos próprios precedentes, agora normatizados pelo 

CPC/2015113. 

 

Sob essa perspectiva, a nossa preocupação é justamente a de que acórdãos 

repetitivos não sejam considerados vinculantes de forma mecânica, sem que sejam 

identificados os fundamentos determinantes e vinculantes da decisão e cumpridos 

os critérios estabelecidos pela nova ordem processual, para que sejam considerados 

precedentes judiciais.  

 

Nesse contexto, tendo em vista que o CPC/2015 entrou em vigor há pouco 

mais de um ano e que ainda não é possível analisar acórdãos repetitivos em matéria 

tributária – aqueles decorrentes de recursos interpostos e afetados já na vigência da 

nova sistemática –, é relevante examinar se podem ser considerados enunciados 

																																																								
112  Disponível em <http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/>. Pesquisa realizada em 24 
maio 2017. 
113 “O novo código não encontrará, na partida, uma cultura jurídica adaptada à operação com 
precedentes normativos. Trata-se, portanto, de uma mudança que desafia os juristas, os juízes, os 
advogados, a academia a desenvolver instrumentos hermenêuticos e argumentativos voltados a uma 
nova realidade e a novos desafios. Seu resultado pode se revelar positivo se conduzir à efetiva 
formação de uma cultura de respeito à jurisprudência. Mas essa cultura não depende apenas das 
instâncias vinculadas. Para que ela se implemente, o próprio STF precisa contribuir com decisões 
claras, fundamentos consistentes e respeito à estabilidade de seus próprios julgados”. MELLO, 
Patrícia Perrone Campos. O Supremo e os precedentes constitucionais: como fica a sua eficácia 
após o Novo Código de Processo Civil. In: Universitas JUS, v. 26, nº 2, p. 52, 2015. Disponível em: 
<http://www.publicacoes.uniceub.br/index.php/jus/article/view/3596/2842>. Acesso em 20 de fevereiro 
de 2017. 
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normativos aqueles veiculados nos julgamentos dos recursos repetitivos ocorridos 

na vigência do CPC/1973. 

 

Em regra, os atos já realizados ou consumados não são atingidos pela lei 

nova, mas, para os processos em curso, conforme dispõe o art. 14, do CPC/2015, a 

nova legislação processual tem aplicação imediata, respeitados os atos praticados e 

as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.  

 

Assim, no que tange aos acórdãos repetitivos, proferidos na vigência do 

CPC/1973, ponderamos que, ainda que tenham sido produzidos apenas com 

eficácia persuasiva, podem adquirir a eficácia vinculante, prevista no art. 927, do 

CPC/2015, caso tenham atendido aos requisitos exigidos pela nova legislação. Isso 

leva a uma espécie de ratificação pela nova sistemática processual. Ou seja, por se 

tratar de efeito conferido à decisão judicial em razão de previsão legislativa, 

entendemos que esses acórdãos não têm poder de vincular juízes e tribunais, 

exceto se reconhecido o cumprimento, no mínimo, dos seguintes requisitos:  

 

Fundamentação legal - CPC/2015 Requisito 
Art. 1.036 O recurso afetado é decorrente da 

repetição de processos com fundamento em 
idêntica questão de direito. 

Art. 1.036, § 6º No recurso afetado, há abrangente argumentação 
e discussão a respeito da questão a ser discutida. 

art. 1.037, I No recurso afetado, houve a identificação, com 
precisão, da questão a ser submetida a 

julgamento. 
Art. 1.038, § 3º e art. 489, § 1º A decisão proferida no julgamento do recurso 

afetado abrange a análise dos fundamentos 
relevantes da tese jurídica discutida pelas partes 

e a sua motivação está embasada na 
demonstração da correspondência de eventuais 

atos normativos/jurisprudência/precedente/sumula 
com a questão a ser decidida, não se limitando a 

trazer fundamentos ou citações de forma 
genérica.  

Tabela 1. Requisitos para que a decisão seja considerada vinculativa. 
Fonte: elaboração própria. 

 

A mesma situação verificamos para os acórdãos que serão proferidos sob a 

égide do CPC/2015, mas que tiveram seus recursos afetados pela sistemática 

repetitiva ainda na sistemática antiga.  

 



 

	 	

52 

De acordo com a teoria do isolamento dos atos processuais, a legislação 

aplicável a esses casos também seria a do CPC/1973114-115. Isso porque cada ato 

processual é um ato jurídico perfeitamente realizado no tempo e merece proteção ao 

direito que foi conferido, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI116, da CF. Contudo, 

por se tratarem de recursos ainda não julgados, os julgadores podem obedecer aos 

requisitos previstos no novo regramento processual, buscando garantir a certeza e a 

unidade do direito, assim como a segurança jurídica, para, posteriormente, esse 

acórdão ser ratificado como precedente. 

 

Fixadas essas premissas, passaremos à análise de acórdãos repetitivos 

formalizados anteriormente ao CPC/2015, buscando verificar se eles estariam aptos 

a serem recebidos como precedentes, pela nova ordem processual vigente. Para a 

análise empírica, a ser realizada de forma exemplificativa, selecionamos os 

acórdãos formados nos julgamentos do REsp nº 1.120.295-SP, do REsp 

nº 923.012/MG e do EREsp nº 1.403.532-SC, em razão das significantes fragilidades 

encontradas em sua formação e do risco que podem representar, caso sejam 

aplicados pelos operadores do direito, de forma indistinta, como se tivessem 

adquirido, automaticamente, o efeito vinculante, previsto no art. 927, III, do 

CPC/2015. 

 

5.1. Das fragilidades identificadas na afetação e no julgamento do REsp 
nº 1.120.295-SP 
 

O REsp nº 1.120.295-SP (ANEXO I117 ) foi submetido à sistemática dos 

recursos representativos de controvérsia, prevista no art. 543-C, do CPC/1973, pelo 

então Ministro Relator, Luiz Fux, depois substituído pelo Ministro Napoleão Nunes 
																																																								
114 No acórdão proferido nos autos da Questão de Ordem no AI 664.567, de relatoria do Min. 
Sepúlveda Pertence, o Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que, no que tange ao marco 
temporal a partir do qual se passou a exigir a preliminar de repercussão geral nos recursos 
extraordinários, a lei a regular o recurso é aquela do momento da publicação da decisão recorrível 
ao analisar. 
115 Segundo Enunciado administrativo número 2, elaborado pelo STJ, “Aos recursos interpostos com 
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser 
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até 
então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”. 
116 “Art. 5º (...) 
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;” 
117  Para consulta das principais cópias do processo, acessar 
<https://www.dropbox.com/sh/3z6m6cgp45icxk9/AAB7VXwS4ugrr5xLJX7slxPKa?dl=0>. 
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Maia Filho, por entender que a discussão pertinente ao termo a quo do prazo 

prescricional para a cobrança judicial de créditos tributários sujeitos ao lançamento 

por homologação era recorrente e não se encontrava resolvida, merecendo a 

uniformização da jurisprudência, nos seguintes termos:  

 
A presente insurgência especial versa sobre o termo inicial do prazo 
prescricional para o exercício da pretensão de cobrança judicial dos 
créditos tributários declarados pelo contribuinte (mediante DCTF ou 
GIA, entre outros), mas não pagos.  
Deveras, há multiplicidade de recursos especiais a respeito dessa 
matéria, por isso que submeto o seu julgamento como "recurso 
representativo da controvérsia", sujeito ao procedimento do artigo 
543-C, do CPC, afetando-o à Primeira Seção (artigo 2o, § 1o, da 
Resolução n.o 08, de 07.08.2008, do STJ)118.  
 
 

No entanto, a despeito de o termo a quo do prazo prescricional ter sido a tese 

definida para julgamento, o precedente que se formou tratou da interrupção do prazo 

prescricional e, se não bastasse, considerou que a prescrição se interrompe com a 

propositura da ação de execução, e não com a citação, contrariamente aos julgados 

anteriores da mesma Corte119.  

 

Pois bem, para iniciar a análise do caso sob exame, vejamos a ementa do 

acórdão, objeto de Recurso Especial, proferido pela 3ª Turma do TRF3:  

 
EMENTA 
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO 
CONSUMADA – INEXIGIBILIDADE DO AFIRMADO CRÉDITO. 
REFORMA DA R.SENTENÇA. PROCEDÊNCIA AOS EMBARGOS. 
1. Com relação à prescrição, contaminado pela mesma, encontra-se 
o valor contido no título de dívida embasador dos embargos. 
2. Representa a prescrição elemento indispensável à estabilidade e 
consolidação das relações jurídicas ocorridas em sociedade, 
assegurando-lhes permanência, durabilidade e certeza no tempo. 
3. Constatada será a ocorrência da prescrição, com observância do 
estabelecido pelo artigo 174 do CTN, ao se verificar a transgressão 
do lapso temporal fixado pelo referido dispositivo, qual seja, 05 
(cinco) anos para a ação de cobrança do crédito tributário em 
comento, contados da data de sua formalização definitiva. 

																																																								
118 STJ, Decisão monocrática no REsp 1.120.295-SP, Relator Min. Luiz Fux, Dje 23.3.2010. 
119 STJ, REsp Representativo de Controvérsia nº 999.901, Relator Min. Luiz Fux, Dje 21.5.2010. 
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4. A formalização dos créditos tributários em questão se deu com a 
entrega da Declaração de Rendimentos pelo contribuinte que, apesar 
de declarar os débitos, não procedeu ao devido recolhimento dos 
mesmos, com vencimentos ocorridos entre fevereiro/1996 a 
janeiro/1997. 
5. Entende a Egrégia Terceira Turma desta Colenda Corte pela 
incidência do consagrado através da Súmula 106, do E. STJ, 
Segundo a qual suficiente a propositura da ação, para interrupção do 
prazo prescricional: portanto, ajuizado o executivo em pauta em 
05/03/2002, consumado o evento prescricional para os débitos supra 
citados. 
6. Verificada uma das causas de extinção do crédito tributário, qual 
seja, a prescrição, elencada no inciso V, primeira figura, do artigo 
156, do CTN, sendo desnecessária a análise dos demais temas 
suscitados em apelo e, de rigor a procedência aos embargos, com a 
conseqüente extinção da execução. 
7. Ante a ocorrência da prescrição, impõe-se provimento à apelação 
e conseqüente reforma da r. sentença proferida, para procedência 
dos embargos, invertendo-se a honorária sucumbencial, sujeitando-
se a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 
10% sobre o valor da execução (esta de R$ 6.945,20, em 07/2000), 
atualizados monetariamente até o seu efetivo desembolso, em favor 
do embargante, consoante §§ 3o e 4o do art. 20, do CPC. 
8. Provimento à apelação. Procedência aos embargos. 
 
 

Da leitura do breve voto proferido pelo juiz convocado Silva Neto, verifica-se 

que o contribuinte, Usitecno Indústria e Comércio Ltda (“USITECNO”), apresentou 

Recurso de Apelação em face de sentença, que julgou improcedentes os Embargos 

à Execução propostos pela empresa, nos seguintes termos: 

 
Na espécie dos autos, apresentada Declaração de Imposto em 30 de 
abril de 1997, referente a valores vencidos em 1996, sem pagamento 
antecipado do IR, seja aplicando-se o prazo do art. 173, I, do CTN, 
com início do prazo para constituição do crédito tributário em 
01.01.98, pois o lançamento poderia ser efetuado no ano de 1997, 
consoante entendimento esposado nso EIAC 15108 antes referidos, 
relatado pelo Juiz Wellington M. de Almeida; seja contando-se o 
início do prazo decadencial a partir da entrega da declaração no ano 
de 1997, na forma do parágrafo único do mesmo art. 173, do CTN, 
como propugnado na AC no 2001.04.01.035080.2/SC, julgada pela 
1ª Turma do TRF – 4ª Região em 15.08.02, publ. DJU 11.09.02, 
relatada pelo Juiz Leandro Paulsen, e que deu origem aos embargos 
infringentes cuja ementa foi acima transcrita, não transcorreu o prazo 
decadencial, pois a declaração restou chancelada em 02 de 
setembro de 2001, com a emissão de aviso de cobrança com base 
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nos dados nela constantes (docs. fls. 83/84), menos de cinco anos 
após a entrega da declaração ou contados do exercício seguinte 
àquele em que o lançamento seria possível.  
A partir daí, o Fisco possuía mais cinco anos para ajuizar a ação 
respectiva, vencendo-se o prazo em 02.09.06. Uma vez que a 
execução fiscal foi ajuizada em 05 de março de 2002, com despacho 
inicial em junho de 2002 e citação em junho de 2002, verifica-se que 
não se consumou o prazo prescricional120. (grifos nossos) 
 
 

Portanto, em que pese o julgador de 1ª instância ter entendido que a emissão 

de aviso de cobrança pela FN interromperia a prazo prescricional, essa decisão foi 

reformada pelo TRF3, por terem entendido, os julgadores, por unanimidade, nos 

termos do voto do relator, que estaria prescrito o direito de a FN exigir o crédito 

tributário, após transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos da sua constituição definitiva, 

conforme determina o art. 174, do CTN121. 

 

O fundamento determinante da decisão proferida pelo Tribunal foi o fato de a 

formalização dos créditos tributários ter se dado com a entrega da DIRPJ pelo 

contribuinte – que, apesar de declarar os débitos com vencimentos ocorridos entre 

fevereiro de 1996 a janeiro de 1997, não teria procedido ao seu devido recolhimento 

–, enquanto a propositura da ação de execução pela FN teria se dado apenas em 5 

de março de 2002, quando já haveria se consumado o prazo prescricional para que 

a FN cobrasse os créditos tributários em questão. Isso porque, segundo o acórdão, 

o prazo prescricional haveria se interrompido com ajuizamento do executivo fiscal, e 

não com atos de cobrança anteriores ou com a citação, com fundamento na Súmula 

106 do STJ122. 

 

Em face dessa decisão, a FN interpôs Recurso Especial sob a alegação de 

que, se “o lançamento do imposto em questão realiza-se por homologação, não se 

há de considerar constituído definitivamente o crédito tributário enquanto não 

																																																								
120 JF/SP, Sentença em Embargos à Execução nº 2002.61.82.056792-7, Juíza Simone Shroder, p. 5-
6, 22.4.2004. 
121“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 
da sua constituição definitiva.” 
122 Enunciado: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por 
motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou 
decadência.” 
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decorrido o prazo para a Fazenda Pública rever o lançamento123”, ainda, segundo a 

FN, a Lei nº 6.830/80 teria estabelecido, no §3º, do art. 2º, que a inscrição do crédito 

tributário em dívida ativa constituiria causa de suspensão da prescrição.  

