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A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ações  
em que se impugnam decisões do Conselho Nacional de Justiça*

Dias Toffoli**

1 Breves razões históricas da criação do 
Conselho Nacional de Justiça1 

A história do Brasil demonstra que há uma 
disputa e um movimento pendular na Nação brasileira.  
Trata-se de haver uma maior autoridade e poder sob o 
controle das elites locais ou sob controle de um poder 
central; uma maior legitimidade ou competência dos 
Estados, das províncias — antigamente, ou uma maior 
competência do governo central da Nação.

O Brasil nasceu separado em capitanias, depois 
vieram o Governo-Geral, o Vice-Reinado, o Reino Unido, 
o Império e, por fim, a República. Dom Pedro I fechou 
a Constituinte de 1823 porque ela estava dando muita 
autonomia e poder às elites locais. Com a primeira 
regência — após a abdicação de Pedro I, em um 
contexto de insurreição destas elites locais ao poder 
central —, veio o Ato Adicional de 1834 à Constituição de 
1824, que descentralizou as competências normativas 
para se deliberar sobre o Judiciário, a segurança 
pública, a economia, a educação etc., atribuindo-as 
às assembleias provinciais (até então formalmente 
chamadas de “Conselhos Geraes”).

Ao longo da Primeira Regência, houve absoluta 
falta de uniformidade na disciplina do Judiciário 
brasileiro, do Judiciário nacional. Disputas e debates 
ocorridos então levaram ao chamado Regresso 
juridicamente presente e consubstanciado na Lei de 
Interpretação de 12 de maio de 1840, capitaneada pelo 
Visconde do Uruguai, Paulino José de Sousa, a qual 
se aplicava ao Ato Adicional de 1834. Um dos pontos 

*  Este artigo foi originalmente publicado no livro O Conselho 
Nacional de Justiça e sua atuação como órgão do Poder Judiciário: 
homenagem aos 10 anos do CNJ. LEWANDOWSKI, Ricardo e 
NALINI, José Renato (Org.) São Paulo: Quartier, pp. 81-100, 2015.

**  Vice-presidente do Supremo Tribunal Federal.
1  Rememoro, neste primeiro capítulo, a digressão acerca do 

histórico de criação do CNJ, que pontuei em meu aditamento ao 
voto nos autos da ADI 4.638-MC, de relatoria do Min. Marco Aurélio, 
no bojo da qual apreciava esta Corte a constitucionalidade 
da Resolução 135, de 13 de julho de 2011, do Conselho 
Nacional de Justiça que, entre outras providências, dispunha 
sobre a uniformização de normas relativas ao procedimento 
administrativo disciplinar aplicável aos magistrados. 

centrais do Regresso era exatamente a retomada de 
uniformidade do Judiciário e das normas jurídicas 
e processuais. Quem deve disciplinar o Judiciário? 
As Assembleias locais ou a Nação? Deve haver uma 
disciplina uniforme ou uma disciplina disforme, 
respeitando-se as vontades e peculiaridades locais?

Naquele tempo, os rótulos que se aplicavam 
aos políticos eram conservadores e liberais: os 
conservadores defendiam uma maior competência da 
Nação — do poder central — perante as províncias; 
os liberais defendiam que, estando mais próximas 
do povo as assembleias locais, era mais democrático 
que elas disciplinassem o seu autogoverno, sua auto-
organização, inclusive quanto ao Judiciário e aos 
códigos.

Com a República esses rótulos mudaram de 
liberais e conservadores para federalistas — aqueles que 
defendiam um maior poder das assembleias estaduais 
— e republicanos, aqueles que defendiam um maior 
poder da Nação. No Rio Grande do Sul, na Revolução 
de 1893, os maragatos, que eram federalistas, se 
opunham aos republicanos, que defendiam uma maior 
unidade do Estado do Rio Grande do Sul com a nação. 
Sagraram-se vencedores Júlio de Castilhos; depois, 
Borges de Medeiros; depois, Getúlio Vargas. Não foi à 
toa que Getúlio Vargas promoveu a centralização do 
poder no Estado Novo, porque ele era um chimango, 
um pica-pau, embora fosse casado com uma maragata.

O movimento pendular continuou, depois, com 
a descentralização e a redemocratização política do 
País em 1946, com a nova concentração promovida 
pelo governo militar de 1964 e com a descentralização 
delineada pela Constituição de 1988, inclusive em 
matéria tributária, passando pelo Fundo Social de 
Emergência, no que diz respeito à questão orçamentária 
(Emenda Constitucional de Revisão 1, de 1994).

Esse é o pêndulo da Nação brasileira. A riqueza do 
debate sobre ele pode ser apreendida nos autos da ADI 
4.638/DF, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, e sua 
questão central permanece viva nos diversos poderes 
e no universo acadêmico, na medida em que há 
defensores fervorosos tanto de uma maior autonomia 
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do poder local quanto de uma maior concentração do 
poder na Nação.

O debate perpassa a história brasileira até os dias 
atuais (basta lembrar a guerra fiscal e a prorrogação, 
a cada quatro anos nas últimas décadas do Fundo 
Social de Emergência, que posteriormente recebeu a 
denominação de Fundo de Estabilização Fiscal e hoje 
é denominado de DRU – Desvinculação de Receitas da 
União) e, no contexto específico do Poder Judiciário, a 
criação do Conselho Nacional de Justiça resulta desse 
processo histórico. Os embates entre os defensores 
dessa nova forma de controle do Poder Judiciário e 
seus adversários foram marcados por uma diferenciada 
visão das atividades de correição, planejamento e 
organização da magistratura. De um lado, aqueles 
que acreditavam na suficiência do modelo então em 
vigor. De outro, os que percebiam o esgotamento 
das estruturas constitucionais e legais, cuja mantença 
implicaria a contestação do Poder Judiciário como 
instituição apta a corresponder às expectativas do povo 
brasileiro no mundo contemporâneo, globalizado e na 
era digital e instantânea (on line).

Reduzindo-se o âmbito do exame desse processo 
histórico ao campo correicional, é evidente que a 
missão do CNJ era romper com a inércia, a falta de 
estrutura e as limitações de ordem sociológica das 
corregedorias dos tribunais. Essa viragem foi uma das 
marcas mais significativas do novo regime jurídico 
disciplinar inaugurado pelo CNJ.

