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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho acadêmico é analisar, sob a ótica do Direito Constitucional, a Teoria 
da Transcendência dos Motivos Determinantes. No contexto de aproximação com o common 
law, serão destacados os aspectos da Teoria dos Precedentes, em especial a ideia de ratio 
decidendi. Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal será destrinchada, a fim 
de compreender os momentos de aceitação, indecisão e, o que hoje se vivencia, a não adesão a 
transcendência dos motivos determinantes pela Corte. Dos casos destacados, os argumentos 
de favoráveis e contrários à Teoria serão estudados. Por fim, o trabalho tratará de argumentos 
controvertidos que envolvem a Reclamação Constitucional e a atual valorização dos 
precedentes pelo Novo Código de Processo Civil.  
 

Palavras-chave: Transcendência dos Motivos Determinantes. Ratio Decidendi. Precedentes. 
Controle de constitucionalidade. Reclamação Constitucional. Novo Código de Processo Civil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this academic paper is to analyze, from the point of view of Constitutional 
Law, the Transcendence Theory of Determining Motives. In the context of approximation 
with the common law, aspects of the Theory of Precedents will be highlighted, especially the 
idea of ratio decidendi. In addition, the jurisprudence of the Federal Supreme Court will be 
disrupted in order to understand the moments of acceptance, indecision and, what is being 
experienced today, non-adherence to the transcendence of the determining motives by the 
Court. Of the highlighted cases, the arguments used by the Supreme Court will be studied. 
Finally, the paper will deal with controversial arguments that involve the Constitutional 
Complaint and the current valorization of precedents by the New Code of Civil Procedure. 
 

Keywords: Transcendence of the Determining Motives. Ratio Decidendi. Precedents. Control 
of constitutionality. Constitutional Complaint. New Code of Civil Procedure. 
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INTRODUÇÃO 

 
  

O presente trabalho tem como objetivo analisar as nuances da Teoria da 

Transcendência dos Motivos Determinantes, com o foco na sua aplicação pelo Supremo 

Tribunal Federal. Para tanto, torna-se imprescindível breve explanação do instituto a ser 

abordado.  

Segundo o artigo 102, parágrafo 2o, da Constituição Federal de 19881, as ações 

declaratórias de inconstitucionalidade ou constitucionalidade terão efeitos vinculantes e erga 

omnes. Este entendimento é reproduzido no artigo 28, parágrafo único, da Lei 9868/992, que 

versa sobre o processo e o julgamento destas ações, e no artigo 10, parágrafo 3o da Lei 

9882/993, que regulamenta a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, prevista no 

art. 102, parágrafo 1o, da Constituição Federal4.   

Pelo disposto, as decisões tomadas pela Corte, no controle concentrado de 

constitucionalidade, deverão ser observadas pelos demais Tribunais e órgãos jurisdicionais, 

assim como pela administração pública direta e indireta, em consonância com própria função 

do Supremo Tribunal Federal de uniformizar a ordem jurídica brasileira, tendo em vista a 

supremacia da Constituição Federal.   

A Carta Magna, portanto, consagra a eficácia contra todos e os efeitos vinculantes, 

definindo o alcance subjetivo dessa vinculação. O problema, no entanto, reside nos limites 

objetivos, isto é, questiona-se qual a parte da decisão teria efeitos vinculantes para os tribunais 

e a administração pública direta e indireta.  

                                                 
1 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: [...] 
§2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de 
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito 
vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas 
esferas federal, estadual e municipal. (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/>. Acesso em: 30/10/2016.) 
2 Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará 
publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão. 
Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação 
conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia 
contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, 
estadual e municipal. (BRASIL. Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/>. Acesso em: 30/10/2016.) 
3 Art. 10. Julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou órgãos responsáveis pela prática dos atos 
questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental. § 3o A 
decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público. 
(BRASIL. Lei nº 9882, de 3 de dezembro de 1999. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/>. Acesso em: 
30/10/2016).  
4 Art.102: § 1º A argüição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será 
apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. (BRASIL, 1988, online)  
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O Ministro Gilmar Mendes, franco defensor da Teoria da Transcendência dos Motivos 

Determinantes no direito brasileiro5, resumiu a questão:  

 
Problema de inegável relevo diz respeito aos limites objetivos do efeito 
vinculante, isto é, à parte da decisão que tem efeito vinculante para os órgãos 
constitucionais, tribunais e autoridades administrativas. Em suma, indaga-se, 
tal como em relação à coisa julgada e à força de lei, se o efeito vinculante 
está adstrito à parte dispositiva da decisão ou se ele se estende também aos 
chamados “fundamentos determinantes”, ou, ainda, se o efeito vinculante 
abrange também as considerações marginais, as coisas ditas de passagem, 
isto é, os chamados obiter dicta.  

 

 Assim, enquanto a doutrina clássica entende que apenas o dispositivo da decisão 

produz efeito vinculante, a Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes, fruto de 

uma ideologia extensiva adotada pelo Tribunal Constitucional Alemão, propõe que a eficácia 

da decisão tomada pelo Tribunal transcenda a parte dispositiva, alcançando os fundamentos 

determinantes utilizados pela Corte.  

 A consequência prática dessa proposta, no entanto, está intimamente ligada com o 

instituto da Reclamação Constitucional, previsto no artigo 102, I, “l”, da Constituição 

Federal6, o qual busca, dentre outros objetivos, defender as decisões tomadas pelo Supremo 

Tribunal Federal. Caso seja possível a aplicação da Teoria da Transcendência dos Motivos 

Determinantes, caberá Reclamação contra àquelas decisões que desrespeitarem não apenas o 

dispositivo da sentença proferida pela Corte, mas também a sua ratio decidendi.  

Tal efeito prático, por sua vez, expõe a importância do estudo desta teoria expansiva, 

já que a sua adoção traz impactos diretos no número de processos a serem avaliados pelo 

Supremo Tribunal Federal, devido a clara alteração na abrangência da Reclamação 

Constitucional.  

 No que tange a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, esta 

nem sempre foi nítida. Entre 2003 e 2007, foi perceptível a preferência do Supremo Tribunal 

Federal pela vinculação dos motivos determinantes, como pôde ser visto em diversos julgados 

da Corte, tais como as Reclamações 1987/DF e 2986/SE, cujos relatores – Ministro Maurício 

Corrêa e Ministro Celso de Mello, respectivamente – reconheceram expressamente a 

transcendência dos motivos determinantes.  

                                                 
5 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional: o controle abstrato de normas no Brasil e na 
Alemanha. 6ª edição. São Paulo: Saraiva, 2014. Páginas 482 e 483. 
6 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - 
processar e julgar, originariamente: [...] l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da 
autoridade de suas decisões. (BRASIL, 1988, online) 
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 Após um período de indecisão, que perdurou até meados de 2010, a Corte mudou os 

rumos da sua jurisprudência, desconsiderando a transcendência dos motivos determinantes 

para adotar a teoria restrita, segundo a qual apenas o dispositivo da sentença teria efeito 

vinculante.  

Essa é a posição adotada atualmente pela Corte, como pôde ser visto, recentemente, na 

Reclamação 8168/SC, noticiada no Informativo 808, e que será destacada no segundo capítulo 

cujo foco será justamente o estudo dos precedentes. Assim, o principal questionamento que 

norteará esse estudo será: por quais motivos a Teoria da Transcendência dos Motivos 

Determinantes deixou de ser aplicada pelo Supremo Tribunal Federal?  

A hipótese, por sua vez, a ser trabalhada será a de que os problemas práticos que 

envolvem a valorização dos motivos determinantes, especialmente o aumento no número de 

Reclamações, foram os maiores responsáveis pela atual posição da Corte. 

 O objetivo central do trabalho, portanto, será expor os argumentos contrários e 

favoráveis a extensão dos efeitos vinculantes, dentro do recorte temporal apresentado, 

buscando compreender a aplicação e a posterior rejeição desta Teoria no direito brasileiro, sob 

a ótica da política judiciária.   

 Buscando concretizar esse propósito, no primeiro capítulo, será feito breve estudo do 

controle de constitucionalidade a fim de situar o leitor no tema a ser discutido. 

Posteriormente, analisar-se-á os efeitos vinculantes das decisões do Supremo Tribunal 

Federal, assim como os seus limites subjetivos e objetivos. No terceiro momento, com foco 

no controle concentrado, o conceito da Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes 

e o histórico desta no Brasil serão estudados.  

O segundo capítulo sairá do plano teórico, indo para a ótica jurisprudencial. As 

posições adotadas pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de 2003, serão destrinchadas, a fim 

de compreender os argumentos contrários e favoráveis que envolvem essa discussão e, 

especialmente, os motivos que levaram a mudança de posicionamento da Corte.  

Por fim, no terceiro capítulo, dois aspectos controvertidos que envolvem a eficácia 

transcendente dos motivos determinantes serão analisados: o instituto da Reclamação 

Constitucional, e ponto de encontro da Teoria com o Novo Código de Processo Civil, sob a 

ótica da aproximação do direito brasileiro e a cultura dos precedentes. 
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1. A TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTE S: 

ANÁLISE DOUTRINÁRIA 

 
 

Neste capítulo inicial, a fim de contextualizar a Teoria da Transcendência dos Motivos 

Determinantes no direito brasileiro, será feito breve estudo do controle de constitucionalidade 

no Brasil, analisando os sistemas difuso e concentrado e como eles coexistem.  

Em um segundo momento, entendendo que as decisões do Supremo Tribunal Federal, 

sejam em controle difuso ou controle concentrado, possuem uma tendência à vinculação, 

serão estudados os efeitos vinculantes e os seus limites objetivos e subjetivos. Importante 

destacar que, como será visto, no controle concentrado a vinculação é certa, discutindo-se 

apenas qual a abrangência dos limites objetivos desses efeitos vinculantes, razão pela qual o 

foco deste trabalho será o processo objetivo de constitucionalidade.  

Por fim, tendo em vista a incerteza quanto aos limites objetivos e a solução trazida 

pela Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes, esta teoria será analisada, 

buscando detalhar o seu conceito e o histórico no direito brasileiro.  

1.1. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL. SISTEMAS DIFUSO 

E CONCENTRADO. 

 

O controle de constitucionalidade surge a partir da necessidade de resguardar a 

supremacia da Constituição Federal, vislumbrando a unidade do ordenamento jurídico7. A 

devida proteção à ordem constitucional envolve diretamente a proteção do Estado 

Democrático de Direito e, por isso, a importância do controle de constitucionalidade é tão 

evidente.  

O objetivo principal desse instituto é, portanto, manter a harmonia das normas 

infraconstitucionais com a Lei Maior, proporcionando coesão no mundo jurídico. Como norte, 

considera-se a supremacia da Constituição Federal, e a sua consequente rigidez, já que o 

próprio diploma constitucional prevê um procedimento específico para alterar o seu conteúdo.  

                                                 
7 Luís Roberto Barroso aponta nesse sentido: “Como consequência do princípio da supremacia constitucional, 
nenhuma lei ou ato normativo – a rigor, nenhum ato jurídico – poderá subsistir validamente se for incompatível 
com a Constituição. Para assegurar essa superioridade, a ordem jurídica concebeu um conjunto de mecanismos 
destinados a invalidar e/ou paralisar a eficácia dos atos que contravenham a Constituição, conhecidos como 
controle de constitucionalidade”. (BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: 
os conceitos fundamentais e a construção de um novo modelo. 5a. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Página 335.) 



15 
 

 
 

Nessa perspectiva, Luís Roberto Barroso8, afirma:  

 
Duas premissas são normalmente identificadas como necessárias à existência 
do controle de constitucionalidade: a supremacia e a rigidez constitucionais. 
A supremacia da Constituição revela sua posição hierárquica mais elevada 
dentro do sistema, que se estrutura de forma escalonada, em diferentes 
níveis. É ela o fundamento de validade de todas as demais normas. Por força 
dessa supremacia, nenhuma lei ou ato normativo — na verdade, nenhum ato 
jurídico — poderá subsistir validamente se estiver em desconformidade com 
a Constituição. 

 
A rigidez constitucional é igualmente pressuposto do controle. Para que 
possa figurar como parâmetro, como paradigma de validade de outros atos 
normativos, a norma constitucional precisa ter um processo de elaboração 
diverso e mais complexo do que aquele apto a gerar normas 
infraconstitucionais. 

 

Ademais, também deve ser levado em consideração o princípio da presunção de 

constitucionalidade das normas, segundo o qual se espera que as normas criadas pelo poder 

legislativo estejam em conformidade com a Constituição Federal.  

Entretanto, enquanto as normas constitucionais primárias possuem presunção absoluta 

de constitucionalidade9, as normas constitucionais derivadas e as infraconstitucionais 

possuem presunção relativa, pois podem ter declarada a sua inconstitucionalidade após análise 

judicial posterior.  

Sendo amparado por todos esses valores, o modelo brasileiro sofreu fortes influências 

do direito norte-americano e austríaco, cujas experiências levaram o Brasil adotar um sistema 

misto de controle de constitucionalidade.  

O controle difuso surge, em 1803, nos Estados Unidos, a partir do caso Marbury vs. 