 

Sob esses argumentos, a FN não apenas teria até 31 de dezembro de 2001 

para rever o lançamento realizado pelo contribuinte, como teria se operado causa de 

suspensão do prazo prescricional, em 27 de setembro de 2001, quando a FN 

efetuou a inscrição do débito em dívida ativa.  

 

Em vista disso, após apresentação de Agravo, para que fossem reanalisados 

os requisitos de admissibilidade, o recurso da FN foi direcionado ao STJ e 

distribuído ao Ministro Luiz Fux, que o recebeu sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, prevista no art. 543-C, do CPC/1973. Nesse momento, também, foi 

precisamente identificada a questão de direito para julgamento, qual seja, definir “o 

termo inicial do prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança 

judicial dos créditos tributários declarados pelo contribuinte124”. 

 

Observa-se, portanto, que o Ministro Relator, Luiz Fux, delimitou a questão a 

ser julgada, alinhado com o disposto no inciso I, do art. 1.037, do CPC/2015, verbis:  

 
Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, 
constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, 
proferirá decisão de afetação, na qual: 
I – identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento; 
 
 

Julgado o recurso, considerou, o relator, que a DIRPJ, apresentada pela 

empresa USITECNO, em 30 de abril de 1997, haveria constituído definitivamente o 

crédito tributário, dispensando a FN de qualquer outra providência conducente à 

formalização do valor declarado. Seria esse, portanto, termo a quo do prazo 

prescricional. Ainda, segundo o relator, seria aplicável ao caso o precedente da 

Primeira Seção, proferido em sede do Recurso Especial Repetitivo nº 962.379/RS.  

 

																																																								
123 Recurso Especial interposto pela FN, p. 177. 
124 STJ, REsp 1.120.295-SP, Relator Min. Luiz Fux, p. 14, 21.5.2010. 
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Aqui, verificamos que o relator partiu de premissa equivocada para motivar a 

sua conclusão acerca do termo a quo da prescrição da ação de cobrança, ao afirmar 

que seria aplicável, ao caso sob exame, a decisão proferida no REsp 962.379/RS. 

Isso porque, não só a situação objeto de análise no citado precedente era diversa da 

dos presentes autos – enquanto lá analisou-se a constituição de crédito tributário 

mediante a sua declaração em DCTF125, aqui importa saber se a DIRPJ, vigente à 

época dos fatos geradores (1996) 126, seria instrumento hábil a constituir o crédito 

tributário ou se seria necessária a realização do lançamento de ofício pela FN –, 

como sequer poderíamos afirmar que as referidas declarações têm a mesma 

natureza. 

 

De acordo com o § 1º, do art. 927, do CPC/2015, o julgador, que decidir com 

base acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo, não pode se limitar a 

invocar precedente, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem 

demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos127 , em 

observância ao § 1º, do art. 489, do CPC/2015. Ou seja, para motivar seu 

entendimento de que o termo a quo do prazo prescricional seria a data da 

constituição do crédito tributário, mediante a declaração do tributo sujeito ao 

lançamento por homologação em DIRPJ, o julgador deveria ter demonstrado que os 

casos (decidendo e precedente) possuem semelhanças fáticas suficientes para 

serem julgados da mesma forma.  
																																																								
125 A DCTF sempre ostentou caráter de confissão de dívida, desde a sua criação, por meio da IN SRF 
n° 129, de 19 de novembro de 1986. 
126 IN/SRF nº 127/98  
“Art. 6º Ficam extintas, a partir do exercício de 1999, observado o disposto nos § § 3º e 4º do artigo 
anterior: 
I - a Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado; 
II - a Declaração de Informações do Imposto sobre Produtos Industrializados - DIPI, exceto a 
DIPI/Bebidas; 
III - a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial, de responsabilidade da pessoa jurídica 
obrigada à DIPJ; 
IV - a Declaração de Contribuições e Tributos Federais; 
V - o Demonstrativo do Crédito Presumido do IPI - DCP.” 
127 “Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: 
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da 
contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; 
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; 
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. 
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou 
acórdão, que: 
(…) 
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos 
determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;” 
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Contudo, tal semelhança não se verifica no presente caso, vez que, no REsp 

nº 962.379/RS, foi objeto de análise a natureza de confissão de dívida da DCTF e da 

GIA, e não da DIRPJ, que deixou de ser instrumento de declaração de dívida em 

1998. Com a publicação da Instrução Normativa SRF n° 127, que criou a Declaração 

Integrada de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, com a 

finalidade de compilar informações sobre os tributos que especifica128 e substituir, 

entre outras declarações, a DIRPJ, sem, contudo, comportar a ela o status de 

confissão de dívida antes conferido à declaração revogada129-130.  

 

Ainda, para considerar que a DIRPJ, no caso sob análise, teria constituído o 

crédito tributário, o relator deveria ter diferenciado as normas vigentes antes e 

depois da Instrução Normativa SRF n° 127/1998, e não assemelhado as duas 

espécies de declaração, fazendo parecer que, independentemente de ser tratar de 

DIRPJ ou DIPJ, as declarações de rendimentos, assim como a DCTF, seriam 

instrumentos hábeis à constituição do crédito tributário. É o que se pode verificar da 

tese firmada no REsp nº 1.120.295/SP: 

 
O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão 
de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada 
como vencimento para o pagamento da obrigação tributária 
declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos 
sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante 
cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não 
restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem 
sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do 
crédito ou interruptivas do prazo prescricional. 

																																																								
128 “Art. 5o A DIPJ conterá informações sobre os seguintes impostos e contribuições devidos pela 
pessoa jurídica: 
I - Imposto sobre a Renda, Pessoa Jurídica - IRPJ; 
II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI; 
III - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR;   
IV - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; 
V - Contribuição PIS/PASEP; 
VI - Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS.” 
129 “Art. 5º O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias relativas a 
tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal. 
§ 1º O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência 
de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência 
do referido crédito.” 
130 Corrobora essa afirmação o fato de que, no recibo de entrega da declaração de rendimentos, a 
expressão “a declaração constitui confissão de dívida” foi substituída por “as informações 
correspondem à expressão da verdade”.  
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Se não bastasse, definido o termo inicial para a contagem do prazo 

prescricional, entendeu o relator que o prazo para a cobrança judicial da exação 

declarada teria se escoado em 30 de abril de 2002, não se revelando prescritos os 

créditos tributários na época em que ajuizada a ação – em 5 de março de 2002.  

 

Assim, não obstante a citação ter se dado em junho de 2002, entendeu o 

relator que a interrupção do prazo prescricional teria ocorrido com a ajuizamento da 

ação de execução em março de 2002. Vejamos como foi motivado esse 

entendimento: 

 
A redação do parágrafo único, do artigo 174, vigente à época, 

somente enumerava, como marcos interruptivos da prescrição, (i) a 

citação pessoal feita ao devedor, (ii) o protesto judicial, (iii) qualquer 

ato judicial que constitua em mora o devedor e (iv) qualquer ato 

inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento 

do débito pelo devedor.  

Contudo, é certo que o surgimento do fato jurídico prescricional 

pressupõe o decurso do intervalo de tempo prescrito em lei 

associado à inércia do titular do direito de ação (direito subjetivo 

público de pleitear prestação jurisdicional) pelo seu não-exercício, 

desde que inexistente fato ou ato a que a lei atribua eficácia 

impeditiva, suspensiva ou interruptiva do curso prescricional.  

Assim é que a Súmula 106/STJ cristalizou o entendimento de que:  

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica 

o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência."  

Desta sorte, com o exercício do direito de ação pelo Fisco, ante o 

ajuizamento da execução fiscal, encerra-se a inação do credor, 

revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do 

prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição 

definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho 

ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a 

citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, 

do parágrafo único, do artigo 174, do CTN).  
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Ademais, o Codex Processual, no § 1o, do artigo 219, estabelece 

que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da 

propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações 

promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao 

entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do 

despacho que ordena a citação do executado retroage à data do 

ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no 

prazo prescricional.  

(...) 

Conseqüentemente, tendo em vista que o exercício do direito de 

ação deu-se em 05.03.2002, antes de escoado o lapso qüinqüenal 

(30.04.2002), iniciado com a entrega da declaração de rendimentos 

(30.04.1997), não se revela prescrita a pretensão executiva fiscal, 

ainda que o despacho inicial e a citação do devedor tenham 

sobrevindo em junho de 2002.  

 
 

Conforme se verifica, o REsp nº 1.120.295/SP trouxe novo entendimento 

acerca das causas interruptivas da prescrição para a ação de cobrança, haja vista 

que, para ações propostas antes de 9 de junho de 2005, quando entrou em vigor a 

Lei Complementar nº 118/2005, somente a citação interromperia a prescrição, 

enquanto o relator, sem justificar sua conduta com base em um distinguishing ou um 

overruling, entendeu que se aplicaria ao caso a Súmula nº 106 do STJ e, assim, 

“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por 

motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição 

de prescrição ou decadência”.  

 

Ademais, o relator motivou suas razões também na regra contida no §1º, do 

artigo 219, do CPC/1973, segundo a qual “a interrupção da prescrição, pela citação, 

retroage à data da propositura da ação” e, ainda, complementa dizendo que, após 

as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, o que sequer foi objeto 

do pedido ou da causa do pedir do recurso analisado, “o marco interruptivo atinente 

à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do 

ajuizamento do feito executivo”131.  

																																																								
131 STJ, REsp 1.120.295-SP, Relator Min. Luiz Fux, p. 19, 21.5.2010. 
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Por fim, ressaltou, sem comprovar sua afirmação, que a exigência contida no 

§ 2º, do artigo 219, do CPC/1973, de que a citação seja feita nos 10 dias 

subsequentes ao despacho que ordenar a citação, deve ser afastada se a demora 

na realização da citação se deve à lentidão do serviço judiciário, de modo a não 

prejudicar a Fazenda Pública na contagem do prazo de prescrição.  

 

Sobre essa parte da decisão, que tratou especificamente do termo final do 

prazo prescricional, é importante, antes de mais nada, analisar o disposto no § 2º, 

do art. 1.037, do CPC/2015: 

 
Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, 
constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, 
proferirá decisão de afetação, na qual: 
I – identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento; 
(...) 
§ 2º É vedado ao órgão colegiado decidir, para os fins do art. 1.040, 
questão não delimitada na decisão a que se refere o inciso I do 
caput. 
 
 

De acordo com o CPC/2015, seria vedado ao colegiado, que julgou o REsp 

nº 1.120.295/SP, decidir sobre matéria não afetada à sistemática repetitiva, 

evitando-se, assim, o julgamento da questão relacionada à causa interruptiva do 

prazo prescricional da ação de cobrança de credito tributário pela Fazenda Pública. 

 

Esse dispositivo é de extrema importância para a delimitação da matéria que 

vinculará os outros julgadores e tribunais, pois, para que o julgamento da causa 

interruptiva ocorresse, deveria ser afetado um recurso que contivesse abrangente 

discussão a respeito da matéria, conforme disposto no § 6º, do art. 1.036, do 

CPC/2015. Vejamos: 

 
Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos 
extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de 
direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as 
disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento 
Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de 
Justiça. 
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§ 1º O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de 
tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais recursos 
representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao 
Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para 
fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os 
processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no 
Estado ou na região, conforme o caso. 
(...) 
§ 6º Somente podem ser selecionados recursos admissíveis que 
contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da 
questão a ser decidida. 
 
 

Portanto, preceitua o CPC/2015 que, para que seja formado um precedente 

adequado, é imprescindível – pelo menos no que tange à delimitação da matéria –, 

que os recursos paradigmas escolhidos contenham abrangente argumentação e 

discussão a respeito da questão a ser decidida.  

 

Também, identificar, com precisão, a tese jurídica que será submetida a 

julgamento, não afasta a necessidade de identificação dos fatos envolvidos, o que, 

apesar de não estar previsto na nova lei, é determinante para a correição da 

decisão. Lembramos que, no julgamento do REsp nº 1.120.295/SP, a data da 

citação sequer foi mencionada, a despeito de ser, até então, o marco ad quem do 

prazo prescricional, para ações interpostas antes da vigência da Lei Complementar 

nº 118/2005, e ter sido ignorada pelos julgadores. 

 

Ultrapassada a questão atinente ao julgamento de matéria não identificada 

para julgamento da causa repetitiva, passamos a analisar a aplicação do disposto no 

§ 1º, do art. 219, do CPC/1973, ao presente caso. 

 

Sob o nosso olhar, entender que a interrupção do prazo prescricional se dá 

com a propositura da ação executiva pela FN contraria o conteúdo do próprio artigo 

219, do CPC/1973, em especial o disposto no seu § 3º, e a literalidade do inciso I, 

do parágrafo único, do artigo 174, do CTN, que prescreve, como causa interruptiva 

da prescrição, a data da citação (na sua redação anterior à LC nº 118/2005).  

 

Da interpretação conjunta dos parágrafos 2º e 3º, do artigo 219, do 

CPC/1973, depreende-se que, se a citação não se der no prazo de 10 dias do 
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despacho que ordenar a citação, por culpa do Judiciário, esse prazo pode ser 

prorrogado para até 90 dias.  

 
Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência 
e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz 
incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a 
prescrição. 
§ 1º A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da 
ação. 
§2º Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias 
subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada 
pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. 
§3º Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo 
de 90 (noventa) dias.  
 
 

E, para que a citação produza o efeito retroativo previsto no § 1º, do artigo 

219, do CPC/1973, o prazo máximo de 100 dias (90 + 10) para a efetivação da 

citação deve ser observado, nos termos do § 4º, do mesmo artigo:  

 
Art. 219. (...)  
§ 4o. Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos 
parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a 
prescrição.  
 
 

Nesse sentido, a citação deve acontecer em no máximo 100 dias da data do 

despacho que a ordenar, para que seja possível interromper a prescrição e, com 

isso, admitir a retroação dos seus efeitos à data da distribuição da ação. Ainda, 

somente se o atraso na citação decorrer de inércia atribuível ao Poder Judiciário, é 

que poderia se falar na suspensão do prazo prescricional previsto no art. 174, I, 

CTN, para, então, ser aplicado o disposto na Súmula 106/STJ.  

 

No caso analisado, entretanto, verificamos que a FN não praticou qualquer 

ato de provocação do Poder Judiciário para a efetivação da citação da USITECNO 

e, assim, apenas 100 dias após a distribuição da execução, em 13 de junho de 



 

	 	

64 

2002, foi proferido despacho determinando a citação da empresa, que ocorreu em 

18 de junho de 2002132 . 