Na realidade, ele subtraiu o controle da 
moralidade administrativa da magistratura dos órgãos 
e das elites judiciárias locais para colocá-lo em poder 
de um elemento nacional, descomprometido com as 
particularidades regionais. Marcou, assim, o avanço do 
elemento republicano sobre o federalista, naquilo que 
concerta com a eficiência na solução de desequilíbrios 
de poder e de uso do direito por grupos específicos. 
O CNJ, nesse sentido, tem a missão constitucional de 
trazer para as luzes do cenário nacional os problemas 
internos da judicatura, mais comuns e semelhantes 
entre si do que se imaginava.

Ao mesmo passo traz esta competência a 
significativa tarefa de organizar, planejar, indicar 
caminhos, horizontes e metas no aperfeiçoamento 
da gestão da coisa pública, tudo voltado a uma 
maior eficiência e efetividade do Poder Judiciário 
no cumprimento de seus deveres e de sua missão. 
Quem ganha não é só o jurisdicionado, mas o próprio 
Judiciário, o Estado e a Nação brasileira!

Essa transferência representou também um 
deslocamento de poder e isso não se faz de modo 
suave. Há erros, equívocos, exageros, vaidades e o 
CNJ os há cometido não poucas vezes, mas o processo 
histórico não pode ser revertido, a não ser que o STF, 
em nome de alguns aspectos de ordem técnico-
jurídica, resolva detê-lo. Mas, como disse Victor Hugo, 
em Os Miseráveis, a marcha da História é inexorável. 
Quando muito, se consegue retardá-la, mas, quando 
as energias do tempo irrompem, os efeitos dessa 
retomada são muito mais drásticos. Se, como disse o 
autor francês, a reação deteve a mudança nos campos 
de batalha de Waterloo, em 1815, e no Congresso de 
Viena, a revolução fez-se duplamente implacável em 
1848.

Como bem salientou o eminente Ministro Cezar 
Peluso, no voto que proferiu na ADI 3.367/DF, 

[...] são duas, em suma, as ordens de 
atribuições conferidas ao Conselho pela Emenda 
Constitucional nº 45/2004: (a) o controle da 
atividade administrativa e financeira do Judiciário, 
e (b) o controle ético-disciplinar de seus membros. 

A primeira não atinge o autogoverno 
do Judiciário. Da totalidade das competências 
privativas dos tribunais, objeto do disposto no 
art. 96 da Constituição da República, nenhuma 
lhes foi castrada a esses órgãos, que continuarão 
a exercê-las todas com plenitude e exclusividade, 
elaborando os regimentos internos, elegendo 
os corpos diretivos, organizando as secretarias e 
serviços auxiliares, concedendo licenças, férias e 
outros afastamentos a seus membros, provendo os 
cargos de juiz de carreira, assim como os necessários 
à administração da justiça, etc, sem terem perdido 
o poder de elaborar e encaminhar as respectivas 
propostas orçamentárias. 

[...] 

A segunda modalidade de atribuições do 
Conselho diz respeito ao controle do cumprimento 
dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º). 
E tampouco parece-me hostil à imparcialidade 
jurisdicional. 

Representa expressiva conquista do Estado 
democrático de direito, a consciência de que 
mecanismos de responsabilização dos juízes 
por inobservância das obrigações funcionais 
são também imprescindíveis à boa prestação 
jurisdicional.

Era perceptível que os instrumentos orgânicos de 
controle ético-disciplinar dos juízes e desembargadores 
não eram de todo eficientes, sobretudo nos graus 
superiores de jurisdição, como já o admitiram com 
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louvável sinceridade os próprios magistrados, em 
conhecido estudo de Maria Tereza Sadek. Realidade 
algo semelhante encontra-se nos demais países latino-
americanos.

Ainda nas palavras do Min. Cezar Peluso, 

[...] somente um órgão de dimensão nacional 
e de competências centralizadas pode, sob tais 
aspectos, responder aos desafios da modernidade 
e às deficiências oriundas de visões e práticas 
fragmentárias na administração do Poder [...]. 

Ninguém desconhece, porque é irrecusável, a 
importância do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ 
consolidou-se como um órgão situado na estrutura 
central do Poder Judiciário nacional. Tem poderes 
de orientação, controle, fiscalização, sensórios e 
exerce competência disciplinar, apurando indícios de 
descumprimento dos deveres da magistratura, nos 
termos do art. 103-B, caput e incisos, da Constituição 
da República.

Partindo dessa premissa histórica e irrecusável 
e das competências constitucionalmente atribuídas 
ao CNJ, passo à análise específica do tema proposto, 
primeiro, sob minha óptica, e, no capítulo seguinte, na 
da Suprema Corte, conforme a tese nela prevalente.

2 Posição do autor sobre a competência do 
Supremo Tribunal Federal para julgar 
 ações em que se impugnam decisões 

do Conselho Nacional de Justiça2

As pretensões deduzidas com fulcro no art. 102, 
I, r, da Constituição Federal3 encerram os mais diversos 
pleitos, o que tem contribuído para que este Supremo 
Tribunal venha-se inclinando a não reconhecer sua 
competência originária nas hipóteses em que tais 
requerimentos sejam manejados por via diversa da 
mandamental.

Nesse sentido, já deixou esta Corte assentado 
não lhe competir o exame de ações civis públicas 
(Pet 3.986-AgR, relator o Min. Ricardo Lewandowski, 
Tribunal Pleno, DJe-167, de 05/09/2008) ou ações 

2 Fundado no voto que proferi no julgamento de questão de ordem 
na AO 1.814/MG e na ACO 1.680/AL.

3 Cf. “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, 
a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, 
originariamente: [...] r) as ações contra o Conselho Nacional de 
Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;”

populares (Pet 3.674-QO, relator o Min. Sepúlveda 
Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 19/12/2006) propostas 
em relação a atos dos conselhos referidos na alínea r do 
inciso I do art. 102 da CF/1988.

Tenho, entretanto, que a atração do feito ao 
rol de demandas originariamente atribuídas a esta 
Corte há que ser, paulatinamente, definida a partir de 
perspectiva dúplice: de um lado, restritiva, a ponto 
de preservar a feição excepcional da competência da 
Corte Suprema; de outro, amplificada, de modo a não 
delimitar a apreciação originária do Supremo Tribunal 
com foco apenas na natureza processual da demanda.

De fato, parece-me temerário se reduzir o alcance 
do art. 102, inciso I, alínea r, da Constituição, a partir 
de interpretação de índole formal sobre o dispositivo, 
de modo a se conceber que, ante a incapacidade 
processual dos referidos conselhos, a competência 
originária do STF para processar e julgar as ações contra 
o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho 
Nacional do Ministério Público se restrinja aos feitos de 
natureza mandamental.