Madison10, no qual a Suprema Corte pacificou o entendimento de que qualquer juiz ou 

                                                 
8 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no Direito Brasileiro. 7a ed. São Paulo: 
Saraiva, 2016. Páginas 23 e 24.  
9 Vide a ementa da emblemática ADI 815/DF: “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Parágrafos 1o e 2o do 
artigo 45 da Constituição Federal. A tese de que há hierarquia entre normas constitucionais originárias dando azo 
à declaração de inconstitucionalidade de umas em face de outras é impossível com o sistema de Constituição 
rígida. Na atual Carta Magna ‘compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição’ 
(art. 102, caput), o que implica dizer que essa jurisdição lhe é atribuída para impedir que se desrespeite a 
Constituição como um todo, e não para, com relação a ela, exercer o papel de fiscal do Poder Constituinte 
originário, a fim de verificar se este teria, ou não, violado os princípios do direito suprapositivo que ele próprio 
havia incluído no texto da mesma Constituição” (ADI 815/DF, rel. Min. Moreira Alves, DJ 10/05/96).  
10 Em resumo, o caso ocorre no contexto da eleição presidencial dos Estados Unidos, em 1800. Após ter sido 
derrotado por Thomas Jefferson, John Adams, com o auxílio do seu secretário de estado John Marshall, resolveu 
nomear vários juízes em cargos federais. Sendo assim, William Marbury foi nomeado para o cargo de Juiz de 
Paz do Condado de Washington, no Distrito de Columbia. Entretanto, o diploma de nomeação de Marbury não 
foi entregue a tempo e, já com Thomas Jefferson presidente, a nomeação de Marbury lhe foi negada. Este por 
sua vez, sentindo-se lesado, foi até a Suprema Corte, juntamente com outros prejudicados, exigindo a conclusão 
das nomeações, baseados em Lei ordinária que dava à Suprema Corte a competência originária para apreciar a 
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Tribunal, no julgamento dos casos concretos, podem deixar de aplicar leis que entendam ser 

inconstitucionais. A respeito das consequências geradas por essa decisão paradigmática da 

Suprema Corte dos Estados Unidos, Gustavo Binenbojm11 leciona: 

 
Reconhece-se a todo e qualquer juiz ou tribunal, chamado a decidir uma 
demanda, a possibilidade de deixar de aplicar uma norma da legislação 
ordinária, pertinente ao caso, quando esta se revelar contrária ao texto 
constitucional. A harmonia do sistema judicial é assegurada pela força 
vinculante dos precedentes judiciais (stare decisis), tão cara ao sistema 
jurídico da common law. Deste modo, a decisão proferida pela Suprema 
Corte no julgamento de um caso concreto acabará por gerar um efeito 
regulador sobre todos os demais órgãos do Poder Judiciário.  
 

Tendo como característica principal a sua abordagem na via incidental, o controle 

difuso, conhecido como judicial review pelos norte-americanos, foi introduzido no 

ordenamento jurídico brasileiro na Constituição Federal de 1891.  

O controle concentrado, por sua vez, surge na Constituição Austríaca, em 1920. Por 

ser um controle abstrato, somente um Tribunal tem a competência de determinar a 

inconstitucionalidade de determinada norma.  

Alguns anos depois, em 1934, o controle concentrado foi introduzido moderadamente 

no Brasil, através da Representação de Inconstitucionalidade Interventiva Federal, e 

aprimorado pela Emenda Constitucional 16/65, que incluiu a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade.  

Importante ressaltar que, na Constituição brasileira de 1934, além de ter sido incluído 

o controle concentrado, houve a manutenção do controle difuso de constitucionalidade, assim 

como a inclusão do papel do Senado Federal, hoje previsto no art. 52, X, da Constituição 

Federal12 e a reserva de plenário, atualmente disposta no art. 97, da Constituição Federal13.  

Dessa forma, foi a primeira vez em que os dois sistemas de controle de 

constitucionalidade passaram a coexistir no ordenamento jurídico brasileiro e os instrumentos 

norteadores desse instituto foram sendo integrados no diploma constitucional.  

                                                                                                                                                         
questão. Entretanto, a Corte entendeu que a Lei ordinária contrariava a Constituição Federal, o que gerou o 
afastamento do referido diploma legal, buscando a supremacia da Carta Magna.  
11 BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional: legitimidade democrática e instrumentos de 
realização. 4a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. Página 34. 
12 Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: [...] X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei 
declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. (BRASIL, 1988, online). 
13 Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão 
especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 
(BRASIL, 1988, online) 
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Em linhas gerais, a principal diferença entre o controle difuso e o controle concentrado 

é o processo que os envolve14. No caso do controle difuso, a inconstitucionalidade da norma é 

suscitada na via incidental, isto é, na causa de pedir, como fundamento para sustentar o 

pedido. Por isso, qualquer juiz ou Tribunal, atento à reserva de plenário, poderá fazer o juízo 

de constitucionalidade da norma, através de um processo subjetivo.  

Já o controle de constitucionalidade concentrado federal só pode ser suscitado perante 

o Supremo Tribunal Federal, já que a própria Constituição Federal lhe atribuiu a função de 

guardião das normas constitucionais.  Nesse controle abstrato, não há lide, nem partes em uma 

relação de disputa de interesses, trata-se de um processo objetivo, cuja finalidade é analisar 

abstratamente a constitucionalidade da norma.  

Fundamental ressaltar que as decisões tomadas pela Corte em sede de controle 

concentrado possuem eficácia contra todos e efeitos vinculantes a toda a administração 

pública direta e indireta, das esferas estaduais, municipais, distritais e federal, assim como a 

todo o poder judiciário. Tal conclusão é facilmente extraída do art. 102, parágrafo 2º, da 

Constituição Federal: 

 
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda 
da Constituição, cabendo-lhe: 
§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal 
Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias 
de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, 
relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração 
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

 

Por outro lado, no controle difuso, a decisão possui efeitos inter partes. Para que seja 

dado efeito erga omnes às decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, em controle 

difuso, em casos de sua competência originária ou ao julgar um recurso extraordinário, deve-

se cumprir o disposto no art. 52, X, da CRFB/88: 

 
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 

                                                 
14 Importante destacar que, pela regra geral, o controle difuso é caracterizado por um processo subjetivo 
enquanto o controle concentrado é marcado por um processo objetivo. Porém, essa regra comporta exceções. 
Destaca-se a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental Incidental e a Ação Direta Interventiva (ou 
Representação Interventiva). Nesses casos, mesmo que as ações sejam conhecidas por serem do controle 
concentrado, há um processo subjetivo. Na Ação Direta Interventiva, há um litígio contrapondo União e Estado-
membro. Já a ADPF Incidental corresponde a um incidente, em um processo subjetivo, que permite ao Supremo 
Tribunal Federal fixar entendimento sobre determinado preceito fundamental. Por outro lado, deve-se atentar 
também para o instituto da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, que insere características do controle 
concentrado no processo subjetivo.  
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X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada 
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal; 

  

 Isto é, em regra, a Corte deverá encaminhar para o Senado Federal a decisão tomada, 

e caberá ao Senado editar uma resolução estendendo os efeitos daquela decisão para todos, em 

uma visão clássica de “freios e contrapesos”, característica da separação dos poderes.  

 No entanto, deve-se ressalvar que essa competência atribuída ao Senado Federal é 

criticada pela doutrina, e vem encontrando resistências no Supremo Tribunal Federal, sendo 

objeto de divergência entre os Ministros. De acordo com Luís Roberto Barroso, ainda 

enquanto doutrinador, essa atuação do Senado Federal é ultrapassada, in verbis15:  

 
A verdade é que, com a criação da ação genérica de inconstitucionalidade, 
pela EC n. 16/65, e com o contorno dado à ação direta pela Constituição de 
1988, essa competência atribuída ao Senado tornou-se um anacronismo. 
Uma decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, seja em controle 
incidental ou em ação direta, deve ter o mesmo alcance e produzir os 
mesmos efeitos. Respeitada a razão histórica da previsão constitucional, 
quando de sua instituição em 1934, já não há lógica razoável em sua 
manutenção.  
 

 Nessa toada, o referido dispositivo teria sofrido uma mutação constitucional, e o papel 

do Senado Federal seria apenas de dar publicidade à decisão da Corte. Isto é, a decisão do 

Supremo Tribunal Federal, mesmo em controle difuso, já estaria dotada de efeito erga omnes 

e vinculantes.  

Esse entendimento, conhecido como a Teoria da Abstrativização do Controle Difuso, é 

defendido, também, pelo Ministro Gilmar Mendes, como o fez especialmente no julgamento 

da Reclamação 4335/AC. Ao se questionar sobre o tema, Gilmar Mendes caminhou para o 

mesmo entendimento16, acima elucidado, do mestre Barroso:  

 
Se o Supremo Tribunal pode, em ação direta de inconstitucionalidade, 
suspender, liminarmente, a eficácia de uma lei, até mesmo de uma Emenda 
Constitucional, por que haveria a declaração de inconstitucionalidade, 
proferida no controle incidental, valer tão somente para as partes? A única 

                                                 
15 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no Direito Brasileiro. 7a ed. São Paulo: 
Saraiva, 2016. Páginas 167 e 168.  
16 Gilmar Mendes em obras doutrinárias sobre o tema também se posicionou contrário ao papel desempenhado 
pelo Senado Federal, afirmado que “a única resposta plausível que nos leva a acreditar que o instituto da 
suspensão pelo Senado assenta-se hoje em razão exclusivamente histórica. Observa-se que o instituto da 
suspensão da execução da lei pelo Senado mostra-se inadequado para assegurar eficácia geral ou efeito 
vinculante às decisões do Supremo Tribunal Federal que não declaram a inconstitucionalidade de lei, limitando-
se a fixar a orientação constitucionalmente adequada ou correta”. (MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos 
fundamentais e controle de constitucionalidade: estudos do direito constitucional. 4a. ed. Rev. e ampl. São 
Paulo: Saraiva, 2012. Página 753.) 



19 
 

 
 

resposta plausível nos leva a crer que o instituto da suspensão pelo Senado 
assenta-se hoje em razão de índole exclusivamente histórica. (RCL 
4335/AC, relator Min. Gilmar Mendes, 20/03/2014).  
 

 Todavia, a posição do Ministro Gilmar Mendes foi minoritária, e o Supremo Tribunal 

Federal não adotou a Teoria da Abstrativização do Controle Difuso, não reconhecendo a 

possível mutação constitucional do dispositivo em análise. Na percepção do Ministro Teori 

Zavascki17, as decisões da Corte em controle difuso de constitucionalidade possuem força 

expansiva, mas isso não exclui a atuação do Senado Federal prevista na Constituição Federal.  

Essa discussão acerca dos efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal reflete na 

Reclamação Constitucional, instituto a ser posteriormente esmiuçado. Por ora, é fundamental 

ressaltar que caso a decisão do Supremo Tribunal Federal seja desrespeitada, no âmbito do 

controle concentrado ou difuso, caberá Reclamação a própria Corte – embora neste último 

não seja tão comum, já que, em regra, somente as partes do processo subjetivo poderão fazer 

uso deste instrumento – conforme preceitua o art. 102, I, “l”, da CRFB/88, in verbis:  

 
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda 
da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da 
autoridade de suas decisões; 
 

Verifica-se, portanto que, tanto no controle difuso quanto no controle concentrado, as 

decisões do Supremo Tribunal Federal tendem a ser vinculantes. No controle abstrato, esse 

efeito é automático e, no controle concreto, mesmo que dotadas de uma certa força expansiva, 

é exigida a edição de uma resolução do Senado Federal, o que é criticado por importantes 

doutrinadores na seara do Direito Constitucional, como foi analisado.  

Sendo assim, tendo como base tais efeitos vinculantes das decisões e todo o sistema 

híbrido de controle de constitucionalidade adotado no Brasil, no próximo tópico, será 

analisado de forma mais expressiva o efeito vinculante das decisões do Supremo Tribunal 

Federal e onde se inclui a Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes nesse 

contexto. 

                                                 
17 “Realmente, ainda que se reconheça que a resolução do Senado permanece tendo, como teve desde a sua 
origem, a aptidão para conferir eficácia erga omnes às decisões do STF que, em controle difuso, declaram a 
inconstitucionalidade de preceitos normativos – tese adotada, com razão, pelos votos divergentes –, isso não 
significa que tal aptidão expansiva das decisões só ocorra quando e se houver a intervenção do Senado – e, nesse 
aspecto, têm razão o voto do relator. Por outro lado, ainda que outras decisões do Supremo, além das indicadas 
no art. 52, X da Carta Constitucional, tenham força expansiva, isso não significa, por si só, que seu cumprimento 
possa ser exigido diretamente do Tribunal, por via de reclamação.” (RCL 4335/AC, Relator Min. Gilmar 
Mendes, 20/03/2014). 
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1.2. OS EFEITOS VINCULANTES DAS DECISÕES E A TEORIA DA 

TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES 

1.2.1. Os efeitos vinculantes subjetivos e objetivos das decisões judiciais  

 

Como visto anteriormente, o Supremo Tribunal Federal é responsável por resguardar 

as normas constitucionais e, como consequência da importância desse papel para a segurança 

do Estado Democrático de Direito, o ordenamento jurídico concedeu a possibilidade de efeito 

vinculante às decisões tomadas no controle de constitucionalidade. Enquanto no controle 

difuso esse efeito é condicionado à edição de uma resolução pelo Senado Federal, no controle 

concentrado tal eficácia é automática.  

Todavia, é racional questionar-se: a vinculação das decisões da Corte, em especial no 

controle concentrado, é ilimitada? A resposta é negativa. No que diz respeito aos limites 

subjetivos, a própria Constituição Federal se preocupou em apontar aqueles que deverão 

observar o que foi decidido pelo Tribunal.  

De acordo com o art. 102, parágrafo 2º, da Carta Magna, os efeitos vinculantes se 

impõem ao poder judiciário e a administração pública, direta e indireta, não abrangendo a 

atividade legiferante do Estado. Isto é, determinada lei pode ser declarada inconstitucional 

pelo Supremo Tribunal Federal e o poder legislativo, posteriormente, poderá editar norma de 

igual teor, o que não ensejaria o cabimento de Reclamação Constitucional.   

Nessa toada, a Corte, no julgamento da ADI 5105/DF, incluída no Informativo 80118, 

publicado em 2015, afirmou o posicionamento de que não é a única intérprete do texto 

constitucional, dividindo tal tarefa com o poder legislativo, razão pela qual este não está 

sujeito a vinculação. Em outras palavras, “o próprio poder legislativo, quando elabora uma 

norma, acaba por interpretar a Constituição, para que a lei produzida não a contradiga”19.  