 

Portanto, apesar de a citação ter se dado dentro do prazo de 10 dias previstos 

no § 2º, do art. 219, fato é que não é possível se falar em aplicação do disposto no 

§1º, do referido art. 219, sem que seja realizada a intepretação conjunta desse 

dispositivo com os §2º, § 3º e § 4º e comprovado que a demora na citação decorreu 

de motivos inerentes ao mecanismo da justiça; ou seja, cumpre ao julgador motivar 

adequadamente as suas razões, para considerar interrompida a prescrição no 

presente caso, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC/2015133. 

 

Mas não é só. Também, o recurso selecionado não contém abrangente 

argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida. Isso porque, 

apenas em sede de Embargos de Declaração, opostos em face do acórdão proferido 

pelo STJ, foram suscitadas questões de ordem constitucional, atinentes à regulação 

da prescrição por lei ordinária.  

 

Apesar dos esforços imprimidos pela USITECNO para ver apreciadas, pelo 

STF, as questões que foram trazidas apenas no julgamento do Recurso Especial, os 
																																																								
132  Conforme se depreende do aviso de recebimento, juntado aos autos da Execução Fiscal 
nº 0004204-78.2002.4.03.6182, em 27.08.2002. 
133  Nesse sentido, são os seguintes julgados: “Conforme apontado, no REsp 1.120.295/SP, 
conquanto tenha recebido o efeito dos recursos repetitivos, o egrégio Superior Tribunal de Justiça 
deixou de apreciar a causa sob a disciplina dos §§ 3º e 4º do artigo 219 do CPC/1973. E, nos termos 
do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, do Código de Processo Civil/2015, essa lacuna faz com que o 
julgado no REsp 1.120.295/SP não deva ser aplicado, não se constituindo em um precedente. 
(...) 
Da leitura unificada desses parágrafos, interpreta-se que a interrupção da prescrição retroagirá à data 
da propositura (distribuição) da ação, se a citação for realizada em até cem dias. Se a citação ocorrer 
após cem dias contados da distribuição, a interrupção da prescrição ocorrerá somente com a efetiva 
citação”. (Execução Fiscal 0004750-21.2011.4.03.6182. Juiz Federal: Renato Lopes Becho. 
Disponibilização da Sentença: Diário Eletrônico 01/02/2017. In: Revista do TRF3 - Ano XXVIII – 
nº 132 - Jan./Mar. 2017).  
“ Em resumo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com os Recursos Especiais 
retro referidos é de que: a citação válida interrompe a prescrição (art. 219, “caput” do CPC/73) no 
caso de execuções ajuizadas antes da EC 118/2005; a interrupção da prescrição retroage à data da 
propositura da ação (art. 219, § 1º do CPC/73) desde que seja empreendida dentro do prazo 
prescricional (“a qual deve ser empreendida no prazo prescricional” [item 1, parte final da ementa do 
REsp 1251532]); deve ser realizada no prazo de dez dias não ficando prejudicada pela demora 
imputada exclusivamente ao serviço judiciário (§ 2º do artigo 219 do CPC/73).  
Por outro lado, embora não constem das ementas dos julgados referidos, nem do corpo do voto, se a 
citação não se realizar no prazo de dez dias previstos no § 2º do artigo 219 do CPC/73, o juiz tem o 
dever de prorrogar, de ofício, o prazo, por mais noventa dias, por força do contido no § 3º, do mesmo 
artigo e lei.” (Tribunal de Justiça do Paraná – 2ª Câmara Cível – AC 1.581.213-6  - Des. Silvio Dias – 
Dje 27.4.2017) 
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Embargos de Declaração foram rejeitados, o Recurso Extraordinário não foi 

conhecido e o Agravo interposto não foi provido. Limitaram-se, tanto o STJ, quanto o 

STF, em alegar ausência de prequestionamento da matéria constitucional, mesmo 

tendo a USITECNO oposto Embargos de Declaração com esse fim134. Ainda, no 

julgamento do Agravo Regimental, interposto em face da decisão monocrática que 

negou provimento ao Agravo interposto, o STF encerrou a discussão, com a 

seguinte afirmação: 

 
Se a suposta violação surgiu no julgamento dos embargos de 
declaração, fazia-se necessária a oposição de novos embargos 
declaratórios, a fim de prequestionar a matéria, o que, de fato, não 
ocorreu. Incidência, portanto, das Súmulas nos 282 e 356 desta 
Corte. Sobre o tema, anotem-se os seguintes julgados: RE no 
358.309/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda 
Pertence, DJ de 27/6/03; AI no 696.326/DF-AgR, Segunda Turma, 
Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 21/5/10135.  
 
 

Mais uma fragilidade é aqui evidenciada. Mesmo estando claro que o acórdão 

proferido pelo STJ tratou de matéria que não era objeto da causa de pedir e do 

pedido do Recurso Especial, o Tribunal não se preocupou em garantir o respeito 

pleno ao contraditório, de modo a levar em consideração todos os argumentos 

suscitados pela parte nos inúmeros recursos apresentados ou, ao menos, o ingresso 

de terceiros interessados136. 

 

Por consequência, foi formado um precedente que, em que pese ser contrário 

à jurisprudência firmada até então, à própria letra da lei e ter tratado de questões 

relativas às causas de interrupção do prazo de prescrição, que, frisamos, sequer 
																																																								
134 Importante destacar que, a despeito de a USITECNO afirmar que a matéria foi prequestionada 
mediante a apresentação de embargos de declaração às fls. 358/365 dos autos, nas referidas 
páginas, localizamos petição de intervenção de terceiro, apresentada por Luiz Claudio Gomes 
Pereira, procurador de Fortunato Russo Sobrinho Tecidos Ltda., requerendo seja a petição admitida 
como embargos de declaração ou de divergência. Por outro lado, localizamos, às fls. 260/263, 
embargos de declaração opostos por Diogo Ferraz Lemos Tavares, que, em momento posterior (fls. 
355/356), foi nomeado procurador da USITECNO, que ratificou todos os atos por ele praticados 
anteriormente. 
135  STF, AgRg no RE com Agravo 773.000, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 7 (pág. 720 dos autos 
eletrônicos), Dje 03.2.2015. 
136 Após realizado o julgamento do Resp, Fortunato Russo Sobrinho Ltda. e Diogo Ferreza Lemos 
Tavares solicitaram o ingresso como terceiros, para o fim de oporem Embargos de Declaração em 
face do acórdão proferido. Os pedidos foram negados, tendo em vista terem entendido os Ministros 
que o ingresso de interessados poderia se dar até antes do julgamento pela Seção competente e a 
critério do Relator. 
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faziam parte da lide, trouxe uma nova forma de interpretação da regra contida no 

parágrafo único do artigo 174, do CTN, sem que fosse analisada a possível ofensa 

ao disposto no art. 146, III, “b”, CF/1988, quando da aplicação da regra prevista no 

§ 1º, do artigo 219, do CPC/1973, às lides tributárias. Não é isso que esperamos do 

julgamento das causas-modelo.  

 

Para a formação de um padrão decisório, capaz de gerar estabilidade, 

segurança jurídica, proteção da confiança e previsibilidade, como se espera dos 

acórdãos proferidos em sede de demandas repetitivas, os julgadores devem primar 

pelo esgotamento dos argumentos potencialmente aplicáveis à controvérsia, e não 

pelo encerramento do debate. Sobre a matéria, vejamos os ensinamentos de 

Dierle137: 

 
No entanto, a atual sistemática do código reformado e do Projeto de 
novo CPC viabilizam a utilização de julgados com finalidade 
preventiva toda vez que se perceber a possibilidade de profusão de 
demandas. Nestes termos, ao receber uma das primeiras demandas 
ou recursos, o Judiciário o afetaria como repetitivo e o julgaria com 
parcos argumentos, antes mesmo da ocorrência do salutar dissenso 
argumentativo.[...] Padrões decisórios não podem empobrecer o 
discurso jurídico, nem tampouco serem formados sem o prévio 
dissenso argumentativo e um contraditório dinâmico, que imporia ao 
seu prolator buscar o esgotamento momentâneo dos argumentos 
potencialmente aplicáveis à espécie. Não se trata de mais um 
julgado, mas de uma decisão que deve implementar uma 
interpretação idônea e panorâmica da temática ali discutida. Seu 
papel deve ser o de uniformizar e não o de prevenir um debate. 
 
 

Portanto, no nosso entender, esse acórdão não pode ser considerado 

precedente vinculante, de acordo com o CPC/2015, e deve ser revisto não só quanto 

à definição das causa de interrupção da prescrição, já que é decorrente do 

julgamento de recurso que não trouxe qualquer argumentação sobre esse tema – 

quem dirá abrangente argumentação – e os julgadores sequer se preocuparam em 

motivar a superação do precedente anterior, que previa a citação como única causa 

																																																								
137 NUNES, Dierle. Precedentes, Padronização decisória preventiva e Coletivização — Paradoxos do 
sistema jurídico Brasileiro: Uma abordagem Constitucional democrática. In: WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim, Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012. p. 245-276. 5. NUNES, Dierle José 
Coelho. Padronizar decisões pode empobrecer o discurso jurídico. Consultor Jurídico (São Paulo. 
Online)., v. 1, p. 1-2, 2012. 
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de interrupção da prescrição, para ações propostas antes da LC nº 118/2005; mas, 

também, quanto à definição do termo a quo do prazo prescricional, pois, como visto, 

a tese firmada foi integralmente motivada em precedente anterior da Corte, sem 

identificar seus fundamentos determinantes e sem qualquer demonstração de que 

se trataria de caso semelhante ao caso em julgamento, o que, como já 

demonstrado, não se tratava. 

 

Ainda, eventual alteração dessa decisão depende, a nosso ver, de 

provocação dos aplicadores do direito, que devem construir forte argumentação, 

demonstrando a impossibilidade de se imprimir efeito vinculante àquele julgado – 

como vem equivocadamente ocorrendo138–, e exigir que o STJ reveja a matéria, por 

meio da afetação de novos recursos, que cumpram os critérios estabelecidos pelo 

CPC/2015, para a formação de um precedente139.  

 

Como dissemos, a padronização decisória pode ser o caminho para a 

evolução do nosso sistema judiciário, mas, para que isso ocorra com segurança, 
																																																								
138 Como exemplo da aplicação do precedente formado no julgamento do REsp nº 1.120.295/SP, 
como se vinculante fosse, citamos os seguintes acórdão do STJ, todos posteriores à entrada em vigor 
do CPC/2015: AgInt no AREsp 971875/BA, AgInt no AREsp 912577/BA, AgRg no Ag 1125052/SP, 
REsp 1570710/CE. 
139 Também, é cabível a revisão de entendimento consolidado em enunciado de tema repetitivo, por 
proposta de Ministro integrante do respectivo órgão julgador ou de representante do Ministério 
Público Federal, conforme previsto no art. 256-S, do RISTJ, atualizado até a Emenda Regimental 
nº 27, de 2016. Abaixo, transcrevemos os artigos, que regulam a forma como se dará essa revisão: 
“Art. 256-S. É cabível a revisão de entendimento consolidado em enunciado de tema repetitivo, por 
proposta de Ministro integrante do respectivo órgão julgador ou de representante do Ministério 
Público Federal que oficie perante o Superior Tribunal de Justiça.  
§ 1o A revisão ocorrerá nos próprios autos do processo julgado sob o rito dos recursos repetitivos, 
caso ainda esteja em tramitação, ou será objeto de questão de ordem, independentemente de 
processo a ela vinculado.  
§ 2o A revisão de entendimento terá como relator o Ministro integrante do órgão julgador que a propôs 
ou o seu Presidente nos casos de proposta formulada pelo representante do Ministério Público 
Federal.  
§ 3o O acórdão proferido na questão de ordem será inserido, como peça eletrônica complementar, 
no(s) processo(s) relacionado(s) ao enunciado de tema repetitivo.  
Art. 256-T. O procedimento de revisão de entendimento será iniciado por:  
I - decisão do Ministro proponente com a indicação expressa de se tratar de proposta de revisão de 
enunciado de tema repetitivo e exposição dos fundamentos da alteração da tese anteriormente 
firmada;  
II - petição do representante do Ministério Público Federal dirigida ao relator do processo que ensejou 
a criação do tema, ou ao Presidente do órgão julgador, dependendo do caso, com os requisitos 
previstos no inciso I.   
§ 1o No prazo de vinte dias, o relator do processo que ensejou a criação do tema ou o Presidente do 
órgão julgador decidirá se a proposta de revisão de entendimento preenche os requisitos deste artigo.  
§ 2o Nos casos de propostas formuladas por Ministro do STJ, será concedida vista dos autos ao 
Ministério Público Federal pelo prazo improrrogável de quinze dias para manifestação sobre a revisão 
proposta”.  



 

	 	

68 

decisões como essa não podem vincular, mecanicamente, juízes e Tribunais 

inferiores, sem que seja realizada a sua revisão.  

 

 

5.2. Das fragilidades identificadas na afetação e no julgamento do REsp nº 
923.012-MG, que deu origem à Súmula nº 554 
	

O REsp nº 923.012-MG (ANEXO II140) foi submetido, pelo Ministro Relator 

Luiz Fux, para julgamento, pela 1ª Seção, como recurso representativo de 

controvérsia, sujeito ao procedimento previsto no art. 543-C, do CPC/1973, tendo 

em vista que a questão posta, “referente à possibilidade ou não de extensão da 

responsabilidade tributária da empresa sucessora às multas, moratórias ou de outra 

espécie, aplicadas à empresa sucedida141”, repercutiria em uma multiplicidade de 

outros recursos, destacando a sua importância.   

 

Conforme se verifica da análise da cópia do processo, a Companhia Müller de 

Bebidas (MÜLLER) ajuizou ação objetivando o reconhecimento do direito de não ser 

compelida ao recolhimento de créditos tributários decorrentes da inclusão, na base 

de cálculo do ICMS, de valores referentes a mercadorias dadas em bonificação a 

seus clientes, constituídos por meio de Auto de Infração nº 01.000139659.62, cuja 

ciência se deu em 1º de março de 2002, declarando-se a inconstitucionalidade dos 

arts. 6º, VI e 13, §2º, 1), b, da Lei Estadual nº 7.763/75, e, alternativamente, suscitou 

a impossibilidade da cobrança da multa, decorrente do não recolhimento do ICMS 

supostamente devido nas saídas de mercadorias dadas em bonificação, no período 

de maio de 1998 a julho de 2000, promovidas pela empresa incorporada (Indústria 

Müller de Bebidas Ltda.), em período anterior aos atos de incorporação (31 de 

dezembro de 1999), nos termos do art. 132, do CTN. 