A Constituição Federal, ao tratar da competência 
originária do Supremo Tribunal Federal, com a 
pretensão de restringi-la a ações de natureza 
constitucional, o fez taxativa e especificamente. Assim 
o foi quanto a: i) mandados de segurança e habeas 
data contra atos do Presidente da República, das 
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral 
da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 
ii) habeas corpus quando o coator ou paciente for 
autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos 
diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal; 
e iii) mandados de injunção (art. 102, I, d, i e q, da CF). 

Diante dessa explícita opção constitucional, 
exclui-se, em tais casos, a possibilidade de manejar 
ações de índole diversa para impugnar, perante o 
Supremo Tribunal Federal, atos praticados por aquelas 
autoridades. 

Além da competência do Supremo Tribunal 
Federal ser de direito estrito, vale, no caso, dada 
a evidência per se do enunciado constitucional, o 
brocardo inclusio unius, exclusio alterius4. 

4 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009, pp. 195-198.
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Em outros dispositivos do art. 102, I, porém, 
a Constituição Federal alude a ação (alínea n) e 
ações (alínea r), sem qualquer restrição quanto a sua 
natureza, o que parece mesmo indicar o intuito desses 
dispositivos de afetar, em tais casos, um maior espectro 
de demandas à competência originária do STF. 

Não ignoro, por evidente, que o Conselho 
Nacional de Justiça é órgão não personificado 
e, portanto, investido apenas de personalidade 
judiciária. De regra, como observa Celso Agrícola 
Barbi, a capacidade de ser parte liga-se à existência 
de personalidade jurídica. Mas, por questão de 
conveniência, a lei processual pode atribuir aquela 
capacidade a figuras que não têm essa personalidade, 
tal como se dá com a massa falida, a herança jacente, o 
espólio, a sociedade de fato e a massa do devedor civil 
insolvente, a teor dos arts. 12, III, IV, V e VII; e 766, II, do 
Código de Processo Civil5.

Ora, se o legislador ordinário pode atribuir 
a capacidade de ser parte a entes desprovidos de 
personalidade jurídica, a fortiori nada obsta que a 
própria Constituição Federal diretamente o faça.

Assim, dentro de sua liberdade de conformação, 
o poder constituinte derivado, ao inserir no rol de 
competências originárias do Supremo Tribunal Federal 
as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra 
o Conselho Nacional do Ministério Público (art. 102, I, 
r, CF), pode mesmo ter-lhes outorgado a capacidade 
de serem parte em ações, sem restringi-la às 
mandamentais, uma vez que, se assim o desejasse, se 
teria valido da mesma técnica empregada no art. 102, 
I, d. Nesse sentido, aliás, vai o autorizado magistério de 
Cândido Rangel Dinamarco: 

[...] Do disposto no art. 102, inc. I, letra r , da 
Constituição Federal (competência do Supremo 
Tribunal Federal para as ações contra o Conselho 
Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional 
do Ministério Público) infere-se que também essas 
entidades, conquanto não tenham capacidade 
jurídica plena, gozam da capacidade de ser parte ou 
seja, têm uma capacidade de ser parte que autoriza 
a propositura de demandas em face delas6. 

5 BARBI, Celso Agrícola. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio 
de Janeiro: Forense, 1991, v. 1, p. 85. 

6 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 
São Paulo: Malheiros, 2009, v. II, p. 291.

Mais, entendo que não é a pessoalidade na 
integração do polo passivo o elemento definidor da 
competência originária da Suprema Corte, mas, sim, o 
objeto do ato do CNJ, sendo apenas subsequente a 
definição quanto à adequada representação processual 
de tais órgãos, nada impedindo, ressalte-se, que essa 
se faça por intermédio da União.

Importa destacar que não desconsidero, com 
isso, a natureza residual da competência originária 
do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, reafirmo as 
conclusões já obtidas pelo Plenário do Tribunal quanto 
à necessidade de, em alguma medida, restringir-
se o uso de ações de natureza cível não previstas 
expressamente no rol do art. 102, I, da Constituição 
Federal, em face do regime de direito estrito a que a 
competência originária do STF está submetida.

Admitir o contrário seria estabelecer o Supremo 
Tribunal Federal como instância revisora de todos os 
atos e deliberações dos conselhos ali referidos, o que, 
de certo, não foi o intuito do poder reformador. Afinal, 
se nem os atos do presidente da República estão de 
todo inseridos na competência originária desta Corte, 
por que os atos daqueles conselhos estariam?

Alguma restrição, repito, é imperiosa que 
seja firmada. Tenho, entretanto, que a contenção 
interpretativa a ser realizada com tal desiderato não 
deve ser exercida sob a óptica meramente instrumental, 
pena de esvaziamento do conteúdo da norma.

Compreendo que a inserção do dispositivo em 
questão no rol de competências originárias da Corte 
não buscou apenas garantir que os atos de autoridade 
dos Conselhos ali referidos fossem objeto de apreciação 
pelo Supremo, por meio de ações mandamentais. 
Vislumbro, em verdade, na previsão constitucional, um 
mecanismo assecuratório da própria finalidade do CNJ e 
da imperatividade de suas decisões, em face dos órgãos e 
dos membros submetidos a sua autoridade.

Isso porque a preservação da competência 
constitucionalmente atribuída ao CNJ e a própria 
efetividade de sua missão restariam fatalmente 
prejudicadas se todos os atos e deliberações que 
proferisse estivessem sujeitos à jurisdição dos membros 
e órgãos submetidos a sua atividade fiscalizatória 
e de controle. Seria uma verdadeira subversão da 
posição constitucional atribuída a esse órgão; posição, 
ressalte-se, em grande medida fundada na histórica 
constatação de uso muitas vezes desequilibrado do 
poder e do direito pelas elites judiciárias locais, como 
já salientado no primeiro capítulo deste trabalho.
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Portanto, para preservar a necessária e importante 
missão constitucional atribuída ao CNJ, tenho que 
a contenção interpretativa a ser realizada sobre o 
alcance do artigo 102, I, r, da Constituição, a despeito 
de considerar a necessária delimitação das atribuições 
originárias da Corte, não pode descuidar da ratio 
subjacente à edição daquela reforma constitucional.

Importa frisar que a preocupação com a razão de 
ser não manifesta das hipóteses consagradas no art. 
102, I, da Carta Magna tem sido uma constante nos 
julgamentos desta Corte, relativamente à definição das 
matérias submetidas a sua competência originária.