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal ressaltou que as normas que colidissem 

frontalmente com a jurisprudência da Corte exigiriam do legislador um ônus argumentativo 

maior, demonstrando a necessidade da superação do precedente. Nesse sentido:  

 
O Tribunal assinalou que seria prudente não se atribuir a qualquer órgão, 
fosse do Judiciário, fosse do Legislativo, a faculdade de pronunciar, em 

                                                 
18 O inteiro teor do Informativo 801 pode ser encontrado no endereço eletrônico: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo801.htm> . Acesso em 20/10/16.  
19 MACIEL, Silvio Luiz. Controle de Constitucionalidade e a interpretação conforme a Constituição. In: 
CLÈVE, Clèmerson Merlin (org.). Direito Constitucional: ações constitucionais. Coleção Doutrina, Processo e 
Procedimentos (volume 1). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 
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solução de definitividade, a última palavra sobre o sentido da Constituição. 
O próprio texto constitucional desafiaria esse entendimento. Em primeiro 
lugar, os efeitos vinculantes das decisões proferidas em sede de controle 
abstrato não atingem o Legislativo (CF, artigos 102, § 2º; e 103-A), de modo 
a ser perfeitamente possível a edição de emendas constitucionais ou leis 
ordinárias acerca do assunto objeto de pronunciamento judicial. Em segundo 
lugar, o dever de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX), 
impõe que o STF, mesmo nas hipóteses de correção legislativa de sua 
jurisprudência, enfrente a controvérsia à luz dos novos argumentos 
expendidos pelo legislador para reverter o precedente. […] A norma que 
frontalmente colidir com a jurisprudência do Tribunal nasce com presunção 
de inconstitucionalidade, de sorte que caberia ao legislador o ônus de 
demonstrar, argumentativamente, que a correção do precedente se afigura 
legítima, e que o posicionamento jurisprudencial deve ser superado, tendo 
em conta novas premissas fáticas e jurídicas. Assim, a novel legislação que 
frontalmente colidisse com a jurisprudência se submeteria a um escrutínio de 
constitucionalidade mais rigoroso. (Informativo 801, STF).  
 

Assim, estabelecido o limite subjetivo dos efeitos vinculantes e suas implicações, faz-

se necessário abordar os limites objetivos, tema que gera maior discussão já que, a 

Constituição Federal, ao contrário do que fez ao tratar sobre os sujeitos a quem se destina a 

vinculação, não foi suficientemente clara. Afinal, qual parte da decisão será vinculante para o 

poder judiciário e administração pública em geral?  

Em primeiro lugar, é preciso compreender o que compõe uma decisão judicial. Uma 

decisão é composta essencialmente pelo relatório, fundamentos e a parte dispositiva20. O 

relatório, como o próprio termo sugere, é a síntese do processo. Por se tratar de uma 

retrospectiva processual, não há o que se falar em efeitos vinculantes para tal seção.  

A parte dispositiva é onde, efetivamente, encontra-se a decisão. Em uma Ação 

Declaratória de Inconstitucionalidade, por exemplo, a parte dispositiva trará o veredicto final 

a respeito da compatibilidade da norma com a Constituição Federal. Em outras palavras, no 

dispositivo estará disposto se determinada lei, analisada ao longo de um processo de controle 

concreto de constitucionalidade, é constitucional ou inconstitucional.  

Já a fundamentação, como o próprio termo sugere, é a exposição dos argumentos que 

levaram o juiz ou Tribunal àquela decisão específica. De acordo com o princípio da 

motivação das decisões judiciais, garantia constitucional prevista no art. 93, IX, da 

                                                 
20 Observa-se o disposto no art. 489 do Novo Código de Processo Civil, válido também para acórdãos:  
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. (BRASIL. Lei 13.105, de 16 de março 
de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/>. Acesso em: 01/11/2016.) 
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Constituição Federal21, os atos do poder judiciário deverão ser fundamentados, sob pena de 

nulidade. Sendo assim, toda decisão legítima do Supremo Tribunal Federal será consequência 

das razões trazidas pelos ministros. 

A fundamentação, portanto, nada mais é do que a base da legitimidade do Poder 

Judiciário. Nesse sentido, Alexandre Câmara22 afirma: 

 
Ocorre que, diferentemente dos agentes que atuam no Poder Legislativo e no 
Poder Executivo – os quais são legitimados pelos votos que recebem – o 
magistrado não é eleito, e assim, não recebe legitimidade a priori da 
sociedade. Sua legitimidade, então, deve ser estabelecida a posteriori. [...] 
Cada decisão que um juiz ou um tribunal profere precisa ser 
constitucionalmente legitimada. E isto só ocorrerá se cada uma dessas 
decisões for proferida em conformidade com a Constituição da República. 
Acontece que isso só pode ser aferido pela fundamentação da decisão 
judicial. Os fundamentos da decisão, portanto, são os elementos que 
permitem a aferição da legitimidade constitucional e democrática dos 
pronunciamentos judiciais.  
 

Sendo inegável a importância da motivação da decisão judicial, esta poderá vir a ser 

considerada um precedente caso tenha “a potencialidade de se firmar como paradigma para a 

orientação dos jurisdicionados e magistrados”23.  

Nesse aspecto, será necessário importar certos conceitos – ratio decidendi e obiter 

dictum – da Teoria dos Precedentes, estudada a partir do sistema do common law. Nos países 

que adotam o common law, os precedentes possuem eficácia vinculante, já que as lides são 

resolvidas a partir dos costumes e regras estabelecidos em casos anteriores. Esse raciocínio 

resulta na ideia do stare decisis, “política que exige que as cortes sigam os precedentes 

estabelecidos pelos tribunais que lhe são hierarquicamente superiores”24.  

Embora o Brasil seja um país de tradições de civil law, no qual a essência do direito 

está nas leis e o juiz seria um mero intérprete e aplicador das normas elaboradas pelo poder 

legislativo, cada vez mais recebemos influências do common law. Nota-se, em especial, a 

valorização dos precedentes, nos aproximando da cultura do stare decisis. Tal afinidade pode 

                                                 
21Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 
Magistratura, observados os seguintes princípios: IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em 
determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação 
do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. (BRASIL, 
1988, online)  
22 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2a edição. São Paulo: Atlas, 2016. Página 
278. 
23 MENDES, Bruno Calvacanti Angelin. Precedentes judiciais vinculantes: a eficácia dos motivos 
determinantes da decisão na cultura jurídica. 2a edição. Curitiba: Juruá, 2016. Página 59.  
24 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes – O desenvolvimento judicial do direito no 
constitucionalismo contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. Página 116.  
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ser facilmente percebida em diversos momentos no Novo Código de Processo Civil, editado 

em 2015, tema que será tratado de forma mais cautelosa em capítulo posterior.  

Assim, de acordo com os estudos da Teoria dos Precedentes no direito brasileiro, a 

partir da análise da fundamentação, a decisão judicial pode configurar um precedente e, para 

tanto, deve-se extrair uma espécie de norma, denominada de ratio decidendi, no direito inglês, 

ou holding, no direito norte-americano. Na lição de Patrícia Perrone Campos Mello25: 

 
A ratio decidendi corresponde à razão de direito, à tese, à interpretação 
afirmada pelo tribunal para solucionar uma demanda específica. Ela não 
abrange toda a fundamentação do julgado. O voto proferido por um relator 
pode se referir a diversos fundamentos para solucionar a questão que lhe foi 
posta em determinado sentido. A ratio decidendi corresponderá apenas ao 
entendimento ou aos argumentos acolhidos pela maioria dos juízes do 
tribunal e imprescindíveis para justificar o desfecho do caso.  
 

Em síntese, a ratio decidendi pode ser vista como os fundamentos determinantes que 

levaram àquele julgamento, que foram isolados após uma apreciação da motivação da decisão 

judicial. Imprescindível perceber, portanto, que os conceitos de ratio decidendi e motivos 

determinantes se confundem, como sugere Luiz Guilherme Marinoni26:  

 
Um fundamento ou motivo, embora não necessário, pode ser suficiente para 
se alcançar a decisão. O motivo suficiente, porém, torna-se determinante 
apenas quando, individualizado na fundamentação, mostra-se como premissa 
sem a qual não se chegaria à específica decisão. Motivo determinante, assim, 
é o motivo que, considerado na fundamentação, mostra-se imprescindível à 
decisão que foi tomada. Este motivo, por imprescindível, é essencial, ou 
melhor, determinante da decisão. Constitui a ratio decidendi.  
 

 Entretanto, a fundamentação não é composta apenas pelos motivos determinantes, mas 

também pelas considerações marginais feitas pelos juízes ou pelos argumentos que não foram 

acolhidos pelo colegiado. Tais manifestações são conhecidas como obiter dictum e, por não 

serem essenciais à solução do caso, fogem da ideia de vinculação.  

 Em outras palavras, a fundamentação de uma decisão é composta pelos motivos 

determinantes, conhecidos como ratio decidendi, e pelos demais argumentos, considerados 

acessórios, denominados obter dictum. À vista disso, nos moldes do common law,  embora a 

                                                 
25 MELLO, Patrícia Perrone Campos. O Supremo e os precedentes constitucionais: como fica a sua eficácia 
após o Novo Código de Processo Civil. Revista Universitas Jus, Brasília, v. 26, n. 2, p. 41 a 53, 2015. 
Disponibilizado em: <http://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/index.php/jus/article/viewFile/3596/2842>. 
Acessado em 01/11/2016.  
26 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 4a edição. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2016. Página 208.  
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importância dos argumentos complementares não deva ser ignorada, apenas a norma extraída 

dos motivos determinantes terá efeito vinculante.  

 Tendo sido esclarecidos esses pontos, volta-se a pergunta inicial em relação aos efeitos 

vinculantes objetivos: qual parte da decisão será vinculante para o poder judiciário e 

administração pública em geral?  

No sistema de common law, dada a preocupação em tratar casos iguais da mesma 

maneira e a consequente valorização dos precedentes, é fácil responder que os motivos 

determinantes extraídos da decisão judicial são vinculantes. Porém, no Brasil essa conclusão 

não é facilmente aceita, como aponta Marinoni27:  

 
Como os precedentes não fazem parte da tradição de civil law, no sistema 
jurídico brasileiro não se pensa na fundamentação como material que pode 
revelar uma ratio decidendi. Exatamente por isso, enquanto a 
fundamentação, no common law, importa diretamente a todos os 
jurisdicionados, dando-lhes previsibilidade e garantia de sucesso na adoção 
de determinado comportamento, além de outorgar estabilidade e coerência à 
ordem jurídica e real possibilidade de a jurisdição tratar casos similares da 
mesma forma, no civil law a fundamentação tem importância muito mais 
restrita. Ela interessa quase que exclusivamente às partes e, especialmente 
em termos retóricos, para dar legitimidade ao poder desempenhado pelo juiz.  
 

 Logo, não é simples estabelecer os limites objetivos dos efeitos vinculantes das 

decisões do controle concentrado no direito brasileiro. Prima facie, apenas o dispositivo da 

sentença teria o poder de vincular o poder judiciário e a administração pública. Isto é, caso o 

Supremo Tribunal Federal decidisse pela inconstitucionalidade da Lei X, os demais órgãos do 

poder judiciário e administração pública não poderiam aplicar a Lei X, caso contrário 

desrespeitariam a decisão do Supremo Tribunal Federal, ensejando a Reclamação 

Constitucional.  

 Todavia, a Corte, ao decidir pela inconstitucionalidade da Lei X, poderá formular uma 

tese jurídica, baseada nos motivos determinantes que levaram àquela decisão. Em um olhar 

superficial, esses motivos não estariam dotados de efeitos vinculantes. Porém, a Teoria da 

Transcendência dos Motivos Determinantes propõe uma vinculação dessa ratio decidendi, 

expandindo os efeitos vinculantes para além do dispositivo da sentença ou acórdão.  

 Sendo assim, destaca-se o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni28:  

                                                 
27 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 4a edição. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2016. Página 206.  
28 MARINONI, Luiz Guilherme. Uma nova realidade diante do Projeto de CPC: a ratio decidendi ou os 
fundamentos determinantes da decisão. Interesse Público – IP, Belo Horizonte, ano 15, n. 77, jan./fev. 2012. 
Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=86591>. Acesso em: 02/11/2016. 
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 A decisão de (in)constitucionalidade, em virtude de seus efeitos gerais e 
obrigatórios, naturalmente aplica-se a casos futuros. O problema é que, ao se 
considerar apenas a parte dispositiva da decisão e, assim, a específica norma 
questionada, simplesmente se retira da decisão de inconstitucionalidade a 
força de precedente, ou seja, a sua ratio decidendi. Ora, a decisão de 
inconstitucionalidade apenas constituirá precedente, no sentido da regra 
judicial que outorga estabilidade à ordem jurídica aos cidadãos, quando for 
considerada a partir da sua ratio decidendi ou, em outra terminologia, dos 
seus “motivos determinantes”. 

 

1.2.2 Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes: conceito e histórico no 

Direito Brasileiro  

 

A Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes sugere uma eficácia 

transcendente do conteúdo essencial da fundamentação, isto é, “possibilidade de extensão dos 

efeitos vinculantes e erga omnes aos motivos determinantes da decisão, em lugar de sua 

restrição ao dispositivo do julgado”29.   

Como visto no capítulo anterior, os países que adotam a common law sempre tiveram 

um apreço pelos precedentes e, consequentemente, buscam a ratio decidendi das decisões 

judiciais, entendendo que esta deve também ser observada ao tratar-se de vinculação dos 

precedentes.  

Nessa perspectiva, cabe destaque ao conceito extraído da lição de Luiz Guilherme 

Marinoni30:  

 
Com a expressão “eficácia transcendente da motivação”, pretende-se passar 
o significado da eficácia que, advinda da fundamentação, recai sobre 
situações que, embora especificamente distintas, têm grande semelhança 
com a já decidida e, por isso, reclamam as mesmas razões que foram 
apresentadas pelo tribunal ao decidir. Assim, se a norma constitucional X foi 
considerada inconstitucional em virtude das razões Y, a norma 
constitucional Z, porém substancialmente idêntica a X, exige a aplicação das 
razões Y.  
 

Isto posto, aplicando a Teoria, a resposta em relação aos efeitos vinculantes objetivos 

das decisões judiciais caminha para a ideia central de que estes devem abraçar os motivos 

determinantes da decisão e não apenas o dispositivo desta. 

                                                 
29 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes – O desenvolvimento judicial do direito no 
constitucionalismo contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. Página 149. 
30 MARINONI, Luiz Guilherme. Uma nova realidade diante do Projeto de CPC: a ratio decidendi ou os 
fundamentos determinantes da decisão. Interesse Público – IP, Belo Horizonte, ano 15, n. 77, jan./fev. 2012. 
Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=86591>. Acesso em: 02/11/2016 
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Seguindo esta ideia, a Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes teve 

como berço a Alemanha, em especial o Tribunal Constitucional Alemão. Grande difusor 

dessa Teoria no direito brasileiro, Gilmar Mendes31 destaca a influência do direito alemão:  

 
Enquanto em relação à coisa julgada e à força de lei domina a ideia de que 
elas hão de se limitar à parte dispositiva da decisão, sustenta o Tribunal 
Constitucional alemão que o efeito vinculante se estende, igualmente, aos 
fundamentos determinantes da decisão.  
 