 

Antes de passarmos à análise do Recurso Especial, importa delimitar os 

principais aspectos fáticos do caso objeto de julgamento:  

 

																																																								
140  Para consulta das principais cópias do processo, acessar 
<https://www.dropbox.com/sh/bipamgx5qklsjby/AABB8Nxl4zFnzb6qn5PhoEIRa?dl=0>. 
141 STJ, Decisão monocrática no REsp nº 923.012-MG, Luiz Fux, Dje. 22.3.2010. 
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(i) as empresas, sucessora e sucedida, são empresas ligadas – 

conforme se verifica do Protocolo e justificação de incorporação –, à 

Indústria Müller de Bebidas Ltda., que tinha como sócios a Müller 

Participações S.A., Benedito Augusto Müller e Luiz Augusto Müller, 

foi incorporada pela sua sócia Müller Participações S.A.. A empresa 

tinha como acionistas Guilherme Müller Filho, Benedito Augusto 

Müller e Luiz Augusto Müller. Após a incorporação, houve a 

alteração da denominação social da Müller Participações S.A. para 

Companhia Müller de Bebidas (MÜLLER). Portanto, o capital social 

das empresas, incorporada e incorporadora, é constituído por 

sociedade de pessoas que integram um mesmo grupo familiar; 

(ii) a obrigação tributária foi constituída posteriormente à sucessão – da 

análise do Auto de Infração nº 01.000139659.62, verifica-se que a 

empresa MÜLLER foi cientificada do lançamento em 1º de março de 

2002, sendo que a incorporação se deu em 31 de dezembro de 

1999; e 

(iii) a penalidade se refere à multa de mora – conforme capitulação legal 

da multa, indicada no lançamento – art. 56, inciso II, da Lei 

nº 6.763/75 -, qual seja, de 50% do imposto devido, em caso de 

ação fiscal iniciada. 

 

Pois bem, passamos agora à análise do acórdão, em sede de recurso 

repetitivo, proferido pelo STJ.  

 

A MÜLLER interpôs Recurso Especial em face de acórdão proferido TJ/MG, 

assim ementado: 
Apelação. Ação ordinária. Pretensão de não incluir na base de 
cálculo do ICMS os valores dados em bonificação. Não comprovado 
que as bonificações foram incondicionais, devem ser incluídos os 
respectivos valores na base de cálculo. Impõe-se à sucessora a 
obrigação de pagar as multas impostas à antecessora. Ação 
improcedente. Sentença mantida142. 
 
 

																																																								
142 TJ/MG, Recurso de Apelação nº 1.0024.02.826499-2/001, Des. Jarbas Ladeira, Dj. 20.8.2004. 
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No recurso, a empresa trouxe toda a matéria, discutida desde o processo 

administrativo, para a reapreciação do STJ, destacando que, no tocante à 

comprovação de que as bonificações teriam sido concedidas de forma incondicional, 

havia juntado vasta prova de suas alegações, correspondente ao Livro Diário 

Auxiliar do período discutido e às Notas Fiscais objeto de lançamento, que nunca 

foram analisadas pelos julgadores anteriores.  

 

No que tange à impossibilidade de os valores dados a título de bonificação 

integrarem a base de cálculo do ICMS devido pela empresa143, entendeu o relator 

que infirmar a decisão recorrida implicaria o revolvimento fático-probatório dos autos, 

que seria inviável em sede de recurso especial, em face do Enunciado Sumular nº 

07 do STJ.  

 

Quanto à responsabilidade da empresa sucessora pela multa decorrente de 

não pagamento de tributo pela empresa sucedida, o recurso foi conhecido e, como 

adiantado acima, recebido como recurso representativo de controvérsia. 

 

De início, se limitou o relator a citar as ementas dos acórdãos proferidos no 

REsp nº 1.085.071/SP, no REsp nº 959.389/RS, no AgRg no REsp nº 1.056.302/SC, 

no REsp nº 544.265/CE, no REsp nº 745.007/SP e no REsp nº 3.097/RS, sem 

identificar seus fundamentos determinantes e sem qualquer demonstração de que 

se tratariam de casos semelhantes ao caso em julgamento, em afronta ao disposto 

no art. 498, §1º, IV, do CPC/2015. 

 

Resta-nos, então, verificar se os precedentes indicados se prestam a infirmar 

a conclusão adotada pelo relator do caso decidendo. Para tanto, passaremos a 

analisar cada um dos acórdãos relativos às citadas ementas, esclarecendo, desde 

já, que, por se tratarem de processos físicos, não tivemos acesso às demais peças 

processuais. 

 

5.2.1. REsp nº 1.085.071/SP 
 

Vejamos a ementa do acórdão proferido pela 1ª Turma do STJ: 
																																																								
143 Em relação a esse material, a empresa apresentou Recurso Extraordinário. 
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TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL EM EMBARGOS À 
EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SUCESSOR 
EMPRESARIAL POR INFRAÇÕES DO SUCEDIDO. ARTIGO 133 
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRECEDENTES.  
1. Em interpretação ao disposto no art. 133 do CTN, o STJ tem 
entendido que a responsabilidade tributária dos sucessores estende-
se às multas impostas ao sucedido, sejam de natureza moratória ou 
punitiva, pois integram o patrimônio jurídico-material da sociedade 
empresarial sucedida.  
2. "Os arts. 132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a 
responsabilidade integral, tanto pelos eventuais tributos devidos 
quanto pela multa decorrente, seja ela de caráter moratório ou 
punitivo. A multa aplicada antes da sucessão se incorpora ao 
patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, sendo 
que, em qualquer hipótese, o sucedido permanece como 
responsável. É devida, pois, a multa, sem se fazer distinção se é de 
caráter moratório ou punitivo; é ela imposição decorrente do não-
pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp n. 
592.007/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004).  
2. Recurso especial provido.  
 
 

O referido recurso foi interposto pelo CREA/SP, contra acórdão proferido pelo 

TRF3144, cuja ementa, transcrita pelo Ministro Benedito Gonçalves, bem representa 

os fundamentos da decisão, que determinou fosse excluída da certidão de dívida 

ativa a multa aplicada por exercício irregular de profissão, fiscalizada pelo CREA/SP, 

originalmente. Em resumo, entendeu o TRF3 que a empresa Zampieri e Montilha 

Ltda. (ZAMPIERI) não pode ser responsabilizada pelo pagamento de multa, 

inicialmente imposta à micro-empresa Vanderli André (VANDERLI), sob o 

fundamento de que a responsabilidade, prevista no art. 133, do CTN, não se 

estende às multas punitivas, que têm caráter pessoal, nos termos do art. 137, do 

CTN.  

 

No julgamento, o relator, seguido pelos demais Ministros, reformou a decisão 

proferida pelo TRF3, por entender que, nos termos das decisões citadas, a 

“responsabilidade tributária dos sucessores estende-se às multas impostas ao 

																																																								
144 TRF3, Recurso de Apelação nº 1999.03.99.030760-2 (CNJ nº 0030760-20.1999.4.03.9999), Juiz 
convocado Silva Neto, Dje. 29.11.2006. 
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sucedido, sejam de natureza moratória ou punitiva, pois integram o patrimônio 

jurídico-material da sociedade empresarial sucedida145”.  

 

Em que pese não termos conseguido verificar se as empresas, sucessora e 

sucedida, são empresas ligadas, é bastante claro que o caso, objeto de julgamento 

e que serviu de fundamento ao REsp nº 923.012/MG, objeto da nossa análise, se 

refere apenas às multas punitivas impostas antes da sucessão e, em que pese a 

decisão tratar tanto das multas moratórias como das punitivas, não há qualquer 

referência àquelas que vierem a ser formalizadas após a sucessão, como é o caso 

da multa imposta à MÜLLER.  

 

5.2.2. REsp nº 959.389/RS	
 

Vejamos a ementa do acórdão proferido pela 2ª Turma do STJ: 

 
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 159 DO CC DE 
1916. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA 
TRIBUTÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. 
SUCESSÃO EMPRESARIAL. OBRIGAÇÃO ANTERIOR E 
LANÇAMENTO POSTERIOR. RESPONSABILIDADE DA 
SOCIEDADE SUCESSORA.  
1. Não se conhece do recurso especial se a matéria suscitada não foi 
objeto de análise pelo Tribunal de origem, em virtude da falta do 
requisito do prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF.  
2. A responsabilidade tributária não está limitada aos tributos devidos 
pelos sucedidos, mas abrange as multas, moratórias ou de outra 
espécie, que, por representarem penalidade pecuniária, 
acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor.  
3. Segundo dispõe o artigo 113, § 3o, do CTN, o descumprimento de 
obrigação acessória faz surgir, imediatamente, nova obrigação 
consistente no pagamento da multa tributária. A responsabilidade do 
sucessor abrange, nos termos do artigo 129 do CTN, os créditos 
definitivamente constituídos, em curso de constituição ou 
"constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a 
obrigações tributárias surgidas até a referida data", que é o caso dos 
autos.  
4. Recurso especial conhecido em parte e não provido.  

 

 

																																																								
145 STJ, REsp nº 1.085.071-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, p. 4, Dje. 08.6.2009. 
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Da análise do acórdão, verifica-se que o REsp nº 959.389/RS foi interposto 

em face de acórdão proferido pelo TJ/RS, que entendeu que, na hipótese de 

sucessão empresarial, a responsabilidade do sucessor pelas obrigações da 

sociedade sucedida não se limita aos tributos pendentes de pagamento, mas 

compreende também as multas ou penalidades pecuniárias respectivas146. 

 

No recurso, alegou a sociedade sucessora, Ikro Componentes Automotivos 

Ltda. (IKRO COMPONENTES), que não poderia ser responsabilizada pelo 

pagamento de multas tributárias aplicadas posteriormente à sucessão e que eram 

devidas pela sucedida, Ikro S.A (IKRO). 

 

O relator, Ministro Castro Meira, delimitou a controvérsia, citando trecho do 

acórdão proferido pelo TJ/RS: 

 
Nos autos de lançamento, em tela, a empresa devedora teria 
reduzido o valor do imposto a ser pago com a indevida apropriação 
de créditos de ICMS, o que se constitui em infração tributária, 
sancionada com a multa, que era devida antes da sucessão 
noticiada na exordial, e que continua sendo devida pelo sucessor, 
posto que decorre do não cumprimento de obrigação tributária do 
estabelecimento adquirido (fl. 358)147.  
 
 

E concluiu que a constituição do crédito tributário aconteceu após a sucessão 

empresarial, mas a obrigação tributária é anterior à sucessão e, por isso, a 

responsabilidade tributaria do sucessor alcança esses créditos, nos termos do artigo 

129, do CTN. Isso porque, no entendimento do relator, “o nascimento da obrigação 

principal (multa) ocorre imediatamente após o descumprimento de obrigação 

acessória148”.  

 

Nesse caso, as informações fornecidas no acórdão proferido pelo STJ e 

aquelas obtidas da análise da sentença proferida pelo juízo de Canoas149 e do 

																																																								
146 TJ/RS, Recurso de Apelação e Reexame necessário nº 70014907471, Des. Genaro José Baroni 
Borges, p. 3-4, Dj. 12.6.2006. 
147 STJ, REsp nº 959.389-RS, Rel. Min. Castro Meira, p. 4, Dje. 21.5.2009. 
148 STJ, EDcl no REsp nº 959.389-RS, Rel. Min. Castro Meira, p. 3, Dje. 31.8.2009. 
149 TJ/RS, Ação Cautelar nº 008/1.05.0024328-8, Juiz Paulo César Filippon, Dj.14.11.2005. 
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acórdão proferido pelo TJ/RS não foram suficientes para verificar a natureza da 

multa aplicada e se as empresas, sucedida e sucessora, seriam empresas ligadas. 

 

Em que pese a ausência dessas informações, é possível verificar que esse 

acórdão e aquele proferido no caso ZAMPIERI, apesar de igualmente 

fundamentarem o julgamento do caso MÜLLER, não partem da mesma ratio 

decidendi para concluir pela sucessão da multa. Enquanto, aqui os julgadores 

entenderam que as multas são devidas pelo sucessor, estejam elas constituídas ou 

não até a data da sucessão, no caso anterior, os julgadores entenderam que a 

empresa sucessora é responsável apenas pela multa que já tenha sido imposta ao 

sucedido no momento da sucessão. 	

 

5.2.3. AgRg no REsp nº 1.056.302/SC	
 

Passamos agora à ementa do acórdão proferido pela 2ª Turma do STJ: 
 
EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO  
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 
DO STF. SUCESSÃO DE EMPRESAS RECONHECIDA PELA 
CORTE A QUO. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. MULTA. 
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA SUCESSORA.  
1. No que se refere à ausência de prequestionamento, mantenho 
meu posicionamento, porquanto não houve debate acerca dos 
referidos dispositivos. Incide ao caso a súmula 282 do STF. 
2. No tocante ao mérito, é cediço que o recurso especial não é servil 
ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto 
fático-probatório dos autos, em face do óbice contido na Súmula 
07/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja 
recurso especial". Na hipótese, as conclusões da Corte de origem 
para determinar a ocorrência de sucessão de empresas para fins de 
determinação da responsabilidade tributária resultaram do exame de 
todo o conjunto probatório carreado nos presentes autos, conforme 
consta do acórdão recorrido à fl. 339-v: "Através de todas as 
evidências, tem-se como efetivamente ocorrida a sucessão 
empresarial, motivo pelo qual mostra-se descabida a postulação da 
Recorrente". 3. Quanto à multa, tem-se que os encargos incidentes 
sobre o tributo (multa, juros, etc.) integram o passivo patrimonial da 
empresa sucedida, razão pela qual por eles responde a sucessora. 
Precedente: (REsp 1017186/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe 27/03/2008)  
4. Agravo regimental não provido.  
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Da análise do inteiro teor do referido acórdão, verifica-se que a empresa 

Jungbluth e Jungbluth Ltda. – ME (JUNGBLUTH) apresentou recurso em face de 

decisão, do TRF4, que manteve, contra ela, cobrança a título de tributo e multa de 

mora, devidos pela sucessora da empresa Mattei Pneus Ltda. (MATTEI PNEUS), 

aduzindo que a sua responsabilização por sucessão teria se dado por indícios e/ou 

presunções da aquisição do fundo de comércio e estabelecimento da devedora, mas 

que na verdade ela seria apenas locatária do estabelecimento comercial da MATTEI 

PNEUS. Ainda, sustentou que as multas só poderiam ser irrogadas ao infrator, pois, 

ao tratar da responsabilidade tributária, o CTN seria claro em imputar à sucessora a 

responsabilidade apenas pelos tributos devidos pela sucedida. 