Exemplifico. Nos autos da ACO 359/SP-QO, o 
eminente Min. Celso de Mello trouxe ao Plenário da 
Suprema Corte a discussão quanto ao alcance da 
alínea f do citado dispositivo. Naqueles autos, firmou-
se o entendimento, em que pese a menção genérica 
do texto constitucional a causas e conflitos entre os 
entes federados, de que tão somente os litígios com 
potencialidade ofensiva sobre os valores que informam 
o pacto federativo seriam de competência originária 
da Corte.

Naquele mesmo julgado, foi citado trecho do 
voto proferido pelo eminente Ministro Sepúlveda 
Pertence no julgamento da ACO 417/PA-QO, o qual 
bem ressalta a superação da interpretação literal por 
esta Corte em favor da apreensão da finalidade do 
dispositivo:

A jurisprudência da Corte traduz uma 
audaciosa redução do alcance literal da alínea 
questionada da sua competência original: cuida-se, 
porém, de redução teleológica e sistematicamente 
bem fundamentada [...] (ACO nº 417/PA-QO, Tribunal 
Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 
7/12/90).

De igual modo, esta Corte reduziu o alcance 
literal da alínea n do art. 102, I, da CF para excluir 
da categoria de ação em que todos os membros 
da magistratura sejam direta ou indiretamente 
interessados aquelas demandas que: (i) comportem 
interesse restrito a magistrados que se encontrem sob 
condição específica; ou (ii) veiculem direito extensível 
a outros servidores públicos. São precedentes: o MS 
21.441/RJ-QO, Tribunal Pleno, rel. Min. Paulo Brossard, 
rel. p/ o ac.: Min. Ilmar Galvão, DJ de 28/05/1993; e a 
Rcl 16.065/PR-AgR, Tribunal Pleno, rel. Min. Teori 
Zavascki, DJe de 19/02/2014. Nesses julgados, 
superou-se a interpretação literal dos dispositivos 

fundamentalmente com o objetivo de atingir o núcleo 
normativo de seus comandos.

A interpretação que exponho e o fiz, como já 
salientado, no julgamento da AO 1.814/MG e da ACO 
1.680/AL segue a linha de compreensão do Supremo 
Tribunal quanto à necessidade de se atender à ratio 
subjacente à edição da norma (in casu, a alínea r do 
art. 102, I, da CF), o que implica — não nego — reforço 
à imediata restrição ao alcance da palavra “ações” 
constante do dispositivo, mas, insisto, apenas na exata 
medida imposta para o atendimento da finalidade do 
comando normativo.

No ponto, e considerando a já destacada missão 
constitucional do Conselho Nacional de Justiça, 
entendo que devem ser preservadas à apreciação 
primária desta Suprema Corte as demandas que digam 
respeito às atividades disciplinadora e fiscalizadora 
do CNJ que repercutam frontalmente nos tribunais 
ou em seus membros, ainda que não veiculadas por 
ação mandamental. Em resumo: todas as ações que 
digam respeito à autonomia dos tribunais ou ao regime 
disciplinar da magistratura.

Pondero que há questões que atingem de 
modo direto e exclusivo a magistratura mas que já se 
encontram inseridas na competência desta Corte por 
força da alínea n do art. 102, I, da CF/1988. Destaco que 
elas já se fizeram presentes em julgados desta Corte, em 
situações que bem ilustram a importância de que não 
se restrinja, com base essencialmente em análise formal 
do dispositivo, o alcance da competência originária 
inserta no art. 102, I, r, da CF. Cito, verbi gratia, a Rcl 
15.551/GO, em que a Min. Cármen Lúcia reconheceu, 
em decisão monocrática, a competência do STF para 
apreciar ação ordinária que tinha por objeto suspender 
os efeitos da decisão com que o Conselho Nacional de 
Justiça (PCA 0004380-76.2012.2.00.0000) declarou a 
nulidade da Resolução Administrativa 35/2012 do TRT 
da 18ª Região, “a qual destinava todas as vagas criadas 
pela Lei 11.964/2009 aos membros da magistratura 
de carreira, sem reserva do quinto constitucional”. 
Ressalte-se que a ação ordinária em questão, proposta 
perante o juízo de primeiro grau, teve, nessa instância, 
liminar concedida para suspender os efeitos da decisão 
proferida pelo Conselho Nacional de Justiça.

Observo que eventual conclusão pela ausência 
de competência originária desta Corte para a 
apreciação dessas ações fundadas na mencionada 
ratio implicaria admitir a revisão de um ato emanado 
do CNJ, na típica atuação de controle (art. 103-B, § 
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4º, II, CF), por magistrado local. Rememoro o teor do 
dispositivo citado, a fim de evidenciar a incoerência de 
tal situação: 

Art. 103-B. [...] 

§ 4º Compete ao Conselho o controle da 
atuação administrativa e financeira do Poder 
Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais 
dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições 
que lhe forem conferidas pelo Estatuto da 
Magistratura: 

I [...] 

II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, 
de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos 
atos administrativos praticados por membros ou 
órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-
los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as 
providências necessárias ao exato cumprimento 
da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de 
Contas da União.

Soa-me, portanto, minimamente incongruente 
com o propósito do texto constitucional assentir que 
deliberação dessa natureza, tipicamente realizada 
no bojo da função de controle do CNJ, possa ser 
submetida à apreciação dos tribunais fiscalizados 
ou dos membros da magistratura a esses vinculados. 
Aliás, como destacado pela douta Procuradoria-Geral 
da República, nos autos da referida Reclamação (Rcl 
15.551/GO):

16. São muitas, apesar de taxativas, as 
possibilidades de instauração da competência do 
STF com base nas diversas alíneas do art. 102, I, da 
CF/88. Entretanto, mesmo com a consciência dos 
múltiplos impasses advindos da adoção dessa nova 
perspectiva, faz-se necessário, com base no interesse 
público subjacente à manutenção efetiva da 
competência e das atribuições do Conselho Nacional 
de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério 
Público, superar o entendimento restritivo e abrir a 
Suprema Corte para as ações em geral contra esses 
órgãos, independentemente da classe, para que se 
admitam, igualmente, os feitos ajuizados contra a 
União, na qualidade de representante de ambos os 
órgãos de controle. 

[...] 

18. De fato, ao julgar uma causa com 
pretensão consistente na nulidade de um ato do 
Conselho Nacional de Justiça, o magistrado tem 
em mão o poder de traçar e redefinir a própria 
identidade constitucional do órgão, o qual, diante 
das competências intrinsecamente administrativas 
que lhe são dadas a teor da ADI 3.367, acaba tendo 
de assistir, passivamente, à eventual esterilização de 
seus comandos, por meio de liminares, sentenças 

e acórdãos, em ações que tramitam em diversos 
Juízos, simultaneamente, inclusive.