Segundo esse entendimento, a eficácia da decisão do Tribunal transcende o 
caso singular, de modo que os princípios dimanados da parte dispositiva e 
dos fundamentos determinantes sobre a interpretação da Constituição devem 
ser observados por todos os tribunais e autoridades nos casos futuros.  
 

Assim, a extensão dos efeitos vinculantes aos motivos determinantes se justifica na 

ideia basilar da Teoria dos Precedentes: casos semelhantes devem ser tratados de forma 

similar, garantindo a isonomia e a segurança jurídica.  

No Brasil, enquanto a Teoria encontrava ecos na doutrina, passou a ser discutida no 

Supremo Tribunal Federal e, em 2003, foi julgado o que veio a ser considerado o leading case 

sobre o tema: a Reclamação 1987/DF.  

Nesta decisão, que se tornou o caso paradigma sobre a aplicação da transcendência dos 

motivos determinantes, o relator Ministro Maurício Corrêa, seguindo o entendimento já 

externado por Gilmar Mendes em decisões anteriores, optou expressamente pela adoção da 

eficácia transcendente dos motivos determinantes. Segundo o Ministro, caberia Reclamação 

quando houvesse confronto também com os fundamentos determinantes:  

 
A questão fundamental é que o ato impugnado não apenas contrastou a 
decisão definitiva proferida na ADI 1662, como, essencialmente, está em 
confronto com seus motivos determinantes. A propósito, reporto-me à 
recente decisão do Ministro Gilmar Mendes (RCL 2126, DJ de 19/08/2002), 
sendo relevante a consideração de importante corrente doutrinária, segundo a 
qual a “eficácia da decisão do Tribunal transcende o caso singular, de modo 
que os princípios dimanados na parte dispositiva e dos fundamentos 
determinantes sobre a interpretação da Constituição devem ser observados 
por todos os Tribunais e autoridades nos casos futuros”, exegese que 
fortalece a contribuição do Tribunal para preservação e desenvolvimento da 
ordem constitucional. (Rcl. 1987, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 21-5-
2004.) 
 

                                                 
31 MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015. Página 1342. 
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 De 2003 a 2010, diversas foram as decisões que aplicaram a Teoria da Transcendência 

dos Motivos Determinantes e tantas outras que a rejeitaram, especialmente a partir de 2007, 

casos que serão analisados posteriormente. Fato é que, nesse período, a Corte não tinha uma 

decisão final a respeito dos efeitos vinculantes objetivos das suas decisões.  

 Todavia, em 2010, na Reclamação 3014/SP, o Supremo Tribunal Federal firmou 

entendimento contrário à aplicação da Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes, 

já que para dar provimento ao pleito, seria necessário estender o efeito vinculante para os 

motivos determinantes da ADI 2868, o que foi rejeitado pela maioria dos ministros.  

 Desde então, a Corte vem negando a aplicação da eficácia transcendente dos motivos 

determinantes, consolidando a sua jurisprudência nesse sentido. Entretanto, importantes 

nomes da doutrina ainda se consideram favoráveis e expansão dos efeitos vinculantes, tal 

como Luís Roberto Barroso, que também compõe o Supremo Tribunal Federal. Em sua 

festejada obra, Barroso32 afirma:  

 
Os efeitos transcendentes integram a lógica da jurisdição constitucional. Os 
tribunais devem observar as teses afirmadas pelo STF. Por essa razão, tenho 
defendido – em sede doutrinária e no âmbito do próprio Tribunal – que todo 
julgamento seja concluído com a explicitação do entendimento em que se 
fundou a decisão – o que, no Direito anglo-saxão, se chama holding.  
 

 Sendo assim, o histórico da Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes 

demonstra que, fruto do Tribunal Constitucional alemão, a teoria encontrou incentivadores no 

Brasil, inclusive no próprio Supremo Tribunal Federal mas, recentemente, passou a ser 

rejeitada pela Corte, enquanto ainda encontra vozes importantes na doutrina brasileira.   

  

                                                 
32 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no Direito Brasileiro. 7a ed. São Paulo: 
Saraiva, 2016. Página 249. 
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2. A TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTE S NA 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

 
 

Como visto no capítulo anterior, a Teoria da Transcendência dos Motivos 

Determinantes passou a ser discutida pelo Supremo Tribunal Federal no início dos anos 2000, 

momento que o Tribunal optou por aderir a ideia, entendendo que, além do dispositivo da 

sentença, os fundamentos determinantes – a ratio decidendi da decisão – também eram 

vinculantes.  

Sendo assim, algumas Reclamações, que chegaram ao Supremo Tribunal Federal 

baseando-se nos fundamentos determinantes das decisões que foram supostamente 

desrespeitadas, foram aceitas pela Corte.  

 Após o breve período de aceitação, a Corte passou por um momento de indefinição, 

isto é, não se decidiu pela aplicação ou não aplicação da eficácia transcendente dos 

fundamentos determinantes da decisão. Finalmente, hoje o Tribunal consolidou a sua 

jurisprudência no sentido contrário à utilização da Teoria.  

Neste capítulo, o objetivo será estudar os casos principais que marcaram esses três 

momentos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (1) aplicação; (2) indefinição e (3) 

não aplicação da Teoria em análise. Além disso, serão elucidados os argumentos utilizados 

pela Corte tanto para aplicação da Teoria, quanto para a sua não aceitação.  

Importante salientar que, a fim de delimitar os julgados estudados, deu-se preferência 

àqueles que foram objetos de destaque através dos Informativos disponibilizados33 pelo 

próprio Supremo Tribunal Federal. Cabe lembrar que os Informativos são periódicos que 

buscam sintetizar a jurisprudência da Corte naquele momento determinando, apontando casos 

relevantes que possam despertar o interesse da comunidade jurídica.  

Finalmente, os demais julgados a serem apontados, que não estão incluídos nos 

Informativos, foram escolhidos com intenção de reforçar o entendimento da Corte.  

2.1. PRECEDENTES 

 

A Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes, importada do Tribunal 

Constitucional Alemão, recebeu destaque com a Reclamação 1987/DF, de relatoria do 

                                                 
33 Os informativos foram encontrados no próprio site do Supremo Tribunal Federal, através da busca, no campo 
“Jurisprudência”, utilizando os termos: “transcendência motivos determinantes”.  
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Ministro Maurício Corrêa, incluída no Informativo 325 de 200334. Por conseguinte, este foi o 

grande marco da aplicação da eficácia transcendente dos fundamentos determinantes da 

decisão do Supremo Tribunal Federal em controle abstrato. Dito isto, caberá a sua análise 

mais aprofundada.  

O caso versava sobre o desrespeito a autoridade da decisão do Supremo Tribunal 

Federal na ADI 1662/SP cujo tema foi o sequestro de precatórios vencidos.  Embora não seja 

necessário, para esse estudo, entender os pormenores do mérito da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, cabe destacar o entendimento da Corte. Ficou decidido que, tratando-se 

de débitos trabalhistas, de evidente natureza alimentar, somente se admitiria o saque forçado 

de verbas públicas na hipótese de comprovada preterição do direito de precedência. Desse 

modo, a Corte considerou inconstitucionais determinados dispositivos da Instrução Normativa 

11/97 do Tribunal Superior do Trabalho.  

O Governador do Distrito Federal, por sua vez, questionou o desrespeito desta decisão 

pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Segundo o reclamante, a autoridade da 

Corte foi descumprida quando o TRT determinou sequestro de verbas públicas para o 

pagamento de precatório, baseando-se na Emenda Constitucional 30/00, superveniente ao 

julgamento da ADI 1662/SP. 

De acordo com o Ministro Relator Maurício Corrêa, o Supremo Tribunal Federal, ao 

julgar o mérito da ADI 1662/SP, firmou o entendimento de que “somente se legitima o 

sequestro de verbas públicas para o pagamento de precatórios quando se verificar preterição 

ao direito de precedência”35, em conformidade com o artigo 100 da Constituição Federal.  

Este posicionamento, todavia, não havia sofrido interferência pela Emenda 

Constitucional 30/00, já que esta não trouxe mudanças significativas na possibilidade de 

sequestro das verbas públicas.  

Assim, segundo o Ministro, no caso trazido pelo Governador do Distrito Federal, 

houve desobediência ao “conteúdo essencial”36 da ADI 1662/SP, mesmo que os dispositivos 

considerados inconstitucionais não tenham sido invocados. Entendeu, portanto, que qualquer 
                                                 
34 O inteiro teor do Informativo 325 pode ser encontrado no endereço eletrônico: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo325.htm> . Acesso em 25/10/16.  
35 Trecho retirado do voto do Ministro Maurício Corrêa, na Reclamação 1987/DF, de sua relatoria.   
36 Trecho do voto do Ministro Maurício Corrêa, na Reclamação 1987/DF: “Note-se que a solução encontrada 
para o caso citado é análoga à presente hipótese. Na ADI 1662/SP, em que foram suspensos e declarados 
inconstitucionais os itens III e XII da IN/TST 11/97, o Tribunal, em substância, deu exegese ao artigo 100 da 
Constituição, assentando que somente na situação de preterição, e em nenhuma outra, é lícito o sequestro de 
verbas públicas para fins de pagamento de precatório originado de débito judicial trabalhista. A decisão 
impugnada, ao reverso, vislumbrando a possibilidade de saque forçado no caso de vencimento do prazo para 
satisfação do crédito, deferiu a ordem. Independente de inexistir invocação ao ato normativo invalidado pelo 
STF, o fato incontestável é que a determinação do sequestro desobedece ao conteúdo essencial desta corte”.  
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ato administrativo ou judicial, que viesse a desrespeitar a premissa estabelecida na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade, desafiaria a autoridade do Supremo Tribunal Federal.  

Em outras palavras, o relator se apoiou na ideia da transcendência dos motivos 

determinantes, entendendo que estes também devem ser vinculantes. Isto é, interpretou ser 

cabível a Reclamação também nos casos em que o conteúdo da decisão do Supremo Tribunal 

Federal é desrespeitado, já que a eficácia erga omnes e os efeito vinculantes garantidos pela 

Constituição Federal devem abranger também a parte essencial da fundamentação – ratio 

decidendi –  e não apenas o dispositivo da decisão.  

A aplicação da Teoria, porém, gerou divergência entre os ministros. De um lado, 

posicionaram-se os Ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello, Nelson Jobim, Cezar Peluso e 

Maurício Corrêa e, do outro, os Ministros Marco Aurélio, Sepúlveda Pertence e Ayres Britto, 

contrários à ideia de efeitos vinculantes dos motivos determinantes.  

Ressalva-se que os argumentos trazidos pelos ministros muito ajudam a entender os 

diferentes posicionamentos relacionados à transcendência dos motivos determinantes e serão 

destrinchados nos tópicos seguintes deste capítulo.  

Dando continuidade a discussão, dois anos após o julgamento da Reclamação 

1987/DF, foi julgada a Reclamação 2986/SE, incluída no Informativo 379 de 200537. Nesse 

caso, o Ministro Relator Celso de Mello, citando a Reclamação 1987/DF como leading case, 

entendeu ser cabível os efeitos vinculantes dos motivos determinantes.  

A Reclamação 2986/SE versava sobre o desrespeito a decisão tomada pela Corte na 

ADI 2868/PI. Para Celso de Mello, além de tratar da autoridade das decisões do Supremo 

Tribunal Federal, o caso introduzia a controvérsia da transcendência dos motivos 

determinantes da decisão declaratória de constitucionalidade proferida na referida ADI38. No 

seu voto, o Ministro resumiu a questão:  

 

                                                 
37 O inteiro teor do Informativo 379 pode ser encontrado no endereço eletrônico: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo379.htm> . Acesso em 25/10/16. 
38 Trecho retirado do voto do Ministro Relator Celso de Mello na Reclamação 2986/SE, transcrito no 
Informativo 379/2005: “O litígio jurídico-constitucional suscitado em sede de controle abstrato (ADI 2.868/PI), 
examinado na perspectiva do pleito ora formulado pelo Estado de Sergipe, parece introduzir a possibilidade de 
discussão, no âmbito deste processo reclamatório, do denominado efeito transcendente dos motivos 
determinantes da decisão declaratória de constitucionalidade proferida no julgamento plenário da já referida ADI 
2.868/PI, Rel. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA. Cabe registrar, neste ponto, por relevante, que o 
Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame final da Rcl 1.987/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, 
expressamente admitiu a possibilidade de reconhecer-se, em nosso sistema jurídico, a existência do fenômeno da 
"transcendência dos motivos que embasaram a decisão" proferida por esta Corte, em processo de fiscalização 
normativa abstrata, em ordem a proclamar que o efeito vinculante refere-se, também, à própria "ratio decidendi", 
projetando-se, em conseqüência, para além da parte dispositiva do julgamento, "in abstracto", de 
constitucionalidade ou de inconstitucionalidade.” 
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Em outras palavras, cumpre analisar, presente o contexto ora em exame, se a 
"ratio decidendi", que substancia o julgamento desta Corte proferido na ADI 
2.868/PI, apresenta-se, ou não, revestida de efeito transcendente, em ordem a 
viabilizar, processualmente, a utilização do instrumento reclamatório. 
Parece-me que sim, ao menos em juízo de estrita delibação, especialmente se 
considerada a decisão que o Plenário do Supremo Tribunal Federal proferiu 
na Rcl 1.987/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA. 
 

 Para citar outro exemplo, não reproduzido em Informativos, mas que teve estendido o 

efeito vinculante aos fundamentos determinantes, destaca-se a Reclamação 3291/SP, julgada 

também em 2005. No voto, o relator Ministro Cezar Peluso afirma que o efeito vinculante da 

decisão “não se limita à parte dispositiva, mas se estende também aos chamados 

‘fundamentos determinantes’, segundo o que se convencionou chamar de efeito transcendente 

dos fundamentos determinantes de decisão com efeito vinculante”39, usando também como 

referência a Reclamação 1987/DF.  

 Nada obstante, após esse período de aparente aceitação dos efeitos transcendentes dos 

motivos determinantes, a Corte aponta para uma mudança de entendimento, o que levaria, 

alguns anos depois, a não aplicação da teoria.  