 

Não foi esse, entretanto, o entendimento do relator, Ministro Mauro Campbell 

Marques, que, sem delimitar a controvérsia e tampouco levar em consideração, para 

a sua decisão, se as empresas, sucessora e sucedida, seriam empresas ligadas, se 

a multa teria sido aplicada antes ou depois da sucessão e a sua natureza, negou 

provimento ao agravo, por entender que “os encargos incidentes sobre o tributo 

(multa, juros, etc.) integram o passivo patrimonial da empresa sucedida, razão pela 

qual por eles responde a sucessora150”.  

 

Para obter maiores detalhes do caso julgado, consultamos o processo 

originário, bem como as decisões disponíveis online e verificamos que na sentença 

proferida pelo juízo de primeiro grau, foram esclarecidas importantes questões de 

fato. Confira-se: 

 
2.1. A aplicação ao caso dos autos do art. 133 do Código Tributário 
Nacional: 
(...) 
No mais, é de ser observado que o fato das empresas que se 
sucederam na posse do imóvel onde instalada a empresa 
embargante serem formadas por sociedade de pessoas que 
integram um mesmo grupo familiar também é indicativo de que a 
responsabilidade tributária deve ser afirmada, sem prejuízo de se 
considerar até mesmo a possível existência de astuciosa intenção de 
frustrar a satisfação das dívidas tributárias, através do desvio do 
patrimônio de algumas para outras das empresas e pessoas que 

																																																								
150 STJ, AgRg no REsp nº 1.056.302-SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, p. 4, Dje. 13.5.2009. 



 

	 	

76 

integram dito grupo familiar. De fato, a empresa Mattei Pneus era a 
primeira proprietária do fundo de comércio e estabelecimento 
comercial sediados no imóvel já alienado na fl. 82 dos autos da 
execução fiscal; cedeu-a para a empresa Regina Célia Mattei 
Jungbluth, que era gerida pela mesma pessoa que administra a 
empresa Jungbluth & Jungbluth, ou seja, Regina Célia Mattei 
Jungbluth (fls. 21 e 22). Dito imóvel já foi alienado judicialmente uma 
primeira vez, em face da dívida da contribuinte devedora originária, e 
quem o arrematou foi Luiz Carlos Jungbluth, pessoa que era sócia-
cotista da empresa Jungbluth & Jungbluth (fl. 36 destes autos e fl. 82 
dos autos da execução fiscal). Aliás, ao que parece, Luiz Carlos 
Jungbluth e Regina Célia Mattei Jungbluth são casados, e Regina 
Célia Mattei Jungbluth é filha e irmã, respectivamente, de Florindo 
Antonio Mattei e de Maria Luiza Peuckert, que eram sócios da 
empresa Mattei Pneus (fl. 209 destes autos e fl. 131 dos autos da 
execução fiscal). 
(...) 
2.2. A participação da empresa embargante em processo 
administrativo de constituição da dívida e a inclusão de seu nome no 
rol de devedores da certidão de dívida ativa em execução: 
(…) 
Em síntese, se a embargante decidiu-se por adquirir o 
estabelecimento comercial e o fundo de comércio que pertenciam à 
contribuinte originalmente devedora do crédito tributário em 
execução, e se esse seu procedimento implicou em haver assumido 
a condição de responsável pelo referido crédito tributário em 
momento que, porém, já era posterior ao término do processo de 
constituição deste, descabe que agora pretenda observância de 
formalidades que seriam exigíveis em tempo anterior, no início do 
dito processo de constituição do crédito, tais quais sua notificação 
para apresentação de defesa ou a inserção de seu nome nas 
certidões de dívida ativa. O direito à ampla defesa que 
constitucionalmente lhe é assegurado não poderá provocar 
retrocesso a estágio anterior do processo de cobrança do crédito 
tributário, devendo ser exercido somente a partir do estágio então já 
vivenciado, ainda que, em face disso, venha a ser exercido já 
diretamente na esfera judicial, e não ainda no seio de um 
procedimento administrativo. 
2.5. A responsabilidade da parte embargante inclusive pelo 
pagamento do valor da multa: 
A alegação da parte embargante de que a responsabilidade pelo 
pagamento das multas que integram o crédito tributário em execução 
não poderia ser a ela transferida em razão de constituir sanção por 
ato ilícito não merece acolhida. 
O precedente invocado na inicial (fl. 17 dos autos) não se adequa ao 
caso deste processo, posto que se refere a multa punitiva aplicada 
em decorrência do descumprimento de obrigação meramente 
acessória. 
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No caso dos autos, as multas que integram o crédito tributário em 
execução foram aplicadas em face da falta de pagamento do tributo, 
ou seja, em face do descumprimento de obrigação principal, razão 
por que, sendo a ele acessórias, seguem-no para integrar o crédito 
tributário em seu todo e para terem a responsabilidade por seu 
pagamento também transmitida à parte embargante151. 
 
 

Como bem delineado pelo julgador de primeira instância, quando da 

sucessão, já havia sido realizada a constituição do crédito tributário, a título de 

tributo e multa de mora, em nome da sucedida, e a empresa sucessora tinha 

conhecimento da dívida, tanto que participou do processo administrativo de 

constituição. Também, restou constatada, pelo juiz da execução fiscal, a existência 

de fortes indícios de que teria ocorrido a transferência do estabelecimento comercial, 

vez que ambas as empresas desenvolvem a mesma atividade – o comércio varejista 

de pneus e câmaras de ar e serviços de recapagem de pneumáticos –, e de que as 

empresas sucessora e sucedida seriam empresas ligadas, já que formadas por 

sociedade de pessoas que integram um mesmo grupo familiar.  

 

Ainda, consultando o acórdão proferido pelo TRF4, verificamos que o relator 

expressamente consignou que o caso não se tratava de exigência de multa punitiva 

da sucessora, mas de multa aplicada ante a falta de pagamento do tributo152. 

 

Em vista disso, podemos concluir que, pelo menos quanto ao período de 

constituição do crédito tributário, esse é mais um caso que não guarda semelhança 

com aquele que deu origem ao acórdão repetitivo objeto da análise deste trabalho 

(REsp nº 923.012/MG - MÜLLER): enquanto o caso JUNGBLUTH cuida de crédito 

tributário constituído antes da sucessão; no caso MÜLLER a multa foi constituída 

anos após a sucessão.	

 

5.2.4. REsp nº 544.265/CE 
	

																																																								
151  JF/RS, Embargos à Execução nº 2006.72.10.001123-5/SC, Juiz Moser Vhoss , p. 2-9, Dje. 
17.4.2007. 
152 TRF4, Recurso de Apelação nº 2006.72.10.001123-5/SC, Juíza Luciane Amaral Corrêa Münch, p. 
6, Dje. 24.10.2007. 



 

	 	

78 

Vejamos, agora, a ementa de mais um acórdão proferido pela 1ª Turma do 

STJ: 

 
TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUCESSÃO. 
AQUISIÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO OU DE 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ART. 133 CTN. 
TRANSFERÊNCIA DE MULTA.  
1. A responsabilidade tributária dos sucessores de pessoa natural ou 
jurídica (CTN, art. 133) estende-se às multas devidas pelo sucedido, 
sejam elas de caráter moratório ou punitivo. Precedentes. 
2. Recurso especial provido.  
 
 

Da análise do acórdão proferido pelo STJ, verificamos que se trata de 

Recurso Especial interposto pela FN, em face de acórdão do TRF5153, que entendeu 

que, por se tratar de multa de caráter punitivo, há que se individualizar a pena, não 

sendo cabível responsabilizar o sucessor, Ideal Indústria de Alimentos S/A (IDEAL), 

por infração do sucedido. 

 

Em seu voto, o relator, Ministro Teori Albino Zavascki, sem tecer quaisquer 

considerações sobre a natureza da multa em discussão, se limitou a citar 

precedentes que trataram da responsabilidade do sucessor por multas de natureza 

moratória, constituídas antes da sucessão (REsp nº 592.007/RS, REsp nº 32.967/RS 

e REsp nº 3.097/RS), para concluir que “a responsabilidade tributária dos 

sucessores de pessoa natural ou jurídica (CTN art. 133) estende-se às multas 

devidas pelo sucedido, sejam elas de caráter moratório ou punitivo”154.  

 

Portanto, a despeito de a motivação do acórdão ter sido construída sob a 

citação de casos que tratam apenas da multa moratória já constituída quando da 

sucessão, os Ministros do STJ concluíram que os sucessores são responsáveis 

pelas multas de natureza moratória ou punitiva, que sejam devidas pelo sucedido, 

sem esclarecer se “multas devidas” são aquelas já constituídas antes da sucessão 

ou se são também aquelas que sequer estavam constituídas quando do evento 

societário. 

 

																																																								
153 TRF5, Recurso de Apelação nº 99.05.13661-4, Des. Petrucio Ferreira, Dj. 18.8.2002. 
154 STJ, REsp nº 544.265-CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, p. 4, Dje. 21.2.2005. 
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Em razão da generalidade do acórdão do STJ, procuramos obter mais 

informações sobre o caso no acórdão do TRF5, proferido em sede de Recurso de 

Apelação interposto por IDEAL. Confira-se o trecho do acórdão, que delimita a 

discussão: 
No caso vertente, a embargante obteve a integralidade dos bens da 
massa falida mediante acordo firmado com os credores do 
insolvente. É que, escapando à regra geral, a liquidação do acervo 
da massa não se verificou com a alienação judicial; os credores, 
fulcrados no art. 123 da Lei Falimentar, autorizaram e aprovaram a 
proposta de liquidação feita pela IDEAL, a qual, tendo adquirido “o 
conjunto das instalações exploradas pela falida” (fls. 14), investiu-se, 
ipso facto, na responsabilidade fiscal. 
Firmada esta inferência, cumpre, perscrutar, outrossim, se a multa 
trabalhista, perseguida através do executivo fiscal, teria o condão de 
transferir-se ao adquirente do fundo de comércio ou estabelecimento 
comercial, industrial ou profissional155. 
 
 

Conforme se verifica, a IDEAL adquiriu acervo de massa falida e, em 

decorrência disso, foi responsabilizada por multa trabalhista, de índole 

eminentemente penal, cominada à empresa falida. 

 

Logo, não é necessário muito esforço para se perceber a incongruência entre 

a conclusão adotada pelo STJ, as ementas dos acórdãos citados e a situação fática 

trazida ao debate, qual seja, a responsabilidade do sucessor, por multa de natureza 

trabalhista, imposta, anteriormente à sucessão, à empresa com falência decretada. 

Evidente, também, que não há qualquer semelhança entre esse caso e o caso 

MÜLLER, que deu origem ao recurso repetitivo objeto deste trabalho. 

 

5.2.5. REsp nº 745.007/SP 	
 

Confiram a ementa de mais um acórdão proferido pela 1ª Turma do STJ: 
 
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. 
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 
FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO . EXECUÇÃO 
FISCAL. EMPRESA INCORPORADORA. SUCESSÃO. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SUCESSOR. MULTA. ARTS. 

																																																								
155  TRF5, Recurso de Apelação nº 99.05.13661-4, Des. Petrucio Ferreira, p. 4-5 (p. 62-63 do 
processo), Dj. 18.8.2002. 
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132 E 133 DO CTN. PRECEDENTES.  
1. Recurso especial oposto contra acórdão que, ao apreciar 
embargos de terceiro aviados por adquirente de estabelecimento 
comercial, em face da alegada responsabilidade tributária por 
sucessão, asseverou que, “frustrada a penhora de bens da alienante-
executada, admite-se que a constrição judicial recaia sobre valores 
da adquirente-sucessora, por medida de economia processual, assim 
como que a inexistência de bens penhoráveis que equivale à 
insolvência”.  
2. Argumentos da decisão a quo que são claros e nítidos. Não dão 
lugar a omissões, obscuridades, contradições ou ausência de 
motivação. O não-acatamento das teses contidas no recurso não 
implica cerceamento de defesa. Ao julgador cabe apreciar a questão 
de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado 
o magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o 
pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 
131 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, 
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável 
ao caso. Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não 
são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância 
especial, se não há omissão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art. 
535 do CPC quando a matéria enfocada é devidamente abordada no 
aresto a quo.  
3. Os arts. 132 e 133 do CTN impõem ao sucessor a 
responsabilidade integral, tanto pelos eventuais tributos devidos 
quanto pela multa decorrente, seja ela de caráter moratório ou 
punitivo. A multa aplicada antes da sucessão se incorpora ao 
patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, sendo 
que, em qualquer hipótese, o sucedido permanece como 
responsável. É devida, pois, a multa, sem se fazer distinção se é de 
caráter moratório ou punitivo; é ela imposição decorrente do não-
pagamento do tributo na época do vencimento.  
4. Na expressão “créditos tributários” estão incluídas as multas 
moratórias. A empresa, quando chamada na qualidade de sucessora 
tributária, é responsável pelo tributo declarado pela sucedida e não 
pago no vencimento, incluindo-se o valor da multa moratória. 5. 
Precedentes das 1a e 2a Turmas desta Corte Superior e do colendo 
STF.  
6. Recurso especial provido.  
 
 

Segundo o acórdão, de relatoria do Ministro José Delgado, o Recurso 

Especial foi interposto pela FESP, em face de acórdão proferido pelo TJ/SP, assim 

ementado: 

 

EXECUÇÃO FISCAL - Embargos de terceiro interpostos por 
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adquirente de estabelecimento comercial - Responsabilidade 
tributária por sucessão (CTN, art. 133) - Frustrada a penhora 
de bens da alienante-executada, admite-se que a constrição 
judicial recaia sobre valores da adquirente -sucessora - Medida 
de economia processual - Inexistência de bens penhoráveis 
que equivale à insolvência - Recursos oficial, considerado 
interposto, e voluntário providos156. 
 
 

Revela notar que a dita ementa do acórdão recorrido não parece representar 

decisão contraria a FESP, pelo contrário, admite que a constrição judicial recaia 

sobre valores da sucessora, ratificando a sua responsabilidade pelos débitos da 

sucedida.  

 

Sem qualquer outra informação específica sobre o caso analisado, foi dado 

provimento ao recurso da FESP, por terem entendido os julgadores que a “multa 

aplicada antes da sucessão se incorpora ao patrimônio do contribuinte, podendo ser 

exigida do sucessor157”. Em seu voto, o relator se limitou a citar ementas de julgados 

do próprio STJ, que ora entendem que o sucessor responde pela multa de mora 

aplicada antes da sucessão e ora entendem que o sucessor responde tanto a multa 

de mora como a punitiva aplicada antes da sucessão. 