19. Sendo esse o quadro, entende-se haver, 
na situação descrita, usurpação de competência 
do Supremo Tribunal Federal, o que enseja o 
deferimento do pleito reclamatório [...] (Rcl. nº 
15.551, trecho do parecer da PGR citado na decisão 
monocrática).

Dessa feita, imprescindível admitir, tal qual o fez a 
eminente relatora do precedente citado, a competência 
constitucional desta Corte para a apreciação de 
demanda em face do CNJ pela via ordinária quando o 
julgamento da celeuma jurídica por instância diversa 
possa subverter a posição constitucional atribuída ao 
Conselho na estrutura do Poder Judiciário.

Por outro lado, no caso, por exemplo, da 
insurgência de serventuários interinos contra 
a Resolução 80/2009 do CNJ, que, entre outras 
providências, declarou a vacância dos serviços notariais 
e de registro ocupados em desacordo com as normas 
constitucionais, a solução foi diversa. Isso porque, a 
deliberação do CNJ quanto à vacância de serventias 
extrajudiciais, a despeito de não ter decorrido de uma 
atuação corretiva ou correicional sobre os tribunais ou 
seus membros, atingiu esses órgãos de modo apenas 
reflexo, naquilo que dizia respeito a suas atribuições 
de fiscalização sobre os serviços notariais e de registro, 
restando desatendidos, desse modo, os necessários 
pressupostos à atração da competência originária 
desta Corte.

De fato, nos termos do art. 96, I, b, foi atribuída 
aos tribunais a organização de seus serviços auxiliares, 
competindo-lhes, ainda, velar pelo exercício da 
atividade correicional respectiva. Essa previsão faz 
surgir o vínculo funcional, lógico e operacional — para 
usar as palavras proferidas pelo eminente Ministro 
Ayres Britto na ADI 4.140/GO-MC — das serventias 
extraforenses com o Poder Judiciário, necessário para 
que se tenha por assegurada a estabilidade dos atos 
jurídicos em âmbito judicial e extrajudicial. Vide a lição 
do Ministro:

Para que servem as serventias, os cartórios? 
Para conferir estabilidade, certeza aos atos 
jurídicos; atividade típica do Poder Judiciário no 
plano jurisdicional. As serventias fazem, no plano 
administrativo, o que os órgãos do Poder Judiciário 
fazem no plano judicante, no plano jurisdicional. 

Há uma perceptível e clara identidade ou 
afinidade de funções entre o Poder Judiciário 
e as serventias. Umas serventias atuando 
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administrativamente e os órgãos do Poder Judiciário 
jurisdicionalmente.

Dessa feita, relativamente aos serviços auxiliares, 
em que a posição dos tribunais é de supervisão e 
organização, resta evidente que a disciplina traçada 
pelos tribunais locais às serventias não repercutem 
sobre si, apenas de si emanam. Por consequência, a 
disciplina do CNJ sobre essa específica competência 
das cortes locais as atingiria apenas incidentalmente, 
repercutindo, em verdade, de modo direto, sobre as 
serventias extrajudiciais.

Os exemplos citados, portanto, parecem ocupar 
posições opostas no campo de delimitação da 
competência do Conselho Nacional de Justiça: uma, a 
Rcl 15.551/GO, tem por demanda matriz típica hipótese 
de atuação do Conselho sobre o poder conferido aos 
tribunais para a regência de seus interesses diretos 
(no caso, o provimento das vagas de desembargador) 
e estaria, na interpretação aqui conferida, sujeita à 
competência originária desta Corte; a outra, a ACO 
1.680/AL, comporta lide acerca de ato do CNJ que incide 
apenas reflexamente sobre o tribunal local, na medida 
em que tão somente seu poder de regramento sobre 
serviço de natureza auxiliar pode vir a ser atingido. Essa 
última não atrairia a competência desta Corte.

Nessa senda, seriam, fatalmente, de competência 
primária desta Corte: (i) demandas relacionadas ao 
exercício do poder disciplinar do CNJ sobre os membros 
da magistratura; (ii) ações em face de decisões do 
Conselho que desconstituam ato normativo ou 
deliberação de tribunal local relacionados a matérias 
a esse diretamente afetas (como foi o caso da Rcl 
15.551/GO); e (iii) outras em que a atuação do CNJ se 
dê, precipuamente, na consecução de sua atividade 
fim, quando direta e especialmente incidente sobre 
membros e órgãos a ele diretamente subordinados. 

Por outro lado, não vislumbro, em sede de 
ação ordinária, a competência do STF para apreciar 
demandas cujos objetos sejam, verbi gratia, 
deliberações do CNJ que (i) atinjam tão somente 
servidores dos órgãos fiscalizados ou mesmo as 
serventias extrajudiciais fiscalizadas pelos tribunais 
locais; (ii) revejam atos administrativos gerais dos 
tribunais (assim considerados os que não se sujeitam 
a regulamentação distinta do Judiciário, de que seriam 
exemplos os relacionados a concursos públicos ou 
licitações dos tribunais locais), ou (iii) não digam 
respeito a ações de interesse exclusivo de toda a 
magistratura.

3 Posição do STF sobre o tema no 
julgamento de questão de ordem 

na AO 1.814/MG e na ACO 1.680/AL
Diferentemente do que acabei de expor e do meu 

voto no julgamento da questão de ordem apresentada 
na AO 1.814/MG e na ACO 1.680/AL, a Suprema Corte 
decidiu que a competência do Supremo Tribunal 
Federal para processar e julgar ações que questionam 
atos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho 
Nacional do Ministério Público limita-se às ações 
tipicamente constitucionais: mandados de segurança, 
mandados de injunção, habeas corpus e habeas data.