 Em 2007, na Reclamação 2475/MG, foi claramente negado, pela primeira vez, o efeito 

vinculante dos fundamentos determinantes. Nesse caso, o reclamante alegava o desrespeito à 

decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 1/DF, afirmando que neste caso a 

Corte teria compreendido a Lei Complementar 70/91 como materialmente ordinária. 

Entretanto, o Ministro Carlos Velloso, relator da referida Reclamação, rejeita a vinculação aos 

motivos determinantes, ao afirmar:  

 
O efeito vinculante, evidentemente, é para o que foi decidido pela Corte. E o 
que foi decidido está no dispositivo do voto do Relator, fielmente resumido 
na ementa do acórdão acima transcrita. Ali não se lê que decidira o Tribunal 
no sentido de que a Lei Complementar 70/91 é lei complementar 
simplesmente sob o ponto de vista formal; também ali não está escrito que 
citada Lei Complementar 70/91 é materialmente lei ordinária. [...] Tais 
afirmativas, entretanto, constituem fundamento dos votos, ou seus motivos. 
No que me concerne, obter dictum. De um modo ou de outro – fundamento 
ou obter dictum – não integram o dispositivo da decisão.  
 

Embora o Ministro Gilmar Mendes tenha defendido a transcendência dos motivos 

determinantes40, em consonância com o seu posicionamento a respeito do tema, foi vencido 

                                                 
39 Trecho retirado do voto do Ministro Cezar Peluso na Reclamação 3291/SP, de sua relatoria, DJ 31/05/2005.  
40 Trecho retirado do voto do Ministro Gilmar Mendes na Reclamação 2475-AgR/MG, relator Ministro Carlos 
Velloso, DJ 01/02/2008: “Vale ressaltar que o alcance do efeito vinculante das decisões não pode estar limitado 
à sua parte dispositiva, devendo, também, considerar os chamados “fundamentos determinantes”. […] Dessa 
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neste caso, sendo acompanhado apenas pela Ministra Carmen Lúcia e pelo Ministro Joaquim 

Barbosa.  

Todavia, apesar de ter se colocado anteriormente ao lado do Ministro Gilmar Mendes, 

o Ministro Joaquim Barbosa, na Reclamação 4219/SP, julgada em 2007 e incluída no 

Informativo 45841 de mesmo ano, se inclina para o sentido contrário. Como relator da referida 

Reclamação, Joaquim Barbosa assim compreendeu: 

 
A decisão de mérito na ADI ou na ADC não pode ser concebida como mero 
precedente vinculante da interpretação de texto infraconstitucional, 
asseverando que as decisões do Supremo afirmam o que efetivamente diz a 
própria Constituição e que essa afirmação, em cada ADI ou ADC, é que 
produz eficácia contra todos e efeito vinculante. 
 

Ainda que não cite expressamente a Teoria da Transcendência dos Motivos 

Determinantes, tal posicionamento exclui a possibilidade de estender os efeitos vinculantes 

aos fundamentos da decisão já que, segundo o raciocínio de Joaquim Barbosa, apenas as 

declarações de constitucionalidade ou inconstitucionalidade propriamente ditas seriam de 

observância obrigatória.  

Nesse mesmo Informativo 458 de 2007, outra decisão interessante é destacada: a 

Reclamação 4987/PE. Neste caso, o reclamante alega que o ato impugnado viola os 

fundamentos determinantes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 

2868/PI.  

Todavia, o Ministro Gilmar Mendes, relator do caso, apesar de francamente adepto a 

aplicação da teoria em análise, não enfrenta diretamente a possibilidade de efeito vinculante 

aos motivos determinantes da decisão, pois entende não ser essa a controvérsia no caso em 

questão. Para ele, o que se estava a discutir é a “possibilidade de se analisar, em sede de 

reclamação, a constitucionalidade de lei de teor idêntico ou semelhante à lei que já foi objeto 

de fiscalização abstrata de constitucionalidade”42.  

                                                                                                                                                         
forma, não se pode deixar de admitir que a decisão proferida na ADC 1/DF foi enfática ao reconhecer, como um 
de seus fundamentos determinantes, que não se exige lei complementar para a disciplina dos elementos próprios 
à hipótese de incidência das contribuições desde logo previstas no texto constitucional, de forma que, por razões 
lógicas, a Lei Complementar 70/91 é, materialmente, uma lei ordinária, muito embora seja, à evidência, lei 
formalmente complementar.” 
41 O inteiro teor do Informativo 458 pode ser encontrado no endereço eletrônico: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo458.htm> . Acesso em 25/10/16.  
42 Trecho retirado do voto do Ministro Gilmar Mendes na Reclamação 4987/PE e reproduzido no Informativo 
458 de 2007: “Creio que tal controvérsia reside não na concessão de efeito vinculante aos motivos determinantes 
das decisões em controle abstrato de constitucionalidade, mas na possibilidade de se analisar, em sede de 
reclamação, a constitucionalidade de lei de teor idêntico ou semelhante à lei que já foi objeto da fiscalização 
abstrata de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Após refletir sobre essa questão, e 
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Nesse sentido, o Ministro afirma que não está a falar da transcendência dos motivos 

determinantes, mas sim de uma situação específica: 

 
Assim, em relação à lei de teor idêntico àquela que já foi objeto do controle 
de constitucionalidade no STF, poder-se-á, por meio da reclamação, 
impugnar a sua aplicação ou rejeição por parte da Administração ou do 
Judiciário, requerendo-se a declaração incidental de sua 
inconstitucionalidade, ou de sua constitucionalidade, conforme o caso. 
Na hipótese em exame, como já acentuado, não estamos a falar em 
"transcendência dos motivos determinantes" da decisão na ADI n° 2.868/PI. 
 

Justamente por não enfrentar a discussão da transcendência dos motivos 

determinantes, a Reclamação 4987/PE tornou-se relevante para o estudo da jurisprudência da 

Corte neste tema. É possível observar que, nesse período, o Tribunal se esquiva da efetiva 

análise da possibilidade de extensão dos efeitos vinculantes aos fundamentos determinantes.  

Enquanto Joaquim Barbosa, na Reclamação 4219/SP, não analisa explicitamente a 

Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes, mas implicitamente nega a sua 

aplicação, Gilmar Mendes se exime da discussão, entendendo se tratar de caso diverso, não se 

posicionando a respeito da eficácia transcendente dos motivos determinantes.  

Nesse contexto, é possível perceber que, após um curto período de aceitação – entre os 

anos de 2003 e 2007 –, a Corte passa pelo o que se pode chamar de “momento de indecisão”, 

já que a partir de 2007, o Supremo Tribunal Federal parece disposto a alterar o seu 

posicionamento. 

Sendo assim, indeciso, o Plenário não discutia amplamente a aplicação ou não da 

Teoria, de modo que a controvérsia ficava restrita a decisões monocráticas. Nas palavras de 

Breno Baía Magalhães43:  

 
Com o passar dos anos (2003-2009), várias foram as decisões do STF que, 
em decisões monocráticas ou acórdãos, ora aceitaram, ora rejeitaram a tese, 
porquanto ainda não houvera, à época, manifestação definitiva da corte sobre 
o tema. Todavia, com vistas a dar fim ao impasse sobre o tema, o tribunal 
chegou a um breve consenso entre os anos 2009/2010: afirmava que o 
plenário ainda não havia se pronunciado sobre a aplicação da tese. Vale 
salientar que o STF, por meio desse posicionamento, não rejeitou, neste 

                                                                                                                                                         
baseando-me em estudos doutrinários que elaborei sobre o tema, não tenho nenhuma dúvida de que, ainda que 
não se empreste eficácia transcendente (efeito vinculante dos fundamentos determinantes) à decisão, o Tribunal, 
em sede de reclamação contra aplicação de lei idêntica àquela declarada inconstitucional, poderá declarar, 
incidentalmente, a inconstitucionalidade da lei ainda não atingida pelo juízo de inconstitucionalidade.”  
43 MAGALHÃES, Breno Baía. A trajetória da transcendência dos motivos determinantes: o fim da 
história? In: Revista do Senado. Ano 52. Número 205 jan./mar. 2015. Disponibilizada em: 
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/509948/001033011.pdf?sequence=1>. Acesso em 
01/11/2016.  
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ínterim, por inteiro a tese, assim como não determinou sua aplicação sem 
que fossem determinados alguns parâmetros. 

 

Em diversos julgados, essa indecisão foi externada. Na Reclamação 5120/RO, por 

exemplo, julgada em 2007, o relator, Ministro Ricardo Lewandowski, pontuou o 

posicionamento indefinido do Tribunal:  

 
Em que pese a decisão proferida pelo Plenário desta Corte, em 1º/10/2003, 
ao apreciar e julgar a Rcl 1.987/DF, de Relatoria do Ministro Maurício 
Corrêa, não posso deixar de levar em consideração o julgamento da Rcl 
4.219/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, iniciado em 21/9/2006 e ainda em 
curso em razão de pedido de vista, que se mostra essencial para a 
compreensão do entendimento do STF em torno do tema da transcendência 
dos fundamentos determinantes de suas decisões. 
 
Resta claro, portanto, que a possibilidade do reconhecimento da 
transcendência dos fundamentos determinantes de decisão proferida por esta 
Corte encontra-se, por ora, sem definição.  
 

Importante destacar que na Reclamação 4219/SP, citada pelo Ministro Lewandowski, 

o Ministro Joaquim Barbosa suscitou uma questão de ordem para discutir amplamente a 

possibilidade da extensão dos efeitos vinculantes, porém a Reclamação perdeu o objeto, sendo 

extinta sem julgamento do mérito em razão do falecimento da reclamante. Sendo assim, a 

discussão foi adiada, perdurando a indefinição da Corte.  

Para citar outro exemplo, observa-se a mesma falta de posicionamento da Corte no 

voto do Ministro Eros Grau, relator da Reclamação 6495/SP, julgada em 2008:  

 
O Plenário deste Tribunal ainda não fixou entendimento no sentido de 
afirmar a transcendência das razões de decidir nas ações constitucionais. Por 
ora persiste o entendimento, do Colegiado, segundo o qual a ausência de 
identidade 'perfeita' entre o ato impugnado e a decisão apontada como 
violada é circunstância que inviabiliza o conhecimento da reclamação. 

 
Em resumo, a posição do Supremo Tribunal Federal até meados de 2010, em relação à 

aplicação ou não da Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes, se manteve 

indefinida.  

Em 2010, porém, a situação se altera. Com o julgamento da Reclamação 3014/SP, 

houve um assentamento jurisprudencial, já que a Corte pôde discutir, em plenário, qual seria o 

entendimento a ser adotado. Na ementa, fica claro o não acolhimento da teoria pelo Tribunal: 

 
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2.868, examinou a validade 
constitucional da Lei piauiense 5.250/02. Diploma legislativo que fixa, no 
âmbito da Fazenda estadual, o quantum da obrigação de pequeno valor. Por se 
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tratar, no caso, de lei do Município de Indaiatuba/SP, o acolhimento do pedido 
da reclamação demandaria a atribuição de efeitos irradiantes aos motivos 
determinantes da decisão tomada no controle abstrato de normas. Tese 
rejeitada pela maioria do Tribunal. 
 

 Necessário destacar a posição do Gilmar Mendes, semelhante a adotada na 

Reclamação 4987/PE, citada anteriormente. Tal situação se justifica pois o caso paradigma 

era o mesmo: a ADI 2868/PI. Assim sendo, para o Ministro, este julgado também não 

introduzia a discussão da transcendência dos motivos determinantes, mas sim a possibilidade 

de se analisar, em sede de Reclamação, a constitucionalidade de lei de teor idêntico ou 

semelhante à lei que já foi objeto de fiscalização abstrata de constitucionalidade perante o 

Supremo Tribunal Federal.  

 Tal raciocínio é acompanhado, principalmente, pelos Ministros Ricardo Lewandowski 

e Cezar Peluso. Para eles, a controvérsia residia na possibilidade de se declarar 

incidentalmente a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei municipal, através 

da Reclamação. 

Porém, para os demais, tratava-se de um caso de extensão dos efeitos vinculantes e, 

por maioria, entenderam não ser possível a aplicação desta Teoria, caso contrário estaria 

sendo exercido controle de constitucionalidade em sede de Reclamação, o que não seria 

admissível.  

 Essa mudança jurisprudencial ficou explícita no Informativo 668 de 201244, que 

incluiu o Agravo Regimental da Reclamação 11477/CE. Nesse caso, o reclamante se baseava 

na teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes e os ministros negaram45 a aplicação 

desta, seguindo o que foi decidido na Reclamação 3014/SP.  

 É possível citar também o Informativo 696 de 201346, o qual transcreveu a decisão 

tomada no Agravo Regimental da Reclamação 11479/CE, ressaltando que este tinha idêntica 

matéria do Agravo Regimental da Reclamação 11477/CE supracitado. Nesse julgado, também 

foi entendido ser inaplicável a extensão dos efeitos vinculantes aos motivos determinantes.  

                                                 
44 O inteiro teor do Informativo 668 pode ser encontrado no endereço eletrônico: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo668.htm> . Acesso em 25/10/16. 
45 Ementa do Agravo Regimental na Reclamação 11477/CE: RECLAMAÇÃO. A reclamação pressupõe a 
usurpação da competência do Supremo ou o desrespeito a decisão proferida. Descabe emprestar-lhe contornos 
próprios ao incidente de uniformização, o que ocorreria caso admitida a teoria da transcendência dos motivos 
determinantes. Precedentes: Reclamação no 3.014/SP, Pleno, relator ministro Ayres Britto, acórdão publicado no 
Diário da Justiça eletrônico de 21 de maio de 2010. 
46 O inteiro teor do Informativo 696 pode ser encontrado no endereço eletrônico: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo696.htm> . Acesso em 25/10/16. 
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 Seguindo diversos casos em que a Corte negou a aplicação da Teoria da 

Transcendência dos Motivos Determinantes, o Informativo 808 de 201547 é o mais recente a 

tratar deste tema, e inclui a Reclamação 8168/SC. Neste caso, o Ministro Luiz Edson Fachin 

aponta que a reclamante pretendia dar efeitos vinculantes aos fundamentos dos votos dos 

Ministros. Entretanto, o relator conclui48 que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é 

firme no sentido de ser incabível reclamação fundada na transcendência dos motivos 

determinantes.  