 

Em vista dessa concisa e contraditória decisão, buscamos mais informações 

sobre o caso julgado por meio de pesquisas no TJ/SP, pelos números dos 

processos originários indicados no sítio do STJ158, bem como pelo nome da parte – 

Madepar Papel e Celulose S/A (MADEPAR). No entanto, apenas a pesquisa por 

nome retornou com resultados e, dos 33 (trinta e três) processos apontados, 

nenhum tem correspondência com os números originários que constam no site do 

STJ. 

 

Causa mais estranheza ainda, o acórdão proferido em sede de embargos de 

declaração, em que a MADEPAR alegou que: 

 
a) o acórdão recorrido não foi aquele a que se fez menção no 

																																																								
156 STJ, REsp nº 745.007-SP, Rel. Min. José Delgado, p. 3, Dje. 27.6.2005. 
157 STJ, REsp nº 745.007-SP, Rel. Min. José Delgado, p. 8, Dje. 27.6.2005. 
158 Números de origem 0799985506, 200401470527, 841997. 
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relatório, mas sim aquele que, em cumprimento à determinação 
desta Corte, recebeu os embargos de declaração da embargante 
que, acolhendo as razões da recorrente, declarou sua não-
responsabilidade quanto ao débito em tela, devido pela Fábrica de 
Papel N. S. Aparecida S/A, em razão de outro estabelecimento de 
sua propriedade, e não daquele adquirido pela embargante159;  
 
 

Conforme se verifica, parece que o acórdão do TJ/SP, cujo trecho foi 

transcrito no acórdão proferido pelo Ministro José Delgado, realmente não é o 

acórdão que foi objeto de Recurso especial, já que, na verdade, a matéria em 

discussão diz respeito ao fato de a MADEPAR ser ou não responsável pelos débitos 

da Fábrica de Papel N.S. Aparecida S/A, relativos a estabelecimento que não foi 

objeto de aquisição.  

 

Segundo a empresa, o estabelecimento adquirido foi o de Aparecida/SP, 

enquanto os débitos se referem ao estabelecimento de Belenzinho/SP, que continua 

sob a responsabilidade da Fábrica de Papel N. S. Aparecida S/A. 

 

Portanto, em que pese ter sido julgada matéria relativa à responsabilidade da 

sucessora pelas multas da sucedida, a matéria que deveria ter sido julgada seria 

aquela relativa à possibilidade de a MADEPAR ser responsabilizada por obrigações 

tributárias relativas a estabelecimento que não adquiriu. 

 

Ao julgar os embargos declaração, o relator, apesar de afirmar genericamente 

que não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos da parte, deu 

provimento parcial aos embargos, nos seguintes termos: 

 
No entanto, esclareço, apenas, que quando da execução do julgado, 
deverá o MM. Juiz verificar os exatos termos do acórdão ora 
embargado, no sentido de que é devida a multa em face da 
sucessão, observando, contudo, qual a real situação da embargante 
Madepar quanto aos débitos existentes e a sua relação jurídica com 
as demais empresas objeto da sucessão, a fim de que não se 
assumam dívidas indevidas160.  
 
 

																																																								
159 STJ, EDcl no REsp nº 745.007-SP, Rel. Min. José Delgado, p. 2-3, Dje. 17.10.2005. 
160 STJ, EDcl no REsp nº 745.007-SP, Rel. Min. José Delgado, p. 6, Dje. 17.10.2005. 
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A partir do trecho transcrito, resta evidente que o julgador (i) sequer se 

atentou para as questões de fato atinentes à discussão; (ii) decidiu acerca de 

matéria estranha a lide; e (iii) transferiu a responsabilidade de avaliar se a empresa 

é ou não responsável por débitos tributários de estabelecimento comercial por ela 

não adquirido para o Juiz de primeiro grau. 

 

Por tudo o que conseguimos apurar relativamente ao caso, concluímos que a 

decisão é inaplicável, como precedente, para qualquer discussão. 

 

5.2.6. REsp nº 3.097/RS	
 
Por fim, transcrevemos abaixo a última ementa citada no acórdão do REsp nº 

923.012/MG, também da 1ª Turma do STJ, e, em seguida, passamos para a análise 

do acórdão de relatoria do Ministro Garcia Vieira: 

 
Execução Fiscal – Multa Moratória – Responsabilidade do sucessor. 
O sucessor tributário é responsável pela multa moratória, aplicada 
antes da sucessão. 
Recurso conhecido e provido.  
 
 

Conforme se verifica do relatório, o Estado do Rio Grande do Sul interpôs 

Recurso Extraordinário, posteriormente desdobrado em Recurso Especial, em face 

de acórdão proferido pelo TJ/RS161, no qual entendeu que o sucessor não teria 

responsabilidade pela multa tributária, decorrente de infração cometida pela 

empresa sucedida. O caso em julgamento trata de execução fiscal, ajuizada em face 

de Guerino Rigo e Cia. Ltda. (GUERINO), sucessora de Supermercados Martini 

Ltda. (MARTINI). 

 

Em seu voto, o relator, em primeiro lugar, delimitou a questão posta em 

debate, como sendo aquela relativa a “saber se o sucessor tributário é ou não 

responsável pela multa moratória aplicada antes da sucessão”162. 
 

																																																								
161 O número de origem indicado no site do STJ – 5880673 – não é reconhecido pelo site do TJ/RS. 
Também, não localizamos nenhum processo com numeração semelhante em pesquisa fonética, 
realizada pelo nome da parte. 
162 STJ, REsp nº 3.097-RS, Rel. Min. Garcia Vieira, p. 4 (p. 102 do processo), Dj. 19.11.1990. 
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Em seguida, fundamentando seu entendimento nos arts. 129 e 134, do CTN, 

concluiu que o sucessor tributário é responsável pela multa moratória, que já fazia 

parte do passivo da pessoa jurídica antes da sucessão. Ainda, esclareceu que o 

caso sub judice não trata da multa punitiva, que, no seu entender, não está incluída 

na responsabilidade do sucessor. 

 

Assim, em que pese não termos elementos para avaliar se as empresas, 

sucessora e sucedida, são empresas ligadas, resta claro que os julgadores 

analisaram a controvérsia sob a premissa de que a discussão se referia apenas à 

responsabilidade tributária por multa de mora, constituída anteriormente à sucessão; 

ao contrário do caso MÜLLER, que levou a julgamento a sucessão de multa 

moratória, constituída após a sucessão. 

 

Diante das divergentes situações fáticas encontradas entre os precedentes 

citados pelo relator do acórdão do caso MÜLLER (REsp nº 923.012/MG), 

sintetizamos abaixo as principais informações obtidas da análise desses julgados: 

 

Precedente Sucessão Natureza da 
multa 

Momento da 
constituição Conclusão  

REsp 
nº 1.085.071/SP 

– 1ª Turma 

Sucessor: 
Zampieri e 

Montilha Ltda. 
Sucedida: 

Vanderli André 

Punitiva Anterior à 
sucessão 

Sucessor é 
responsável pelas 
multas constituídas 
antes da sucessão. 

REsp 
nº 959.389/RS – 

2ª Turma 

Sucessor: Ikro 
Componentes 
Automotivos 

LTDA. Sucedida: 
Ikro S.A   

s/ 
informação  

Posterior à 
sucessão 

Sucessor é 
responsável pelas 

multas, estejam elas 
constituídas ou não 

na data da sucessão. 

AgRg no REsp 
nº 1.056.302/SC 

– 2ª Turma 

Sucessor: 
Jungbluth e 

Jungbluth Ltda. - 
ME Sucedida: 
Mattei Pneus 

Ltda.  

Moratória Anterior à 
sucessão 

Sucessor é 
responsável pelas 
multas constituídas 
antes da sucessão. 

REsp 
nº 544.265/CE – 

1ª Turma 

Sucessor: Ideal 
Indústria de 

Alimentos S/A 
Sucedida: 

s/informação 

Trabalhista Anterior à 
sucessão 

Sucessor é 
responsável pelas 

multas devidas pelo 
sucedido antes da 

sucessão. 
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REsp 
nº 745.007/SP – 

1ª Turma  

Sucessor: 
Madepar Papel e 

Celulose S/A 
Sucedida: 

Fábrica de Papel 
N.S. 

AparecidaS/A  

s/informação s/informação 

Sucessor é 
responsável pelas 
multas constituídas 
antes da sucessão. 

REsp 
nº 3.097/RS – 

1ª Turma  

Sucessor: 
Guerino Rigo e 

Cia. Ltda. 
Sucedida: 

Supermercados 
Martini Ltda. 

Moratória Anterior à 
sucessão 

Sucessor é 
responsável pela 
multa moratória 

constituída antes da 
sucessão. 

Tabela 2. Síntese dos precedentes analisados. 
Fonte: elaboração própria. 

 
 

Lembramos, contudo, que o REsp nº 745.007/SP, apesar de estar presente 

no quadro acima, já que foi utilizado como fundamento de decidir do Ministro Luiz 

Fux, quando do julgamento do REsp nº 923.012/MG, julgou questão estranha à lide 

e, por isso, independentemente de qualquer conclusão a que chegou, não pode 

servir de fundamento para a solução de qualquer controvérsia julgada 

posteriormente a ele. 

 

Portanto, dos cinco julgados que nos restaram, podemos concluir que: 

 

ü Três julgados firmaram a tese de que a empresa sucessora é 

responsável pelas multas constituídas antes da sucessão (REsp nº 

1.085.071/SP, AgRg no REsp nº 1.056.302/SC e REsp nº 544.265/CE); 

 

ü Um dos julgados firmou a tese de que a empresa sucessora é 

responsável pelas multas moratórias constituídas antes da sucessão e 

consignou, como obiter dictum, que as multas punitivas têm caráter 

personalíssimo e não se sucedem (REsp nº 3.097/RS); 

 

ü Um dos julgados entendeu que o sucessor é responsável pelas multas 

(sem fazer qualquer diferenciação quanto à natureza), estejam elas 

constituídas ou não à data da sucessão (REsp nº 959.389/RS); 
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ü Um dos julgados, a despeito de fundamentar sua decisão em julgados 

acerca da responsabilização do sucessor pela multa moratória, 

concluiu que a empresa que realiza os ativos da massa falida, é 

responsável pelas multas de natureza trabalhistas, impostas antes da 

sucessão (REsp nº 544.265/CE). 

 

Prosseguindo na análise do acórdão proferido no julgamento do MÜLLER – 

REsp nº 923.012/MG –, o relator concluiu que as regras insculpidas nos arts. 132 e 

133, do CTN, se lidas conjuntamente àquela do art. 129, do mesmo diploma legal, 

definem que a responsabilidade tributária do sucessor atinge não só os tributos, mas 

todos os créditos tributários, definitivamente constituídos ou em curso de 

constituição, quando do ato de sucessão. 

 

Ainda, com o objetivo de afirmar suas razões, o relator cita trecho da obra de 

Sacha Calmo Navarro e, inclusive, destaca os pontos que entende serem os mais 

importantes, mas que, na verdade, são contrários à sua tese. Vejamos: 

 
Nesse sentido, Sacha Calmon Navarro leciona que, in verbis:  
(...) 
Assim, se o crédito correspondente à multa fiscal já está constituído, 
formalizado, à data da sucessão, o "sucessor" - um sub-rogado nos 
débitos e créditos (ativo e passivo) das sociedades adquiridas, 
divididas, incorporadas, fusionadas ou transformadas - naturalmente 
absorve o passivo fiscal existente, inclusive as multas. (…) Importa-
lhe mais conferir o ativo e o passivo da pessoa sucedida para 
verificar se entre as contas de débito existem multas fiscais passíveis 
de serem assumidas pelos "sucessores". Torna-se imprescindível, 
todavia, fixar um ponto: a multa transferível é só aquela que integra o 
passivo da pessoa jurídica no momento da sucessão empresarial ou 
está em discussão (suspensa). Insistimos em que nossas razões são 
axiológicas. É dizer, fundam-se em valores que julgamos superiores 
aos do Fisco em tema de penalidades. Nada têm a ver com as 
teorias objetivistas ou subjetivistas do ilícito fiscal.  
Não faz sentido apurar-se uma infração ocorrida no pretérito e 
imputá-la a uma nova pessoa jurídica formal e institucionalmente 
diversa da que praticou a infração sob a direção de outras pessoas 
naturais. Essa regra só não deve prevalecer nas hipóteses de 
sucessão por alteração do tipo societário (aqui muda apenas a 
"roupa" societal). Afinal, para ocorrer a sucessão empresarial, os 
Fiscos são consultados, e são exigidas dezenas de certidões 
negativas. (in Curso de Direito Tributário Brasileiro, Ed. Forense, 9a 
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ed., p. 701)163 
 
 

Da leitura do trecho acima, podemos extrair duas importantes conclusões: (i) 

no caso de sucessão por alteração do tipo societário, que o autor chama de 

sucessão legal, as multas fiscais, sejam elas moratórias ou punitivas, sub-rogam-se 

na figura do sucessor, desde que já integrem o passivo da pessoa jurídica no 

momento da sucessão empresarial ou estejam suspensas por estarem em 

discussão; (ii) quando uma nova pessoa jurídica formal e institucionalmente diversa 

da que praticou a infração, sob direção de outras pessoas naturais, sucede a 

infratora, não há que se falar em responsabilidade por multas fiscais. 

 

Lembrando das premissas fáticas do caso em discussão, verificamos que, de 

acordo com os ensinamentos do doutrinador citado pelo Ministro Luiz Fux, o caso 

MÜLLER seria uma hipótese de sucessão legal, em que a discussão se cingiria à 

possibilidade de responsabilização do sucessor, por multa de natureza moratória, 

constituída por meio de auto de infração, após a sucessão164.  

 

Em vista disso, em conformidade com a maior parte dos acórdãos citados 

pelo relator – cinco, das seis ementas transcritas, são no sentido de que o sucessor 

somente pode ser responsabilizado pelas multas caso elas tenham sido constituídas 

antes da sucessão –, que vão ao encontro do entendimento de Sacha Calmon 

Navarro – “a multa transferível é só aquela que integra o passivo da pessoa jurídica 

no momento da sucessão empresarial ou está em discussão (suspensa)”165 -, a 

empresa sucessora, MÜLLER, não seria responsável pela multa moratória, 

constituída em 2002 (após mais de um ano da sucessão), por falta de recolhimento 

do ICMS, nas saídas em bonificação realizadas pela empresa sucedida. 

 

Contudo, para a nossa surpresa e em contradição com tudo o que foi exposto 

em seu voto, o relator concluiu que a MÜLLER responde por todas as obrigações 

referentes ao período anterior à sucessão por incorporação, inclusive as multas, sem 

qualquer distinção.  