Anoto que o caso da AO 1.814 é de um magistrado 
que pretende anular procedimentos do Tribunal 
Regional do Trabalho da 3ª Região (MG) e do CNJ que 
determinaram desconto, em seu subsídio, de valores 
relacionados ao adicional por tempo de serviço. Em 
questão de ordem, o Ministro Marco Aurélio, relator, 
sustentou entender que não compete ao STF julgar a 
causa, uma vez que só caberia à Suprema Corte analisar 
mandado de segurança contra atos do CNJ, pois seria 
impróprio interpretar-se ampliativamente o art. 102, 
inciso I, alínea r, no sentido de ser da competência do 
STF qualquer causa a envolver o Conselho Nacional 
de Justiça ou o Conselho Nacional do Ministério 
Público. Nos agravos regimentas interpostos na ACO 
1.680, oito destinatários de delegações cartorárias 
de Alagoas questionam decisão em que o relator, 
Min. Teori Zavascki, decidiu monocraticamente pela 
incompetência do STF para processar e julgar a ação 
contra o CNJ, fazendo referência ao precedente da 
Corte na AO 1706, de relatoria do Ministro Celso de 
Mello. Naquele caso, assentou-se que a competência 
do Supremo para processar e julgar ações que 
questionam atos do CNJ e do CNMP se limitariam às 
ações tipicamente constitucionais. Requeri vista desses 
autos e após discorrer sobre as mesmas premissas e 
orientações que trago neste artigo, concluí da seguinte 
maneira no prosseguimento da referida questão de 
ordem:

Quanto à questão de ordem trazida na AO nº 
1.814, entendo ausente, na hipótese, a competência 
originária desta Corte.

Trata-se de demanda proposta por 
magistrado cujo objeto é o reconhecimento 
da ilegalidade e a declaração de nulidade de 
procedimento mediante o qual o Tribunal Regional 
do Trabalho da 3ª Região, sob determinação do 
Conselho Nacional de Justiça, instou os magistrados 
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que receberam pagamento de adicional por tempo 
de serviço, completado no período compreendido 
entre janeiro de 2005 e maio de 2006, a efetuarem 
a devolução dos valores recebidos sob essa rubrica. 

Demanda que se relacione a desconto de 
subsídios de magistrado determinado em processo 
administrativo instaurado por determinação do 
Conselho Nacional de Justiça ainda que essa 
determinação abarque todos os magistrados que 
se encontrem naquela mesma situação é questão 
de ordem meramente financeira, atingindo a 
magistratura enquanto membro do Poder Judiciário 
de modo meramente reflexo, sem potencial de ferir 
qualquer que seja a decisão judicial que venha a ser 
proferida nos autos a razão motivadora do artigo 
102, I, r, da CF. 

Aqui, valem as mesmas ressalvas já traçadas 
por esta Corte na análise interpretativa do art. 
102, I, n, da CF/88: demandas que (i) comportem 
interesse restrito a magistrados que se encontrem 
sob condição específica ou (ii) veiculem direito 
extensível a outros servidores públicos não se 
inserem no âmbito da competência originária deste 
Supremo Tribunal. 

De igual modo, como já adiantei ao longo 
deste voto, não vislumbro na ACO nº 1.680/
AL competência originária desta Corte para sua 
apreciação, uma vez que a disciplina traçada pelos 
tribunais locais às serventias não repercutem sobre 
si, apenas de si emanam. Por consequência, a 
disciplina do CNJ sobre essa específica competência 
das cortes locais as atingiria apenas incidentalmente, 
repercutindo, em verdade, de modo direto, sobre as 
serventias extrajudiciais. 

Tenho, desse modo, que não há, em casos 
como esses, suficiente motivação a ensejar a 
competência originária desta Corte, reservada 
que foi, nos termos da fundamentação exposta, à 
apreciação de ações em face do CNJ cuja análise 
por tribunal de origem possa subverter a posição 
destacada a esse Conselho pela EC nº 45 e, por 
decorrência, atingir a missão constitucionalmente 
atribuída a esse órgão.

Entretanto, a Suprema Corte, no julgamento 
da questão de ordem da AO 1.814-MG, assentou 
a competência da Justiça Federal para processar e 
julgar a ação, com fundamento no art. 109, inciso I, da 
Constituição Federal, eis que a parte-ré era a União. 
Vide sua ementa:

COMPETÊNCIA – AÇÃO – RITO ORDINÁRIO – 
UNIÃO – MÓVEL – ATO DO CONSELHO NACIONAL 
DE JUSTIÇA. Cabe à Justiça Federal processar e 
julgar ação ajuizada contra a União presente ato do 
Conselho Nacional de Justiça. A alínea ‘r’ do inciso 
I do artigo 102 da Carta da República, interpretada 
de forma sistemática, revela a competência do 

Supremo apenas para os mandados de segurança 
(AO nº 1.814-QO, Plenário, Relator o Ministro Marco 
Aurélio, j. em 24/9/14).

Seguindo essa conclusão, no julgamento dos 
agravos regimentais na ACO 1.680-AL, o Plenário a 
eles negou provimento, conferindo interpretação 
restritiva ao dispositivo do art. 102, inciso I, r, da 
Constituição Federal, sob os mesmos argumentos 
acima mencionados. Vide o texto da ementa:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. 
AÇÃO PROPOSTA CONTRA O CONSELHO NACIONAL 
DE JUSTIÇA. ART. 102, I, R, DA CONSTITUIÇÃO. 
INTERPRETAÇÃO RESTRITA DA COMPETÊNCIA 
ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. Não se enquadra na competência originária do 
Supremo Tribunal Federal, de que trata o art. 102, I, 
r, da CF, ação de rito comum ordinário, promovida 
por detentores de delegação provisória de serviços 
notariais, visando à anulação de atos do Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ - sobre o regime dos serviços 
das serventias (relação de vacâncias, apresentação 
de balancetes de emolumentos e submissão a teto 
remuneratório). 2. Agravos regimentais improvidos” 
(ACO nº 1.680-QO, Plenário, Relator o Ministro Teori 
Zavascki, j. em 24/9/14).

4 Considerações finais
A despeito de a Suprema Corte ter adotado 

interpretação restritiva e precipuamente instrumental, 
no sentido de que, nos casos em questão, a competência 
do STF se limitaria às ações tipicamente constitucionais, 
com o devido respeito ao entendimento dos nobres 
ministros, o tópico está a merecer uma nova reflexão 
de todos, inclusive para se garantir uma “interpretação 
teleológico-sistêmica”, como bem consignou o 
Ministro Luiz Fux durante o julgamento da referida 
questão de ordem.

Aliás, durante os debates do referido julgamento 
especialmente após o voto por mim proferido foram 
diversas as manifestações individuais no sentido do 
tema exigir profunda reflexão, a depender do substrato 
a ser enfrentado.