  Em síntese, o Supremo Tribunal Federal passou por três momentos na sua 

jurisprudência, que ficam claros no estudo dos precedentes. No primeiro momento, de 2003 a 

2007, a Corte pareceu aceitar a extensão dos efeitos vinculantes aos fundamentos 

determinantes. Porém, a partir de 2007, alguns ministros se posicionaram de forma contrária a 

teoria. Todavia, a discussão ficava restrita às decisões monocráticas, razão pela qual a Corte 

não tinha um posicionamento claro. Por esse motivo, de 2007 a 2010, o Supremo Tribunal 

Federal vivenciou um “momento de indecisão”.  

Por fim, a partir de 2010 e perdurando até hoje, a Corte assumiu o entendimento 

contrário à extensão dos efeitos vinculantes, consolidando assim a sua jurisprudência.  

2.2. ARGUMENTOS FAVORÁVEIS À APLICAÇÃO 

 

Analisando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, foi possível perceber que 

em muito se discutiu a aplicação ou não da Teoria da Transcendência dos Motivos 

Determinantes. Neste tópico, serão elencados os principais argumentos favoráveis à adesão da 

teoria, destacando o posicionamento da doutrina e de alguns ministros da Corte, que se afinam 

com a posição adotada neste trabalho.    

Primeiramente, é fundamental relembrar que o Ministro Gilmar Mendes foi o 

precursor da Teoria no Brasil, importando a ideia do direito alemão. Desde 2002, é claro 

                                                 
47 O inteiro teor do Informativo 808 pode ser encontrado no endereço eletrônico: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo808.htm> . Acessado em 25/10/16. 
48 Ementa da Reclamação 8168/SC: RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO 
DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE 
PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É 
improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro 
de controle. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível 
reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. III 
- O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de empresa pública despedir, ou não, 
empregado público após sua aposentadoria, nem, caso despedisse, se a consequência seria reintegrar o 
empregado, ou garantir-lhe as verbas rescisórias. IV - Reclamação julgada improcedente.  
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defensor da extensão dos efeitos vinculantes aos motivos determinantes, posição que externa 

enquanto operador do direito e doutrinador. Em sua festejada obra, Gilmar Mendes49 afirma:  

 
Como se vê, com o efeito vinculante pretendeu-se conferir eficácia adicional 
à decisão do STF, outorgando-lhe amplitude transcendente ao caso concreto. 
Os órgãos estatais abrangidos pelo efeito vinculante devem observar, pois, 
não apenas o conteúdo da parte dispositiva da decisão, mas a norma abstrata 
que dela se extrai, isto é, que determinado tipo de situação, conduta ou 
regulação – e não apenas aquela objeto do pronunciamento jurisdicional – é 
constitucional ou inconstitucional e deve, por isso, ser preservado ou 
eliminado.  
 

 Nesse sentido, na Reclamação 1987/DF, em que foi aplicada a Teoria da 

Transcendência dos Motivos Determinantes, Gilmar Mendes sustenta a extensão dos efeitos 

vinculantes, utilizando como argumento principal justamente o objetivo destes. Para o 

Ministro, desde a sua importação para o direito brasileiro, através da Emenda Constitucional 

nº 3, o efeito vinculante tinha o propósito de abranger os fundamentos determinantes da 

decisão.  

 Seguindo esse raciocínio, a vinculação aos fundamentos decorreria do próprio papel 

dos efeitos vinculantes, o qual seria imprimir força ao Tribunal para que este possa exercer a 

sua função de “zelar pela observância estrita da Constituição nos processos especiais 

concebidos para solver determinadas e específicas controvérsias constitucionais”50.  

Ainda, para Gilmar Mendes, reduzir o efeito vinculante apenas ao dispositivo da 

decisão seria uma forma de esvaziamento completo do instituto. Assim, afirma na 

Reclamação 1987/DF: 

 
A limitação do efeito vinculante à parte dispositiva da decisão tornaria de 
todo despiciendo esse instituto, uma vez que ele pouco acrescentaria aos 
institutos da coisa julgada e da força de lei ou da eficácia erga omnes. Como 
já foi observado, tal redução diminuiria significativamente a contribuição 
que o Tribunal pode dar à preservação e ao desenvolvimento da ordem 
constitucional.  
 

                                                 
49 MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015. Página 1342. 
50 Gilmar Mendes, na Rcl. 1987/DF: “Em verdade, o efeito vinculante decorre do particular papel político-
institucional desempenhado pela Corte ou pelo Tribunal Constitucional, que deve zelar pela observância estrita 
da Constituição nos processos especiais concebidos para solver determinadas e específicas controvérsias 
constitucionais. [...] Vale ressaltar que o alcance do efeito vinculante das decisões não pode estar limitado à sua 
parte dispositiva, devendo, também, considerar os chamados ‘fundamentos determinantes’”.  
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Como visto, esse posicionamento do Ministro Gilmar Mendes é minoritário e, embora 

tenha sido acolhido pela maioria dos ministros em um primeiro momento, atualmente 

entende-se que os efeitos vinculantes não se estendem aos motivos determinantes.  

Contudo, o argumento defendido por Gilmar Mendes encontra ecos na doutrina. Luiz 

Guilherme Marinoni, por exemplo, reafirma a missão do Supremo Tribunal Federal de 

estabilização da ordem jurídica constitucional, de modo que a eficácia vinculante dos motivos 

determinantes seria uma forma de assegurar o objetivo da Corte.  

Para tanto, as decisões tomadas pelo próprio Tribunal, seja em controle difuso ou 

concentrado, devem ser observadas. Assim ensina Marinoni51:  

 
Embora o art. 102, parágrafo 2o da CF/1988 afirme que as decisões 
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em ações diretas de 
constitucionalidade e inconstitucionalidade, têm eficácia vinculante 
“relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário”, e, portanto, não 
sobre o próprio Supremo Tribunal Federal, parece inquestionável que as 
rationes decidendi das decisões de constitucionalidade e 
inconstitucionalidade proferidas – seja em controle concentrado, seja em 
controle difuso – não podem deixar de ser por ele observadas. Entendimento 
contrário daria à Corte a que incumbe a tarefa de interpretar a Constituição, 
zelando pela sua força normativa, a possibilidade de negar a sua importante 
missão para a estabilização da ordem jurídica constitucional.  
 

Ainda, dentre os adeptos da transcendência dos motivos determinantes, encontra-se o 

Ministro Luís Roberto Barroso. Enquanto doutrinador, Barroso foi claro ao considerar viável 

a proposta dos efeitos transcendentes, por entender que estes integram a lógica da jurisdição 

constitucional, em concordância com o Ministro Gilmar Mendes.  

Todavia, para compreender a argumentação do Ministro Luís Roberto Barroso, é 

preciso fazer uma ressalva. Como será analisado no tópico seguinte, no qual serão elencados 

os argumentos contrários a transcendência dos motivos determinantes, um dos problemas 

encontrados pela Corte é a razão de decidir. A generalidade da ratio decidendi e, como 

identificá-la, é uma dificuldade vivenciada pelos Tribunais estrangeiros que seguem o 

common law, e ainda maior para o Supremo Tribunal Federal, já que não temos raízes na 

cultura dos precedentes52.  

                                                 
51 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 4a edição. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2016. Página 199. 
52 Patrícia Perrone Campos Mello aponta essa dificuldade: “Afirma-se, ainda, que seria excessivo conferir efeitos 
normativos a todos os fundamentos da decisão. Nesse ponto, a Corte parece passar ao largo da compreensão de 
que somente a razão determinante do julgado, como aceita pela maioria – e não toda a fundamentação – compõe 
a razão de decidir. Como se nota, há, na operação dos precedentes normativos pelo STF, certa confusão e certa 
hesitação que são produtos de uma cultura de precedentes com efeitos normativos e da pouca familiaridade com 
o instrumental adequado para lidar com tais precedentes.”. (MELLO, Patrícia Perrone Campos. em O Supremo 
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Nesses termos, Barroso defende coerentemente que, para que seja possível a aplicação 

dos efeitos transcendentes aos motivos determinantes, é necessário o hábito em construir a 

tese jurídica. In verbis53:  

 
Os efeitos transcendentes integram a lógica da jurisdição constitucional. Os 
tribunais devem observar as teses afirmadas pelo STF. Por essa razão, tenho 
defendido – em sede doutrinária e no âmbito do próprio Tribunal – que todo 
julgamento seja concluído com a explicitação do entendimento em que se 
fundou a decisão – o que no Direito anglo-saxão, se chama holding. [...] É 
importante que as ementas dos acórdãos explicitem a tese jurídica afirmada 
pelo Supremo, a fim de facilitar o seu pronto conhecimento.  

 
Patrícia Perrone, por sua vez, destaca que, nos casos de Súmulas Vinculantes, o 

Supremo “habitualmente produz verbetes que sintetizam a razão de decidir comum a diversos 

julgados sobre uma mesma matéria, aos quais é atribuída força normativa”54, o que demonstra 

a capacidade da Corte em fazer o mesmo em sede de controle concentrado, reconhecendo a 

normatividade da ratio decidendi.  

Em síntese, o que se pretende demonstrar é a capacidade do Supremo Tribunal Federal 

em elaborar precedentes cuja vinculação vai além dos dispositivos das decisões. Assumindo 

esse papel, como o faz ao elaborar Súmulas Vinculantes, a Corte precisaria formular teses 

jurídicas, expondo a ratio decidendi dos julgados, de modo que a isonomia no tratamento de 

casos semelhantes, importada do common law, seja garantida.  

Sendo assim, os argumentos favoráveis à transcendência dos motivos determinantes 

assim se resumem: (1) pela própria natureza dos efeitos vinculantes e a função de 

estabilização da ordem constitucional conferida ao Supremo Tribunal Federal, a vinculação 

aos fundamentos determinantes é possível; e (2) é praticável que o Tribunal exponha a tese 

jurídica ao final de cada julgado, tornando viável o efeito transcendente.  

2.3. ARGUMENTOS CONTRÁRIOS À APLICAÇÃO 

 

Após analisados os argumentos favoráveis à adoção da transcendência dos motivos 

determinantes, caberá a análise das razões que levaram os Ministros do Supremo Tribunal 

Federal a negarem a aplicação dos efeitos transcendentes.  

                                                                                                                                                         
e os precedentes constitucionais: como fica a sua eficácia após o Novo Código de Processo Civil. Revista 
Universitas Jus, Brasília, v. 26, n. 2, p. 41 a 53, 2015).  
53 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no Direito Brasileiro. 7a ed. São Paulo: 
Saraiva, 2016. Página 249. 
54 MELLO, Patrícia Perrone Campos. O Supremo e os precedentes constitucionais: como fica a sua eficácia 
após o Novo Código de Processo Civil. Revista Universitas Jus, Brasília, v. 26, n. 2, p. 41 a 53, 2015. 
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De acordo com Luís Roberto Barroso, o principal argumento é de caráter prático. O 

Supremo Tribunal Federal temendo a multiplicidade de reclamações que poderia vir a receber, 

caso adotasse a transcendência dos motivos determinantes, foi contrário à extensão dos efeitos 

vinculantes. Assim leciona Barroso55:  

 
Essas decisões rejeitam a extensão dos efeitos vinculantes e gerais da 
exegese da Corte a atos semelhantes, ainda que presentes as mesmas razões 
que justificaram a decisão do caso paradigma, para evitar a multiplicação 
exponencial de processos que o acesso direto ao Tribunal, proporcionado 
pela reclamação, ensejaria.  
 

O Ministro Marco Aurélio, no julgamento da Reclamação 1987/DF, externa a 

preocupação com a multiplicidade de processos. De acordo com o raciocínio do ministro, do 

ponto de vista jurídico, não haveria que se falar em extensão dos efeitos vinculantes dos 

motivos determinantes. Ainda assim, mesmo que fosse juridicamente aceitável, seria inviável 

sob o ponto de vista prático.  

Na Reclamação 3014/SP, a Corte demonstrou a mesma preocupação com a quantidade 

de Reclamações que iriam chegar a sua apreciação, e tal apreensão, compartilhada pela 

maioria dos ministros, foi uma das razões que levaram a não adesão à transcendência dos 

fundamentos determinantes. A Ministra Carmen Lúcia externou essa inquietação, afirmando 

que “o número de reclamações vem crescendo assustadoramente”.  

No mesmo julgado, a Ministra Ellen Gracie também expôs o problema prático que a 

Corte estaria enfrentando, ao comparar o Supremo Tribunal Federal com a Suprema Corte dos 

Estados Unidos, afirmando que esta tinha um número inferior de casos, o que justificaria a 

adesão aos efeitos transcendentes. In verbis:  

 
Valho-me do exemplo trazido pelo Ministro Celso de Mello relativo à Corte 
Suprema americana, que, como se sabe, tem um número de decisões bem 
inferior à nossa e cujas razões determinantes, então, podem efetivamente ser 
levadas em conta.  
 
Imaginem se, por exemplo – com esse alargamento do âmbito da 
reclamação, que se propõe –, com o número das ações diretas de 
inconstitucionalidade e declatórias de constitucionalidade que esta Corte já 
julgou, cobrindo praticamente todos os ramos do Direito, tivermos os 
fundamentos determinantes de cada uma dessas decisões ensejando o 
ingresso de novas reclamações.  

   

                                                 
55 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no Direito Brasileiro. 7a ed. São Paulo: 
Saraiva, 2016. Página 249. 
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Além desse aspecto prático, argumenta-se que os efeitos transcendentes iriam além do 

objeto da Reclamação previsto na Constituição Federal. Ressalta-se que, no capítulo seguinte, 

o instituto da Reclamação e seus aspectos controvertidos serão esmiuçados. Por ora, o estudo 

se limitará a compreensão do posicionamento dos Ministros. 

Sendo assim, na Reclamação 3014/SP, o Ministro Carlos Ayres Britto destaca o papel 

da Reclamação na ordem constitucional, comparando-a com a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, já que neste julgado muito se discutiu sobre a possibilidade de controle 

de constitucionalidade através da Reclamação. In verbis:  

 
A ADI, em última análise, garante a autoridade da própria Constituição, 
porque sai em defesa da integridade dos respectivos comandos. Já a 
reclamação garante a autoridade do guardião da Constituição. Seja para 
confirmar a autoridade das decisões do Supremo, seja para preservar a 
competência do Supremo, qual o objetivo central da reclamação? Guardar o 
guardião da Constituição. 
 