																																																								
163 STJ, REsp 923.012-MG, Rel. Min. Luiz Fux, p. 14, Dje. 24.6.2010. 
164 Lembramos que a ciência do lançamento se deu em 01.3.2002. 
165 STJ, REsp 923.012-MG, Rel. Min. Luiz Fux, p. 14, Dje. 24.6.2010. 
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Visando a sanar os vícios apontados, a MÜLLER opôs embargos de 

declaração, em que alegou (i) a contradição entre o acórdão embargado e os 

precedentes citados, que são no sentido de que o sucessor, na incorporação, 

somente responde pelas multas que tenham sido objeto de lançamento realizado 

anteriormente ao respectivo evento de incorporação; (ii) a contradição entre o 

acórdão embargado e a lição do eminente jurista citado; (iii) a contradição interna do 

próprio acórdão, já que, quando da incorporação (31 de dezembro de 1999), as 

multas não haviam sido constituídas ou sequer estavam em curso de constituição; e, 

por fim, (iv) a obscuridade, no que diz respeito ao significado da expressão fato 

gerador – se da obrigação principal, ou seja, do tributo supostamente não pago; ou 

se da multa, que somente surge quando de sua aplicação por meio do lançamento 

de ofício.  

 

Não obstante o esforço da parte, o novo relator, Ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho, ratificou todos os vícios de motivação da decisão anterior, rejeitando os 

embargos de declaração, por entender que não haviam contradições ou 

obscuridades no acórdão embargado e que a empresa pretendia apenas a 

modificação do entendimento do julgador. Também, sem dizer uma palavra sequer 

sobre o fato gerador das multas se dar apenas com a constituição do credito 

tributário, consignou: 

 
8. O que importa, portanto, é a identificação do momento da 
ocorrência do fato gerador, que faz surgir a obrigação tributária, e do 
ato ou fato originador da sucessão, sendo desinfluente, como restou 
assentado no arresto embargado, que esse crédito já esteja 
formalizado por meio de lançamento tributário, que apenas o 
materializa166.  
 
 

Portanto, em afronta ao disposto no art. 489, §1º, III, do CPC/2015167, o 

																																																								
166 STJ, EDcl no REsp 923.012-MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, p. 12, Dje. 24.4.2013. 
167 “Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: 
(…) 
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; 
(…) 
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou 
acórdão, que: 
(…) 
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relator não esclareceu nenhum dos pontos contraditórios ou obscuros apontados 

pela empresa e, para encerrar o debate, invocou motivos genéricos, que se 

prestariam a justificar qualquer outra decisão. 

 

Sem a interposição de outros recursos, foi firmada a seguinte tese: 

 
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos 
devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por 
representarem dívida de valor, acompanham o passivo do patrimônio 
adquirido pelo sucessor, desde que seu fato gerador tenha ocorrido 
até a data da sucessão. 
 
 

Logo, foi criado um precedente, que não diferenciou o fato gerador das multas 

moratórias – aquelas decorrentes do não pagamento ou atraso no pagamento do 

tributo –, do fato gerador das multas punitivas – aquelas que nascem com o 

lançamento de ofício –, além de não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos 

no processo e fundamentado genericamente e de forma contraditória a conclusão 

adotada. Aqui está mais um precedente formado sem respeito aos critérios 

estabelecidos pelo CPC/2015 e com grande potencial para vincular juízes e 

tribunais, caso não seja revisto. 

 

Se não bastasse, esse julgamento deu origem à Súmula nº 554, segundo a 

qual: 
Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da 
sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, 
mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos 
geradores ocorridos até a data da sucessão.  

 

Criou-se, portanto, enunciado sumular, que, apesar de ter apenas força 

persuasiva 168  e efeito de dispensar, perante o Tribunal, a referência a outros 

julgados no mesmo sentido 169 , não guarda correspondência com os acórdãos 

																																																																																																																																																																													
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;” 
168 A Súmula nº 554 do STJ tem apenas força persuasiva, já que seu enunciado é anterior ao 
CPC/2015. Assim como defendemos para os casos objeto de análise deste trabalho, a Súmula, para 
adquirir a eficácia vinculante prevista no art. 927, inciso IV, do CPC/2015, precisa ser ratificada, de 
acordo com os critérios estabelecidos pela nova ordem processual vigente. 
169 RISTJ, “Art. 124. A citação da súmula pelo número correspondente dispensará, perante o Tribunal, 
a referência a outros julgados no mesmo sentido”.  
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paradigmas que lhe deram origem170. 

 

Ainda no nosso entendimento, a revisão desse precedente pode, em 

princípio, ser dificultada pela falsa ideia de que a edição da Súmula 554 teria 

encerrado o debate sobre o tema da responsabilidade da sucessora pelas multas 

devidas pela empresa sucedida (esgotamento argumentativo), por se tratar de 

entendimento, supostamente, decorrente de jurisprudência dominante da Corte.  

 

No entanto, mais uma vez, cabe aos operadores do direito demonstrarem que 

a Súmula não respeitou as circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram 

sua criação e, assim, estando em desconformidade com art. 926, § 2º, do 

CPC/2015, instigar o tribunal a afetar um novo recurso sobre a matéria, para 

julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos171. Poderá, também, o próprio 

STJ, de ofício, revisar ou cancelar a Súmula172, caso verifique que o enunciado não 

reflete o entendimento dominante dos julgados que lhe deram origem. 

 

Sem embargo, a superação da Súmula 554 dependerá da demonstração de 

que a ratio decidendi formada no julgamento do REsp nº 923.102-MG, por não estar 

vinculada aos casos que lhe deram origem, acabou por não respeitar os critérios 

para a formação de um precedente vinculante, estabelecidos pelo CPC/2015, 

especialmente àqueles atinentes à motivação judicial.  

 
 

																																																								
170 Art. 927, IV, do CPC/2015. 
171 De acordo com o art. 256-S, do RISTJ, a revisão do tema repetitivo também pode se dar por 
proposta de Ministro integrante do respectivo órgão julgador ou de representante do Ministério 
Público Federal. 
172 RISTJ, “Art. 125. Os enunciados da súmula prevalecem e serão revistos na forma estabelecida 
neste Regimento Interno.  
§ 1º Qualquer dos Ministros poderá propor, em novos feitos, a revisão da jurisprudência compendiada 
na súmula, sobrestando-se o julgamento, se necessário.  
§ 2º Se algum dos Ministros propuser revisão da jurisprudência compendiada na súmula, em 
julgamento perante a Turma, esta, se acolher a proposta, remeterá o feito ao julgamento da Corte 
Especial, ou da Seção, dispensada a lavratura do acórdão, juntando-se, entretanto, as notas 
taquigráficas e tomando-se o parecer do Ministério Público Federal.  
§ 3º A alteração ou o cancelamento do enunciado da súmula serão deliberados na Corte Especial ou 
nas Seções, conforme o caso, por maioria absoluta dos seus membros, com a presença de, no 
mínimo, dois terços de seus componentes.  
§ 4º Ficarão vagos, com a nota correspondente, para efeito de eventual restabelecimento, os 
números dos enunciados que o Tribunal cancelar ou alterar, tomando os que forem modificados 
novos números da série”.  
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5.3. Das fragilidades identificadas na afetação e dos Embargos de Divergência 
no REsp nº 1.403.532-SC 
 

Por fim, analisaremos o acórdão proferido no REsp nº 1.403.532-SC (ANEXO 

III173), de relatoria do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que afetou os 

Embargos de Divergência, opostos por Athletic Indústria de Equipamentos de 

Fisioterapia Ltda. (ATHLETIC), à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, 

em razão da multiplicidade de recursos envolvendo a legitimidade (ou não) da 

cobrança de IPI, na venda de produto importado ao consumidor final no mercado 

interno, quando já houve seu recolhimento pela empresa importadora.  

 

Tendo em vista a divergência de entendimentos da Primeira Seção do STJ, 

quanto ao cabimento da sistemática dos recursos repetitivos em Embargos de 

Divergência, o assunto foi submetido à Corte Especial como Questão de Ordem e, 

em que pese a ausência de previsão legal para tanto, foi vencedor o voto do Ministro 

relator, que assim defendeu sua posição: 

 
6. Como se vê, a ausência de previsão legal não é uma barreira 
intransponível para se aceitar a interposição de um recurso; ausência 
de previsão não que dizer presença de impossibilidade, ausência de 
caminho não quer dizer que a marcha é impossível; deve-se 
procurar, em situações assim, atingir o verdadeiro objetivo da 
jurisdição; no caso, a edição da Lei 11.672/2008 (a Lei dos Recursos 
Repetitivos), decorreu, sabidamente, da enxurrada de inúmeros 
recursos ao STJ em casos idênticos sobre questões jurídicas aqui já 
pacificadas; a sistemática criada no referido diploma, legal foi então a 
solução para se prevenir esta Corte de julgamentos meramente 
burocráticos, visto que sabidamente previsível seu resultado diante 
da orientação já firmada em leading case; emprego essa expressão 
inglesa, mas sei que a expressão vernácula caso-líder ou caso-
paradigma seria, com certeza, induvidosamente preferível.  
7. Releva notar que a redução de processos idênticos permite, 
sobremaneira, que este Tribunal se ocupe, cada vez mais, de 
questões e teses inéditas ainda pendentes de solução; criado o 
legítimo mecanismo para resolver inúmeros julgamentos evitáveis e 
inviabilizadores da atividade jurisdicional célere e qualificada, por 
certo que se deve assegurar o pleno alcance da sua finalidade, sob 
pena de tornar o esforço legislativo totalmente inócuo e de eternizar 

																																																								
173  Para consulta das principais cópias do processo, acessar 
<https://www.dropbox.com/home/ANEXO%20III>. 
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a insatisfação das pessoas que buscam no Poder Judiciário, com 
esperança, o alcance da justiça;  
(...) 
9. Evidente que, como cediço, não é possível que se estabeleça na 
lei diretamente, de forma exaustiva, seu verdadeiro intuito para 
abarcar todas as hipóteses, pois muitas delas surgem no cenário 
jurídico, até mesmo após a sua edição; cabe aos intérpretes da 
regra, no efetivo exercício de jurisdição, assegurar que a justiça 
pretendida pelas leis seja atingida; as normas não têm como objetivo 
se tornarem meros mecanismos de restrição na busca da justiça, 
tampouco podem ser ignoradas as novas circunstâncias que vão 
surgindo ao longo do tempo, mas aqueles que delas se utilizam, 
considerando o meio social, o momento em que se encontram, 
demais circunstâncias e, inclusive, os valores do Direito, como aliás 
preconiza o Novo Código de Processo Civil, no seu art. 1º., devem 
efetivamente assegurar a sua plena aplicabilidade com base nas 
diretrizes que foram prévia e expressamente por ela estabelecidas, 
mas de forma a atingir, sobretudo, o seu verdadeiro objetivo, que é a 
justiça174.  
 
 

A partir do trecho acima transcrito, podemos verificar que o Ministro Napoleão 

Maia Nunes Filho fixou como principais argumentos para a afetação de embargos de 

divergência à sistemática dos recurso repetitivos (i) o fato de o maior objetivo da Lei 

que introduziu a sistemática dos recursos repetitivos ter sido o de resolver a 

“enxurrada” de recurso idênticos sobre matéria já pacificada pela Corte, prevenindo, 

assim, julgamentos “burocráticos”; (ii) garantir que o tribunal se ocupe com questões 

e teses inéditas, ainda pendentes de solução; e, por fim, citando o CPC/2015, que, 

naquele momento, estava em vacatio legis, (iii) assegurar a plena aplicabilidade da 

lei. 

 

Contudo, esse entendimento não foi seguido pelos Ministros Maria Thereza 

de Assis Moura, Og Fernandes e Mauro Campbell Marques, que, nos termos do voto 

da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, entenderam que, equiparar o julgamento 

de embargos de divergência ao julgamento de um recurso especial, seria desvirtuar 

o sentido do recurso repetitivo, não só pelo fato de a matéria levada para a 

apreciação da Corte em embargos de divergência ser infinitamente mais restrita, 

como também pelo fato de não se tratar de matéria pacificada e que, por isso, 

																																																								
174 STJ, Questão de Ordem no EREsp nº 1.403.532-SC, Rel. Min. Napoleão Maia Nunes Filho, p. 6-7, 
Dje. 25.9.2015. 



 

	 	

93 

dependeria de análise apurada dos julgadores. Vejamos: 

 
Penso que é um perigo julgarmos um eresp como recurso repetitivo, 
até porque o recurso especial já foi julgado. Então, estamos aqui 
com os embargos de divergência que, como bem lembrava o 
Ministro Ari Pargendler, têm um cabimento restrito no que diz 
respeito àquela divergência posta no julgamento em relação a um 
outro, já julgado também, recurso especial paradigma, com efeitos 
para a Corte, e não efeitos previstos no art. 543-C. Então, como bem 
disse o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, não há previsão para 
isso, e temo desvirtuar o julgamento do eresp, porque este tem a sua 
apreciação restrita ao âmbito da Corte dentro de dois recursos que já 
foram julgados. Não consigo imaginar transformar o eresp para 
efeitos de recurso repetitivo, que tem o seu rito próprio de um tema 
ainda não julgado de forma repetitiva pela Corte. E, se temos um 
eresp, já mostra que há uma divergência a respeito do tema175.  
 
 

Além disso, o Ministro Mauro Campbell Marques se preocupou em diferenciar 

a aplicação dos repetitivos aos embargos de divergência, da hipótese de aplicação 

dos repetitivos ao recurso de agravo interposto contra a decisão que não admitir 

recurso especial, prevista no art. 7º, da Resolução STJ 08/2008, já que tal 

permissão decorreria do próprio art. 544, § 4º, II, b e c, do CPC/1973, que prevê a 

possibilidade de o julgamento do recurso especial ser exercido em função do 

julgamento do agravo. Ainda, para finalizar seus argumentos, afirmou o Ministro que 

a maior prova de que não se aplica o regime de repetitivos aos embargos de 

divergência é que o próprio CPC/2015 disciplinou o regime dos recursos repetitivos 

apenas para os recursos especial e extraordinário. Vejamos: 

 
O art. 1.036, do Novo Código de Processo Civil (NCPC) prescreve a 
possibilidade de julgamento de recursos especiais e extraordinários 
repetitivos. Segundo a literalidade do caput de aludido dispositivo 
legal “Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários 
ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá 
afetação para julgamento...” . Não houve a menção aos embargos de 
divergência.  
Por sua vez, os dispositivos que cuidam dos embargos de 
divergência do NCPC (arts. 1.043 e 1.044) também não tratam da 
aplicação do regime de repetitivos a essa modalidade recursal.  
Tais considerações permitem afirmar que, muito embora os 

																																																								
175 STJ, Questão de Ordem no EREsp nº 1.403.532-SC, Rel. Min. Napoleão Maia Nunes Filho, p. 11, 
Dje. 25.9.2015. 
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embargos de divergência tenham sofrido inúmeras alterações com o 
advento do Novo Código de Processo Civil, a possibilidade de 
aplicação do regime de repetitivos a esse recurso não veio a ser 
considerada.  
Efetivamente, os embargos de divergência foram alvo de diversas 
alterações no Novo Código de Processo Civil, Ou seja, o legislador 
de 2015 deu especial atenção a essa modalidade recursal e, ainda, 
aos sistemas de recursos repetitivos. Assim, é manifesto que não 
houve vontade do legislador inserir no NCPC a possibilidade de 
aplicação do regime de repetitivos aos embargos de divergência176.  
 