É sabido que o CNJ é um novo ator dentro 
do Poder Judiciário nacional, uma nova instituição 
jurídico-política no cenário dos conflitos horizontais e 
verticais. Como já tive a oportunidade de assentar, em 
trabalho doutrinário, o “grande” conflito — estatalistas e 
patrimonialistas — e o “pequeno” conflito — localistas 
e unionistas — são duas manifestações sócio-jurídico-
políticas enraizadas na formação do Brasil. Assim, não 
é possível compreender a realidade atual do Poder 
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Judiciário e de sua (aparente) crise sem que esses dados 
sejam colocados em mesa7. 

É certo que, na sessão plenária em que se iniciou 
o julgamento da referida questão de ordem, houve 
a oportunidade de se ouvir as ponderações dos 
eminentes Ministros Marco Aurélio e Teori Zavascki 
acerca da competência da Justiça Federal para 
processar causas de interesse da União, aí incluídas 
aquelas propostas, pela via ordinária, contra atos de 
autoridades que, em sede mandamental, se encontrem 
sob jurisdição do Supremo Tribunal. Respeitáveis foram 
os argumentos trazidos por todos os ministros durante 
os debates. De grande relevo, ainda, a menção aos 
mecanismos processuais insertos nas Leis 8.437/1992 
e 9.494/1997, reveladores de verdadeiras garantias ao 
Poder Público no âmbito do procedimento comum. Tal 
posição faria parecer desnecessária a distinção quanto 
à natureza dos atos do CNJ para efeito de definição 
da competência do Supremo, embasada que está, em 
essência, na natureza da via processual adotada.

Todavia, como dantes sustentado, aquelas 
autoridades submetidas à jurisdição de primeira 
instância integram, no mais das vezes, Poderes da 
República distintos, sendo certo que, relativamente 
aos Tribunais Superiores e a este Supremo Tribunal, 
apenas seus atos de natureza administrativa se 
encontram, na via ordinária, sob jurisdição da Justiça 
Federal de primeira instância. E qual a razão da 
distinção senão a natural posição hierárquica do 
Supremo e daqueles tribunais superiores em face dos 
membros da magistratura, de primeiro e segundo 
graus? Evidentemente que, em matéria finalística do 
Poder Judiciário, não se poderia supor a subversão de 
sua escala para se admitir o questionamento de ato de 
instância superior por grau que lhe seja inferior.

O Conselho Nacional de Justiça não possui 
atuação jurisdicional, é certo, mas detém atuação 
finalística no Poder que integra, qual seja, o controle da 
atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário 
e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes 
(art. 103-B, § 4º).

Mutatis mutandis, não vislumbro de que modo 
um ato proferido pelo Conselho Nacional de Justiça, 
exercido no âmbito de sua atividade finalística 

7 TOFFOLI, José Antônio Dias. Notas jurídico-históricas sobre os 
conflitos federativos e patrimonialismo no Estado Brasileiro. In: 
MUSSI, Jorge; SALOMÃO, Luiz Felipe; MAIA FILHO, Napoleão Nunes 
(Org.). Estudos Jurídicos: em homenagem ao Ministro Cesar Asfor 
Rocha – 20 anos de STJ. Ribeirão Preto: Migalhas, 2012, pp. 176 a 
197.

e relativo a sua função precípua, possa estar sob 
jurisdição diversa da do Supremo Tribunal Federal, 
única instância acima do referido conselho na escala 
hierárquica do Judiciário (art. 92, CF). Nessa linha de 
raciocínio, os atos administrativos do CNJ, como os 
atos de qualquer órgão do Judiciário, se submetem 
à jurisdição de primeira instância (porque nenhuma 
subversão hierárquica pode daí decorrer); os atos 
finalísticos, por outro lado, e tão somente os que digam 
respeito à missão precípua do Conselho (quais sejam: 
os que incidam frontalmente sobre interesses diretos 
de tribunais e membros da magistratura), devem ser 
submetidos à competência originária do Supremo 
Tribunal Federal.

Ressalto que as garantias de que cercaram as Leis 
8.437/1992 e 9.494/1997 a Administração Pública são 
apenas meios de que essa dispõe para a salvaguarda 
imediata do interesse público nas hipóteses em que 
suas demandas estejam submetidas às instâncias 
ordinárias; não são, contudo, elas próprias, elementos 
definidores ou determinantes da competência para a 
apreciação da demanda. É sempre prévia a identificação 
da competência para o processo e o julgamento de 
uma causa ao regramento que lhe será atribuído, e as 
lógicas seguidas para uma e outra definição não são 
necessariamente coincidentes.

Parece-me, desse modo, que a mais condizente 
interpretação constitucional para as situações postas 
naqueles feitos, a despeito do que decidiu o Supremo 
Tribunal na questão de ordem da AO e nos referidos 
agravos regimentais na ACO, seria a seguinte: (i) a 
gradação hierárquico-constitucional (inserta no art. 92) 
define, em um primeiro momento, o Supremo Tribunal 
Federal como instância julgadora de demandas em 
face do CNJ; (ii) a interpretação sistemática, sobretudo 
quando observadas as limitações à competência 
originária do STF para a apreciação de seus próprios 
atos (art. 102, I, d), tão bem lembradas nos votos que 
me antecederam, conduz, igualmente, à exclusão da 
competência originária desta Corte para as demandas 
em face do CNJ que não se refiram à atuação fim do 
Conselho; e, por fim, (iii) a interpretação teleológica 
sobre o próprio dispositivo (art. 102, I, r) impõe, ainda, 
que se restrinja o âmbito da competência originária 
desta Corte tão somente às demandas de cunho 
finalístico que respeitem a razão máxima de criação 
daquele Conselho, de modo a não subverter a posição 
que lhe foi constitucionalmente atribuída.

Incursiono, por fim, para que não remanesçam 
dúvidas quanto ao alcance interpretativo proposto, 
na análise do dispositivo que prevê a competência do 
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CNJ, a teor do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 
Merece especial atenção8 o inciso I do § 4º. 

A primeira parte do inciso I versa sobre a 
competência do CNJ para zelar pela autonomia do 
Poder Judiciário. Trata-se de matéria intimamente 
relacionada à atuação precípua do Conselho Nacional 
de Justiça, a qual, portanto, quando judicializada, 
deveria ser submetida à competência originária da 
Suprema Corte.

Ressalto que, precisamente nesse ponto, 
respeitante à autonomia dos tribunais, há largo espaço 
para o surgimento de fricções institucionais entre o 
Conselho Nacional de Justiça, como órgão de controle, 
e os tribunais sujeitos a seu poder administrativo. 
Observe-se, por exemplo, a Resolução 185, de 18 de 
dezembro de 2013, editada pelo CNJ, a qual instituiu 
o sistema único de Processo Judicial Eletrônico (PJe). 
Vide os arts. 34, 44 e 45 dessa Resolução:

Art. 34. As Presidências dos Tribunais devem 
constituir Comitê Gestor e adotar as providências 
necessárias à implantação do PJe, conforme plano 
e cronograma a serem previamente aprovados 
pela Presidência do CNJ , ouvido o Comitê Gestor 
Nacional.