 O Ministro Marco Aurélio, na Reclamação 1987/DF, além de demonstrar a 

inviabilidade prática da transcendência dos fundamentos determinantes, também buscou 

delimitar o papel da Reclamação.  

Para ele, a Reclamação objetiva assegurar a autoridade da decisão da Corte, mas é 

preciso que esta seja executável, afinal só assim poderia ser descumprida. No caso da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade, para o Ministro, há uma decisão meramente declaratória, que 

não seria passível de execução. Assim expõe o seu pensamento:  

 
Não temos a pertinência da reclamação em se tratando de “busca” da 
autoridade da decisão proferida pelo STF no processo objetivo, e não 
subjetivo, que é o revelado na ADI (uma decisão de inconstitucionalidade, 
por exemplo, não é executável, então não seria descumprida). Caso fosse 
possível, teríamos inúmeros processos. 

 

Além disso, os Ministros resistem aos efeitos transcendentes devido à dificuldade em 

encontrar a ratio decidendi da decisão. Segundo a Ministra Carmen Lúcia, no Agravo 

Regimental da Reclamação 11.477/CE, nos julgados da Corte não há uma razão única de 

decidir, o que inviabilizaria a transcendência dos motivos determinantes. A ministra destaca 

que o cômputo dos votos não inclui os fundamentos, nestes termos: 

 
Várias vezes, no Plenário, nós chegamos à mesma conclusão com 
fundamentos distintos, e nunca se apurou e não se proclama que a decisão, 
por exemplo, pela inconstitucionalidade, foi com base em tal fundamento, 
apenas se conta os votos da parte dispositiva. [...] Várias vezes nós julgamos, 
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acompanhando o Relator, com fundamentos diferentes. Quer dizer, estou 
acompanhando a parte dispositiva. E o cômputo do voto é feito nesse 
sentido. 
 

 Imprescindível salientar que a falta de uma razão de decidir única é, de fato, um dos 

principais empecilhos para a adoção da transcendência dos motivos determinantes. Como 

indicado pela Ministra Carmen Lúcia, o processo decisório do Supremo Tribunal Federal não 

encoraja os ministros a analisarem e se posicionarem a respeito dos fundamentos apresentados 

pelos seus colegas.  

Conclui a ministra, portanto, que apenas o dispositivo da decisão estaria sujeito aos 

efeitos vinculantes e não os fundamentos determinantes, já que estes são de difícil 

identificação. Nesse sentido, também induziu o Ministro Carlos Velloso na Reclamação 

1987/DF, anunciando que “o efeito vinculante está sujeito a uma limitação objetiva: o ato 

normativo objeto da ação, o dispositivo da decisão vinculante, não os seus fundamentos”. 

Por fim, embora pouco mencionado, pode-se citar o argumento trazido pelo Ministro 

Sepúlveda Pertence na Reclamação 1987/DF. Segundo o ministro, o instrumento de 

pacificação de jurisprudência utilizado pelo Supremo Tribunal Federal é a Súmula 

Vinculante. Caso fosse possível a extensão dos efeitos vinculantes, a Corte estaria 

“transformando em Súmula Vinculante qualquer premissa de uma decisão”.  

Em suma, os principais argumentos contrários à transcendência dos motivos 

determinantes assim se resumem: (1) aspectos práticos, já que a aplicação da teoria iria 

aumentar o número de reclamações que chegariam ao Supremo Tribunal Federal; (2) 

necessidade de delimitação do papel da reclamação; (3) não há, nas decisões da Corte, uma 

razão única de decidir e (4) a Súmula Vinculante já cumpre o papel de uniformização da 

jurisprudência, sendo desnecessária a extensão dos efeitos vinculantes.  

  



43 
 

 
 

3. ASPECTOS CONTROVERTIDOS 

3.1. O PROBLEMA PRÁTICO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL  

 

A Reclamação Constitucional é uma das protagonistas no estudo da transcendência 

dos motivos determinantes. Isto porque, ao estender os efeitos vinculantes aos fundamentos, a 

consequência prática envolve a Reclamação. Inclusive, como visto no tópico anterior, o 

número destas ações foi uma das principais razões que levaram o Supremo Tribunal Federal a 

negar a teoria da transcendência dos motivos determinantes.  

Em vista disso, a análise da Reclamação Constitucional é fundamental. Após 

construção jurisprudencial, o instituto foi incluído na Constituição Federal, estando previsto 

no seu art. 102, I, “l”. In verbis:  

 
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda 
da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da 
autoridade de suas decisões; 
 

Como disposto na Carta Magna, a Reclamação é uma ação originária do Supremo 

Tribunal Federal, isto é, deve ser proposta diretamente nessa instância e o seu o objetivo é 

duplo: (1) preservar a competência da Corte e (2) garantir a autoridade das suas decisões.  

Além destes, com a famosa Emenda Constitucional 45/2004, que proporcionou a 

“reforma do judiciário”, as hipóteses de cabimento da Reclamação se alargaram para abranger 

o desrespeito a Súmulas Vinculantes, conforme disposto no art. 103-A, parágrafo 3o, da 

Constituição Federal56.  

 Dentre as aplicações da Reclamação Constitucional, a Teoria da Transcendência dos 

Motivos Determinantes é suscitada na análise da garantia da autoridade das decisões do 

Supremo Tribunal Federal.  

É certo que caberá reclamação quando houver descumprimento do dispositivo das 

decisões da Corte. Todavia, o que se propõe com a expansão do efeito vinculante é que seja 

                                                 
56 Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços 
dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua 
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua 
revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. [...] § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que 
contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal 
que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará 
que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. (BRASIL. 1988, online)  
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possível a Reclamação também quando não houver observância aos fundamentos 

determinantes. Isto é, a forma plena de garantir a autoridade das decisões do Supremo 

Tribunal Federal seria observar não só o dispositivo, mas também o conteúdo essencial da 

fundamentação dessas decisões. 

 Sendo assim, no controle abstrato de constitucionalidade, adotando-se a 

transcendência dos motivos determinantes, a Reclamação poderia ser proposta por pessoas 

que não foram abrangidas pela decisão, indo de encontro a atual jurisprudência do Supremo 

Tribunal, segundo a qual detém legitimidade ativa apenas aqueles que forem prejudicados 

pelos atos contrários às decisões da Corte. Nesse sentido57:  

 
Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, são 
legitimados à propositura de reclamação todos aqueles que sejam 
prejudicados por atos contrários às decisões que possuam eficácia vinculante 
e geral (erga omnes). Se o precedente tido por violado foi tomado em 
julgamento de alcance subjetivo, como se dá no controle difuso e incidental 
de constitucionalidade, somente é legitimado ao manejo da reclamação as 
partes que compuseram a relação processual do aresto. 
 

Por exemplo, suponha-se que, em uma ação direta de inconstitucionalidade, a Corte 

decidiu pela inconstitucionalidade da Lei X, do Estado A, firmando a tese de que é 

inconstitucional o Estado proibir determinada conduta dos seus cidadãos. Pacífico é o 

entendimento de que, caso tribunais inferiores ou a própria administração pública venham a 

desrespeitar essa decisão, aplicando a Lei X, caberá Reclamação por todos aqueles que se 

sintam prejudicados que, nesse caso, seria a população do Estado A.   

Todavia, caso houvesse uma norma diversa do Estado B, prevendo a proibição da 

conduta, o que antes foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, a 

população do Estado B não seria legitimada ativa para propor Reclamação alegando o 

desrespeito a decisão da Corte, que julgou inconstitucional lei semelhante.  

A teoria da transcendência dos motivos determinantes propõe alterar justamente esse 

cenário. Caso fosse aplicada, no exemplo acima, mesmo que não tenham sido abrangidos 

diretamente pela decisão que considerou a Lei X inconstitucional, a população do Estado B 

poderia propor uma Reclamação pois, observando os fundamentos determinantes da decisão 

da Corte, a norma em questão também deveria ser considerada inconstitucional.  

Em suma, a teoria da transcendência dos motivos determinantes permite que a 

Reclamação vá além do dispositivo da decisão, oportunizando que haja uma expansão do 

                                                 
57 Agravo Regimental na Reclamação 6078/SC, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, DJ. 29/04/2010.  
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alcance da decisão do Supremo Tribunal Federal, através da extensão dos efeitos vinculantes 

para os fundamentos determinantes.  

Saindo do campo hipotético, situação semelhante foi o que ocorreu na Reclamação 

1987/DF, aqui já analisada. Em síntese, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela 

inconstitucionalidade de certos dispositivos da Instrução Normativa 11/97 do TST. O TRT, da 

10a região, por sua vez, aplicou raciocínio semelhante àquele previsto nos determinados 

artigos da Instrução Normativa, antes considerados inconstitucionais, o que levou o 

Governador do Distrito Federal a propor a Reclamação.  

Prima facie, o posicionamento do TRT não foi abrangido pelo dispositivo da decisão 

da Corte, o que não justificaria a Reclamação. Ademais, o Distrito Federal não estaria 

abrangido pelo dispositivo, sendo o Governador ilegítimo para propor a Reclamação. Porém, 

ao verificar que a tese jurídica era idêntica, alargou-se o efeito da decisão, sendo admitida a 

Reclamação, considerando inconstitucional o entendimento do TRT.  

Nessa toada, a consequência prática direta a adoção da transcendência dos motivos 

determinantes é clara: aumento no número de reclamações. Para garantir a autoridade das 

decisões do Supremo Tribunal Federal, os adeptos dessa teoria expansionista entendem que se 

deve ir além do dispositivo,  considerando a ratio decidendi do julgado.  

Em outras palavras, se antes só caberia Reclamação por um grupo restrito de pessoas – 

aquelas que foram diretamente prejudicadas pelo desrespeito da decisão – e com base em um 

objeto também limitado, o dispositivo da decisão, com a extensão dos efeitos vinculantes, a 

Reclamação poderia ser proposta por um número maior de legitimados e o seu objeto seria 

alargado, para abranger a tese jurídica estabelecida no caso.  

A preocupação com o aumento do número dessas ações foi a principal razão para os 

ministros do Supremo Tribunal Federal negarem a extensão dos efeitos vinculantes aos 

fundamentos determinantes. Como visto, tal receio ficou claro na Reclamação 3014/SP.  

Desse modo, o que definiu o destino da Teoria da Transcendência dos Motivos 

Determinantes foi, principalmente, uma questão de política judiciária. Embora a Corte tenha 

se apoiado em justificativas teóricas, muitos afirmaram ter afinidade com a teoria, mas a 

consideravam inaplicável dada as suas consequências práticas.  

A resistência a aplicação da Reclamação, por sua vez, não é infundada, já que os 

números de reclamações no Supremo Tribunal Federal são significativos. De acordo com 
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números disponibilizados pelo próprio Supremo Tribunal Federal58, em 2016, considerando a 

última atualização acompanhada, feita em 19 de novembro, a Corte já contabilizava 3.693 

reclamações, sendo uma das ações com o maior número de casos no Supremo Tribunal 

Federal.  

Com a adoção da transcendência dos motivos determinantes, em tese, esse número iria 

aumentar, pois todos aqueles casos, em que os fundamentos determinantes de uma decisão da 

Corte fossem desrespeitados, ensejariam Reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Na lição 

de Luiz Guilherme Marinoni59:  

 
A atribuição de eficácia vinculante aos motivos determinantes da decisão 
proferida em controle concentrado confere, por consequência lógica, maior 
latitude à incidência de reclamação, que passa a abranger a não observância 
dos motivos determinantes ou essenciais da decisão, deixando de se limitar à 
sua parte dispositiva.  
 

Todavia, uma crítica se faz necessária: o número de reclamações e o receio de ampliar 

o seu rol de cabimento refletem a inexperiência do direito brasileiro no campo dos 

precedentes. Isto é, o número alto destas ações no Supremo Tribunal Federal indicam que a 

autoridade das suas decisões, suas súmulas vinculantes ou a competência da Corte são 

comumente ameaçadas, o que pode indicar falta de apreciação dos precedentes pelos tribunais 

inferiores.  

Por outro lado, a relutância, por parte do Supremo Tribunal Federal, em amplificar as 

hipóteses da reclamação demonstra que a própria Corte não se enxerga com a função de 

elaborar precedentes, embora, invariavelmente, o faça ao julgar ações do controle concentrado 

com eficácia erga omnes e efeitos vinculantes. 

Em síntese, embora o país tenha caminhado recentemente na direção dos princípios do 

common law, especialmente com a edição do Novo Código de Processo Civil, como veremos 

a seguir, a resistência a ampliação das hipóteses de Reclamação escancara a dificuldade do 

Supremo Tribunal Federal em aceitar a Teoria dos Precedentes, especialmente por temer um 

congestionamento de processos.  

                                                 
58 Dado encontrado em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=pesquisaClasse>. Acesso em: 
19/11/2016.  
59 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 4a edição. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2016. Página 304. 
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3.2. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: TENDÊNCIAS A CONSIDERAR OS 

MOTIVOS DETERMINANTES?  

 

Como fora analisado ao longo desse estudo, a teoria da transcendência dos motivos 

determinantes se insere no tema dos precedentes. Derivada do Tribunal Alemão, o mesmo que 

influenciou a criação do efeito vinculante das decisões em controle concentrado, a eficácia 

transcendente dos fundamentos determinantes sugere um apreço pelos precedentes, já que 

para que seja aplicada é necessário que o Tribunal extraia a ratio decidendi da decisão.  

Nessa toada, a afinidade com a teoria dos precedentes já é objeto de discussão no 

direito brasileiro. Com a edição do Novo Código de Processo Civil, essa demanda foi 

evidenciada já que houve clara valorização dos precedentes, o que permitiu a aproximação do 

direito brasileiro com o sistema de common law.  