 

A partir da análise desses votos, é possível perceber que o argumento que 

prevaleceu foi o da celeridade e, neste caso, a opção pelo caminho mais curto 

resultou em vício insanável na escolha da causa-modelo. Vejamos o que dispõe o 

art. 543-C, do CPC/1973, bem como a Resolução STJ nº 08/2008, acerca dos 

procedimentos relativos à identificação e ao processamento de recursos especiais 

repetitivos: 
 
CPC/1973 
Art. 543-C. Quando houver multiplicidade de recursos com 
fundamento em idêntica questão de direito, o recurso especial será 
processado nos termos deste artigo.  
§ 1º  Caberá ao presidente do tribunal de origem admitir um ou mais 
recursos representativos da controvérsia, os quais serão 
encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça, ficando suspensos os 
demais recursos especiais até o pronunciamento definitivo do 
Superior Tribunal de Justiça.  
§ 2º  Não adotada a providência descrita no § 1º deste artigo, o 
relator no Superior Tribunal de Justiça, ao identificar que sobre a 
controvérsia já existe jurisprudência dominante ou que a matéria já 
está afeta ao colegiado, poderá determinar a suspensão, nos 
tribunais de segunda instância, dos recursos nos quais a 
controvérsia esteja estabelecida.  
(...) 
§ 9º  O Superior Tribunal de Justiça e os tribunais de segunda 
instância regulamentarão, no âmbito de suas competências, os 
procedimentos relativos ao processamento e julgamento do recurso 
especial nos casos previstos neste artigo. 
  
Resolução STJ nº 08/2008 
Art. 1º Havendo multiplicidade de recursos especiais com 
fundamento em idêntica questão de direito, caberá ao presidente ou 
ao vice-presidente do tribunal recorrido (CPC, art. 541) admitir um ou 

																																																								
176 STJ, EREsp nº 1.403.532-SC, Rel. Min. Napoleão Maia Nunes Filho, p. 86, Dje. 18.12.2015. 
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mais recursos representativos da controvérsia, os quais serão 
encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça, ficando os demais 
suspensos até o pronunciamento definitivo do Tribunal.  
§ 1o Serão selecionados pelo menos um processo de cada Relator e, 
dentre esses, os que contiverem maior diversidade de fundamentos 
no acórdão e de argumentos no recurso especial.  
§ 2o O agrupamento de recursos repetitivos levará em consideração 
apenas a questão central discutida, sempre que o exame desta 
possa tornar prejudicada a análise de outras questões argüidas no 
mesmo recurso.  
§ 3o A suspensão será certificada nos autos.  
§ 4o No Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais de que 
trata este artigo serão distribuídos por dependência e submetidos a 
julgamento nos termos do art. 543-C do CPC e desta Resolução.  
 
 

Não há dúvida de que tanto a Resolução, quanto o próprio CPC/1973, tratam, 

especificamente, do recurso especial, para fins de afetação à sistemática repetitiva. 

Essa escolha, que seria realizada pelo tribunal de origem, devia estar embasada na 

existência da maior diversidade de argumentos possível.  

 

Nada obstante, na vigência do CPC/2015, o tribunal superior pode selecionar 

os recursos representativos de controvérsia. Essa escolha, segundo o § 6º, do art. 

1.036, continua a ser realizada entre os recursos especiais ou extraordinários, que 

contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser 

decidida.  

 

Portanto, seja sob a égide do CPC/1973 ou do CPC/2015, a escolha da 

causa-modelo deve levar em conta a amplitude da demanda proposta (abrangência 

quantitativa e qualitativa), com o objetivo de garantir que todos os argumentos 

relevantes sejam apreciados pelos julgadores. 

 

Tais características, entretanto, não são verificadas nos Embargos de 

Divergência; não havendo como se tratar um julgamento de embargos de 

divergência como se fosse recurso especial. 

  

Isso porque, nos Embargos de Divergência no REsp nº 1.403.532/SC, afetado 

pelo próprio STJ, o objeto do recurso se restringiu à demonstração do entendimento 
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divergente da Primeira Turma, nos autos do REsp nº 841.269/BA, em relação ao 

entendimento exarado no acórdão recorrido177. Enquanto no acórdão paradigma, de 

relatoria do Ministro Francisco Falcão, restou decidido que as hipóteses de 

incidência constantes do art. 46, do CTN, são alternativas, de modo que se houve a 

incidência do tributo no desembaraço aduaneiro não é viável nova cobrança na 

saída da mercadoria do estabelecimento do importador.  

 

Por sua vez, no acórdão recorrido entenderam os julgadores que a lei 

tributária prevê hipóteses de incidências distintas para tributação do IPI em 

mercadorias importadas, a saber: a do artigo 46, inciso I, do CTN, que determina 

como fato gerador o desembaraço aduaneiro; e a hipótese do artigo 51, parágrafo 

único, do mesmo dispositivo, que equipara o importador ao industrial, o que faz 

incidir o IPI na revenda das mercadorias importadas.  

 

Assim, além de ter sido afetado diretamente pelo Tribunal Superior recurso 

estranho ao que determina o CPC/1973 e a Resolução STJ nº 08/2008, pelo menos 

dois importantes argumentos não foram objeto do recurso especial178, tampouco dos 

embargos de divergência, e poderiam ter passado despercebidos pelos julgadores, 

não fosse a participação dos amicus curiae admitidos no processo: (i) a violação ao 

princípio da não discriminação, insculpido na cláusula de tratamento nacional do 

GATT (art. 3º), já que as empresas que revendem bens industrializados nacionais 

terminam por pagar o IPI uma única vez, enquanto que os comerciantes que 

importam (direta ou diretamente), estão sujeitos à dupla incidência (uma no 

desembaraço aduaneiro e outra na simples revenda das mercadorias importadas); e 

(ii) a bitributação a que está sujeita a empresa comerciante, vez que exigência do IPI 

sobre a revenda de mercadorias importadas, fora do ciclo de industrialização, ocorre 

																																																								
177 Regimento Interno do STJ, atualizado até a Emenda Regimental nº 18, de 17/12/2014. 
Art. 266. Das decisões da Turma, em recurso especial, poderão, em quinze dias, ser interpostos 
embargos de divergência, que serão julgados pela Seção competente, quando as Turmas divergirem 
entre si ou de decisão da mesma Seção. Se a divergência for entre Turmas de Seções diversas, ou 
entre Turma e outra Seção ou com a Corte Especial, competirá a esta o julgamento dos embargos.  
178 O comerciante importador (ATHLETIC) apresentou recurso especial sob o fundamento de que (i) 
só seria devido o IPI sobre as mercadorias importadas no desembaraço aduaneiro, pois a simples 
saída da mercadoria do estabelecimento comercial, por si só, não justificaria nova incidência se essa 
mercadoria não passou por um novo processo de industrialização; (ii) as hipóteses do artigo 46, CTN, 
são alternativas, e não cumulativas; e (iii) houve ofensa à isonomia; o comerciante que importa a 
mercadoria, para revenda no mercado interno, perde competitividade em relação ao comerciante que 
adquire a mercadoria no mercado interno (ANEXO III, fls. 220-232, dos autos). 
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sobre o mesmo fato gerador do ICMS, isto é, incide sobre a mera circulação de 

mercadoria, mas sem autorização constitucional. 

 

Embora essa decisão ainda não seja definitiva179, podemos concluir que o 

acórdão proferido no EREsp nº1.403.532-SC – que fixou a tese da legalidade da 

tributação do IPI da saída do produto importado do estabelecimento comercial –, não 

possui qualquer poder de uniformização de jurisprudência. Isso porque decorre da 

afetação ilegal de embargos de divergência à sistemática de recursos repetitivos e, 

neste caso, a revisão da matéria pelo STJ deve se dar mediante o cancelamento 

dessa afetação e a afetação de novos recursos180, que, por sua vez, devem atender 

aos critérios estabelecidos pelo art. 1.036, do CPC/2015, para a formação de um 

precedente.  

  

																																																								
179 Está pendente de julgamento, no STF, o RE nº 946.648/SC – Tema 906. 
180 De acordo com o art. 256-S, do RISTJ, a revisão do tema repetitivo também pode se dar por 
proposta de Ministro integrante do respectivo órgão julgador ou de representante do Ministério 
Público Federal. 
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6. CONCLUSÃO  
 
 

Neste trabalho, partimos da análise histórica das jurisdições do civil law e do 

common law, para demonstrar que o civil law, no modelo idealizado pela Revolução 

Francesa, foi relativizado com a introdução de princípios constitucionais capazes de 

garantir direitos fundamentais e a evolução da atuação dos juízes, que assumiram o 

importante papel de interpretar as leis.  

 

Esse foi o ponto de partida para a gradual introdução, no processo civil 

brasileiro, da teoria de valorização e respeito aos precedentes, que culminou com a 

materialização, pelo CPC/2015, do nosso modelo de stare decisis.  

 

Assim, no nosso peculiar sistema de precedentes, os juízes e os tribunais 

devem se vincular aos fundamentos determinantes da decisão-modelo, para que 

situações iguais ou semelhantes não sejam solucionadas de modo distinto. O 

propósito consiste em garantir que a aplicação do precedente vinculante não se dê 

de forma mecânica pelos operadores do direito, de modo que deve ser estimulado o 

processo interpretativo, que preserve a importância dos argumentos e respeite à 

vinculação ao caso concreto. Essa mudança cultural, é sem dúvida, o maior desafio 

na aplicação dos precedentes do CPC/2015. 

 

Portanto, a vinculação normativa deve acontecer apenas, se após uma 

comparação com o caso a ser decidido, for possível verificar mais pontos de 

encontro do que de desencontro, o que permitirá ao julgador avocar a ratio decidendi 

do caso precedente para a solução do caso decidendo181. Em hipótese contrária, o 

intérprete tem o dever de distinguir o caso a ser decidido do pretenso precedente, 

buscando, assim, uma nova solução.  

																																																								
181 Humberto Theodoro Júnior, Dierle Nunes e Alexandre Bahia também denunciam esse equívoco 
quando assim professam: Precisamos perceber e estabelecer bases científicas para a mixagem 
brasileira (convergência), com a construção de uma teoria dos precedentes que compreenda e 
critique a tendência dos Tribunais, especialmente superiores, de produzir decisões “em grau zero”, 
como se o próprio direito, tradição e história de aplicação do instituto jurídico sob comento ou 
aplicação, no caso concreto, pudessem ser desprezados pelo voluntarismo (decisionismo) do 
julgador. (Breves considerações sobre a politização do Judiciário e sobre o panorama de aplicação do 
direito brasileiro – análise de convergência entre o “civil law” e o “common law” e dos problemas de 
“padronização decisória”. Revista de Processo nº 189, p. 09-52. São Paulo: Ed. RT). 
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Não somente a análise cuidadosa das questões postas para cognição são 

capazes de garantir a evolução do nosso sistema de precedentes. Para decidir 

adequadamente, o julgador deve manter o contato constante e reiterado com as 

partes e terceiros interessados, garantindo o amadurecimento do processo decisório 

e, principalmente, a proteção de relevantes princípios constitucionais, como o devido 

processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido, os Tribunais devem 

desenvolver novo método de trabalho, nova visão de seu papel e forma de 

julgamento, que assegurem o respeito pleno do contraditório, de modo a levar em 

consideração todos os argumentos suscitados para a formação de um padrão 

decisório, pelos juízes e pelas partes, entre outras medidas. 

 

Nesse contexto, concluímos que as regras do CPC/2015, relativas à exigência 

de motivação e fundamentação das decisões judiciais, sejam de observância 

obrigatória, para que se sustente um precedente vinculante, apto a trazer segurança 

e previsibilidade para os jurisdicionados. 

 

Com essa conclusão preliminar é possível chegar a uma segunda 

constatação: a de que os precedentes – que na sistemática do CPC/1973 não eram 

considerados vinculantes, mas apenas persuasivos –, devem ser avaliados, 

segundo os critérios previstos na nova sistemática proposta pelo CPC/2015, para 

que sejam considerados vinculantes ou sejam revistos pelos nossos tribunais 

superiores. 

 

Para testar essa premissa, selecionamos, exemplificativamente, os 

precedentes tributários formados no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 

nº 1.120.295/SP, nº 923.012/MG e dos Embargos de Divergência no Recurso 

Especial nº 1.403.532/SC e avaliamos, analiticamente, (i) se eles são decorrentes do 

julgamento de recursos em que estejam presentes abrangente argumentação e 

discussão acerca da questão posta em debate; (ii) se foi precisamente identificada a 

questão a ser resolvida; (iii) se eles estão fundamentados em argumentos que 

respeitaram as peculiaridades da questão identificada; e (iv) se foi devidamente 

motivada eventual aplicação ou superação de um precedente anterior. 

Feito isso, concluímos que tais precedentes não estão aptos a vincular juízes 
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e tribunais e a sua revisão deve ser provocada pelos operadores do direito, que 

terão, em suas mãos, a árdua tarefa de demonstrar que a controvérsia não estava 

bem representada nos recursos escolhidos. Além disso, esses mesmos operadores 

deverão demonstrar que a ratio decidendi desses precedentes, formados segundo a 

sistemática da fundamentação suficiente, não observou os requisitos para 

uniformização da jurisprudência, trazidos pelo CPC/2015.  

 

Portanto, para formar um sistema de precedentes eficaz e que seja capaz de 

aperfeiçoar, em alguma medida, o nível de racionalidade, coerência e integridade de 

nosso sistema tributário, defendemos que os precedentes formados sob a égide do 

CPC/1973 – mormente aqueles formados em julgamentos de recursos repetitivos –, 

não sejam considerados vinculantes até que se verifique se a norma jurídica foi 

criada sob fundamentos e/ou motivação que tenha observado os limites do caso 

concreto. 
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