Em primeiro lugar, a fim de compreender o sistema de precedentes estabelecido no 

direito processual, é importante estabelecer a distinção entre precedente e jurisprudência, 

largamente adotada no Novo Código de Processo Civil. Para tanto, observa-se a lição de 

Alexandre Câmara60: 

 
Perceba-se, então, que há uma diferença quantitativa fundamental entre 
precedente e jurisprudência. É que falar sobre precedente é falar de uma 
decisão judicial, proferida em um determinado caso concreto (e que servirá 
de base para a prolação de futuras decisões judiciais). Já falar de 
jurisprudência é falar de um grande número de decisões judiciais, que 
estabelecem uma linha constante de decisões a respeito de certa matéria, 
permitindo que se compreenda o modo como os tribunais interpretam 
determinada norma jurídica.  
 

Atento a essa distinção, o Novo Código de Processo Civil estabeleceu, no seu artigo 

927, um rol de precedentes vinculantes (incisos I a III) e meramente argumentativos (incisos 

IV e V)61. In verbis; 

                                                 
60 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2a edição. São Paulo: Atlas, 2016. Página 
428.  
61 Alexandre Câmara: “A eficácia vinculante não resulta do disposto no art. 927 do CPC. E é equivocado, data 
venia, pensar que tal eficácia resultaria do fato de que o texto normativo do caput desse dispositivo afirma que 
juízes e tribunais observarão o que conta dos incisos do aludido artigo de lei. A exigência contida no caput do 
art. 927, de que os órgãos jurisdicionais observarão o que ali está elencado indica, tão somente, a exigência de 
que tais decisões ou enunciados sumulares sejam levados em conta pelos juízes e tribunais em suas decisões. Em 
outras palavras, o art. 927 cria, para juízes e tribunais, um dever jurídico: o de levar em consideração, em suas 
decisões, os pronunciamentos ou enunciados sumulares indicados nos incisos do art. 927. Daí não resulta porém, 
qualquer eficácia vinculante. Esta, quando existente, resultará de outra norma, resultante da interpretação de 
outro dispositivo legal (e que atribua expressamente essa eficácia). […] Assim é que tem eficácia vinculante as 
decisões e enunciados sumulares indicados nos incisos a I a III do art. 927; e são meramente argumentativas as 
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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. 
 

Embora seja um rol exemplificativo62, os precedentes vinculantes são reiterados no art. 

988 do Novo Código de Processo Civil, que trata sobre as hipóteses de reclamação:  

 
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.  
 

Ressalva-se que uma das novidades do Novo Código de Processo Civil é a 

possibilidade de qualquer Tribunal receber Reclamação, não apenas o Supremo Tribunal 

Federal e o Superior Tribunal de Justiça, como prevê a Constituição Federal63. Outra inovação 

é a inclusão de casos repetitivos e incidente de assunção de competência como novos 

precedentes vinculantes no direito brasileiro.  

Sendo assim, é clara a preocupação do legislador em proporcionar a isonomia e 

segurança jurídica. O raciocínio a ser seguido é simples: casos semelhantes devem ser 

resolvidos de forma similar, inclusive daí surge a atenção a resolução de casos repetitivos. Os 

                                                                                                                                                         
decisões e verbetes sumulares de que tratam os incisos IV e V do mesmo artigo.” (CÂMARA, Alexandre Freitas. 
O novo processo civil brasileiro. 2a edição. São Paulo: Atlas, 2016. Página 436).   
62 Luiz Guilherme Marinoni dispõe nesse sentido: o art. 927 consiste apenas na lembrança de alguns precedentes, 
além de súmulas e controversas decisões tomadas em incidentes de natureza erga omnes, que deverão ser 
observados pelos juízes e tribunais. (MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 4a edição. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Página 288)  
63 Tal inovação é retirada do parágrafo 1o do art. 988: “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.” (BRASIL. 2015, online). 
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precedentes vinculantes vêm, portanto, com o objetivo de trazer unidade ao ordenamento 

jurídico brasileiro.  

Todavia, nessa lógica de apreço aos precedentes, onde se encaixaria a transcendência 

dos motivos determinantes? Como visto, o Novo Código de Processo Civil expressamente 

considera as decisões tomadas no controle concentrado como precedentes vinculantes mas, 

assim como a Constituição Federal, não estabelece expressamente os limites objetivos dessa 

vinculação.  

Embora não esteja expressa a expansão dos efeitos vinculantes, muitos acreditam que, 

implicitamente, o Novo Código de Processo Civil a tenha adotado, como se verifica no 

parágrafo 4o do art. 98864 supracitado. Observa-se que, nesse dispositivo, o legislador optou 

pelo termo “tese jurídica”, aproximando-se da ideia de ratio decidendi. Nesse contexto, ao 

tratar sobre a polêmica da transcendência dos motivos determinantes, Daniel Assumpção 

opinou:  

Aparentemente visando legislar sobre a polêmica, o art. 988 do Novo CPC 
em seu parágrafo 4o prevê que as hipóteses dos incisos III e IV 
compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos 
casos que a ela correspondam. Entendo que o Novo Código de Processo civil 
adotou a teoria dos efeitos transcendentes dos motivos determinantes ao se 
ferir a “tese jurídica”, e não a norma jurídica decidida concretamente pelo 
Supremo Tribunal Federal.  
 

 Assim, ao considerar que as decisões do controle concentrado são precedentes 

vinculantes, de modo que o seu desrespeito enseja a Reclamação, o Novo Código de Processo 

Civil parece entender que a vinculação recai sobre a fundamentação. Nesse sentido, Fredie 

Didier entende: “a conjugação do art. 927, I, com o art. 988, ambos do CPC, reforça a eficácia 

formalmente vinculante dos precedentes do STF em casos de controle concentrado de 

constitucionalidade - e não apenas dos comandos dessas decisões”65. 

Ainda, corroborando tal entendimento, se o direito brasileiro caminha para a 

uniformização, de modo que se deve garantir a isonomia entre casos semelhantes, não faria 

sentido restringir os efeitos vinculantes aos dispositivos da decisão, como entende hoje o 

Supremo Tribunal Federal. Nesse juízo, dispõe Alexandre Câmara66:  

 

                                                 
64 Art. 988, § 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. (BRASIL. 2015, online).  
65 DIDIER Jr., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil (volume 3): o processo 
civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querella nullitatis, incidentes de 
competência originária de tribunal. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016. Página 549. 
66 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2a edição. São Paulo: Atlas, 2016. Página 
442.  
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Quando um tribunal produz uma decisão que terá eficácia de precedente 
vinculante, não interessa – salvo para as partes daquele processo – saber se o 
pedido foi julgado procedente ou improcedente, se o recurso foi provido ou 
desprovido, se o autor ganhou ou perdeu a causa. Isto só é relevante para as 
próprias partes daquele processo. A eficácia vinculante não existe para que 
em todos os casos futuros todos os autores ganhem, ou para que todos os 
pedidos sejam julgados improcedentes. A eficácia vinculante existe para que, 
diante de um caso idêntico ao anterior, a nova decisão seja baseada nos 
mesmos fundamentos determinantes.  
 

Em outras palavras, ao decidir pela inconstitucionalidade de determinada norma, esse 

será o dispositivo do acórdão, porém, os fundamentos determinantes é que poderão ser 

aplicados a casos análogos, indo ao encontro da isonomia que o direito processual moderno 

tutela.  

Nada obstante, para Alexandre Câmara67, a fim que a transcendência dos motivos 

determinantes se torne uma realidade, é preciso alterar o sistema de votação do Supremo 

Tribunal Federal e demais colegiados. Atualmente, vota-se pela conclusão, mesmo que os 

fundamentos sejam distintos, o que impossibilita a definição de uma ratio decidendi. A 

votação deveria levar em consideração os fundamentos, de modo a determinar aqueles que 

foram determinantes para a conclusão do julgado. 

Daniel Assumpção68, corroborando a posição do Câmara, leciona nesse sentido:  

 
Essa realidade, conforme bem apontado pela melhor doutrina, exige uma 
mudança na forma do julgamento colegiado, que atualmente se dá por 
adesão à conclusão e que deve passar a ser realizado por adesão à 
fundamentação. Os julgadores não poderão se limitar a aderir ao voto do 
relator, cabendo expressar sua concordância de forma expressa aos seus 
fundamentos, cabendo também, e em especial, ao magistrado expor sua 
discordância com tais fundamentos, ainda que concorde com a conclusão do 
voto condutor.  
 

Nesse contexto, imprescindível ressaltar o art. 489, parágrafo 1o, V, do Novo Código 

de Processo Civil:  

Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: 
§ 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; 
 

                                                 
67 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2a edição. São Paulo: Atlas, 2016. Página 
443. 
68 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Leis 13.105/2015 e 13.256/2016. 3a. 
ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016. Páginas 505 e 506.  
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Pela leitura desse dispositivo, é possível verificar que, os tribunais, ao fundamentar as 

decisões, invocando precedentes, deverão se ocupar em analisar os motivos determinantes 

destes. Caso contrário, a decisão judicial não estará corretamente fundamentada. Ora, se os 

motivos determinantes devem ser apreciados, em consonância com a teoria dos precedentes, 

há forte indício de que estes também são dotados de efeito vinculante e não simplesmente o 

dispositivo da sentença ou acórdão.  

 Desse modo, após uma leitura sistemática do Novo Código de Processo Civil e, 

entendendo os seus objetivos, é possível perceber que o direito processual aponta no sentido 

que os motivos determinantes devem ser dotados de efeitos vinculantes, mesmo que a adesão 

a expansão desses efeitos não tenha sido feita de forma categórica.  

Com o novo diploma processual, o direito caminha a passos largos para a cultura de 

respeito aos precedentes e uniformização do ordenamento jurídico. As mudanças trazidas 

parecem instigar os tribunais e juízes, inclusive o Supremo Tribunal Federal, a abrir os olhos 

para uma necessária adaptação.  

Por fim, como visto, a principal justificativa da Corte para a não adesão da 

transcendência dos motivos determinantes foi de caráter prático, envolvendo o aumento do 

número de reclamações e até mesmo o modelo da votação que impediria a identificação de 

uma ratio decidendi. Isso só reforça a inevitabilidade da transformação, de modo que a 

valorização dos precedentes, como deseja o Novo Código de Processo Civil, seja 

implementada no âmbito do direito constitucional.  
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CONCLUSÃO 

 
 
 A presente peça acadêmica teve como finalidade analisar, sob a ótica do direito 

constitucional, as nuances da teoria da transcendência dos motivos determinantes, 

especialmente das decisões no controle concentrado de constitucionalidade, no direito 

brasileiro.  

O contexto do estudo foi delineado a partir da aproximação do direito brasileiro, 

partidário do civil law, com as ideias do common law, especialmente a Teoria dos 

Precedentes. Assim, extraída do direito alemão, a transcendência dos motivos determinantes 

indica uma expansão dos efeitos vinculantes para além do dispositivo da decisão judicial, 

abraçando a razão de decidir do julgado.  

Como visto, essa possibilidade de alargamento dos efeitos vinculantes é suscitada 

devido a brecha da Constituição Federal que não define os limites objetivos dos efeitos 

vinculantes, apenas os subjetivos. Ou seja, é certo que as decisões em controle concentrado 

vinculam o poder judiciário e a administração pública, porém é incerto quais partes dessas 

decisões deverão ser observadas.  

Tendo essa incerteza como plano de fundo, o Supremo Tribunal Federal passou a 

discutir o tema, no início dos anos 2000. No começo, a Corte entendeu pela extensão dos 

efeitos vinculantes, apoiada nas ideias do Ministro Gilmar Mendes. Porém, como não havia 

uma discussão aberta no plenário, a posição do Supremo Tribunal Federal se manteve 

indefinida entre 2007 e 2010. Apenas em meados de 2010, a Corte optou por não aceitar a 

transcendência dos motivos determinantes, posição que assume até hoje.  

Mesmo que os argumentos favoráveis encontrem ecos na doutrina e simpatizantes até 

no próprio Supremo Tribunal Federal, que enxergam o papel uniformizador do Tribunal e 

consideram praticável a exposição de uma tese jurídica ao final dos julgados, os argumentos 

contrários a adoção da teoria foram mais fortes.  

Embora tenham sido levantados alguns aspectos jurídicos, os pretextos de maior 

relevância foram os de caráter prático, que deixaram claro a preocupação do Supremo 

Tribunal Federal ao tratar de precedentes vinculantes. Assim, ao negarem a transcendência 

dos motivos determinantes, o fizeram por não conseguirem facilmente identificar a ratio 

decidendi das decisões e pela preocupação com o aumento do número das reclamações.  

Como a Reclamação Constitucional é a consequência imediata na extensão dos efeitos 

vinculantes, esta foi objeto de uma análise mais profunda, o que levou a conclusão de que é 



53 
 

 
 

compreensível a preocupação com o alto número de reclamações, já que estas ocupam boa 

parte da agenda do Supremo Tribunal Federal e, com a adoção da Teoria, a abrangência do 

instituto seria alargada, aumentando o número de casos que seriam levados a apreciação da 

Corte. Por outro lado, a elevada quantidade e a resistência do Supremo Tribunal Federal com 

essa ação revelam, como pontuado, a falta de apreço pela cultura dos precedentes.  

Ainda no último capítulo, foi trazido à apreciação o Novo Código de Processo Civil 

devido a evidente valorização dos precedentes no novo diploma processual. A partir de uma 

leitura sistemática e, tendo em vista a preocupação com a uniformização do ordenamento 

jurídico, presente nas novas normas processuais, é possível perceber uma forte tendência em 

aceitar a expansão dos efeitos vinculantes.  

Em síntese, apesar da teoria não ser aceita pelo Supremo Tribunal Federal, o seu 

estudo demonstra a necessidade de adaptação da Corte, especialmente no contexto em que se 

busca uma afinidade com a lógica dos precedentes. Havendo a consciência de que é possível 

trabalhar para a extração de uma tese jurídica dos julgados da Corte, estes, como precedentes 

vinculantes, exerceriam importante papel na uniformização do ordenamento jurídico, onde 

casos semelhantes seriam julgados de forma equivalente.  

Para finalizar, registra-se o conclusivo ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni: “o 

verdadeiro valor do precedente – seja qual for ele – não está na parte dispositiva da decisão, 

mas na essência das razões apresentadas para justificá-la”69.  

  

                                                 
69 MARINONI, Luiz Guilherme. Uma nova realidade diante do Projeto de CPC: a ratio decidendi ou os 
fundamentos determinantes da decisão. Interesse Público – IP, Belo Horizonte, ano 15, n. 77, jan./fev. 2012. 
Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=86591>. Acesso em: 02/11/2016. 
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