§ 1º Os Tribunais encaminharão à Presidência 
do CNJ e, quando houver, à do Conselho de seu 
segmento do Poder Judiciário, no prazo de 120 
(cento e vinte) dias, cópias do ato constitutivo 
do Comitê Gestor, do plano e do cronograma de 
implantação do PJe.

§ 2º O plano deve descrever as ações e 
contemplar informações sobre os requisitos 
necessários à implantação, como infraestrutura de 
tecnologia da informação e capacitação de usuários, 
observado modelo a ser disponibilizado pelo CNJ.

§ 3º O cronograma deve relacionar os órgãos 
julgadores de 1º e 2º Graus em que o PJe será 
gradualmente implantado, a contar do ano de 2014, 
de modo a atingir 100% (cem por cento) nos anos 
de 2016, 2017 ou 2018, a depender do porte do 
Tribunal no relatório Justiça em Números (pequeno, 
médio ou grande porte, respectivamente).

8 Cf. “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade 
e a ação declaratória de constitucionalidade: [...] § 4º Compete 
ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira 
do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais 
dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe 
forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: [...] I - zelar pela 
autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da 
Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de 
sua competência, ou recomendar providências;”

§ 4º No ano de 2014, o PJe deve ser 
implantado em, no mínimo, 10% (dez por cento) dos 
órgãos julgadores de 1ª e 2ª Graus.

Art. 44. A partir da vigência desta Resolução 
é vedada a criação, desenvolvimento, contratação 
ou implantação de sistema ou módulo de processo 
judicial eletrônico diverso do PJe , ressalvadas a 
hipótese do art. 45 e as manutenções corretivas 
e evolutivas necessárias ao funcionamento dos 
sistemas já implantados ou ao cumprimento de 
determinações do CNJ.

Parágrafo único. A possibilidade de 
contratação das manutenções corretivas e 
evolutivas referidas no caput deste artigo não 
prejudica o integral cumprimento do disposto no 
art. 34 desta Resolução.

Art. 45. O Plenário do CNJ pode, a 
requerimento do Tribunal, relativizar as regras 
previstas nos arts. 34 e 44 desta Resolução quando 
entender justificado pelas circunstâncias ou 
especificidades locais (grifei).

Uma resolução que impõe a adoção pelos 
tribunais pátrios do processo judiciário eletrônico, 
conforme plano e cronograma a serem previamente 
aprovados pela Presidência do CNJ, ficando vedada 
a criação ou a adoção de processo judicial eletrônico 
diverso, ressalvadas tão somente as hipóteses que o 
Plenário do CNJ entenda passíveis de relativização, 
envolve, como é evidente, disposições que, 
minimamente, permeiam a autonomia dos tribunais 
pátrios. Existe, portanto, em tese, a possibilidade de 
os tribunais recorrerem à via judicial para questionar o 
alcance atribuído à aludida resolução.

Como admitir que o julgamento de questão dessa 
ordem seja subtraído da competência do Supremo 
Tribunal Federal tão somente pela eventualidade de a 
via processual eleita para se dirimir a questão não ser o 
mandado de segurança? Não me parece ser este o intuito 
da Constituição. Ressalvem-se, desse entendimento, 
apenas as questões meramente administrativas, cuja 
prática pelos tribunais não se dá de modo diferenciado 
da que ocorre no seio da Administração Pública em 
geral.

A competência do CNJ para a apreciação dessa 
espécie de atos encontra-se, inclusive, destacada 
no inciso II, do § 4º: zelar pela observância do art. 
37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a 
legalidade dos atos administrativos praticados por 
membros ou órgãos do Poder Judiciário.

Aqui, como evidencia a própria menção ao 
art. 37 da Constituição Federal, a atuação do CNJ se 
dará sobre atividade administrativa do Judiciário, tais 
como as concernentes a concursos públicos, licitações 
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de tribunais, deliberações sobre regime jurídico 
dos servidores, dentre outras, nada justificando a 
apreciação originária desta Corte em tal seara. 

A segunda parte do inciso I do § 4º do art. 
103 da CF/1988, por seu turno, atribui ao CNJ a 
competência para zelar pelo cumprimento do Estatuto 
da Magistratura. Aqui, se tem evidenciado o interesse 
direto e exclusivo de todos os membros do Poder 
Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias 
e deveres. 

Faço a leitura desse dispositivo em conjunto 
com o inciso III (na parte em que atribui ao CNJ a 
competência para receber e conhecer das reclamações 
contra membros ou órgãos do Poder Judiciário) e com 
o inciso V (revisar, de ofício ou mediante provocação, 
os processos disciplinares de juízes e membros de 
tribunais julgados há menos de um ano). Também 
essa espécie de previsão constitucional, na linha de 
tudo quanto foi debatido nestes autos, não poderia ser 
retirada da apreciação originária desta Corte.

O Supremo Tribunal Federal já teve, por 
exemplo, a oportunidade de apreciar mandado de 
segurança (MS 28.891/DF) proposto em face do CNJ, o 
qual, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar 
2009.10.0000.1922-5, impôs ao impetrante (então 
presidente de um Tribunal de Justiça) a aposentadoria 
compulsória com proventos proporcionais ao tempo 
de serviço. No caso, considerou o Conselho ter sido o 
magistrado 

[...] responsável pela autorização de pagamento, 
em caráter privilegiado e com base em metodologia 
carente de respaldo legal, de verbas de atrasados a 
magistrados, a título de ‘atualização monetária’ sendo 
ele inclusive um dos beneficiários , bem como pela 
autorização do pagamento de verbas de atrasados com 
mudança de rubrica […] para ‘mascarar’ a natureza 
do crédito, além de ter participado no ‘esquema’ de 
direcionamento de verbas do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso para socorrer à Loja Maçônica ‘Grande 
Oriente do Estado de Mato Grosso’, em face do ‘rombo’ 
ocorrido por desvio de numerário da Cooperativa 
SICOOB, com a qual a referida loja fez contrato, 
mediante deferimento de verbas de atrasados 
em caráter privilegiado, àqueles magistrados que 
poderiam participar do esquema de empréstimo 
para a referida Loja [...].

Como admitir que discussão dessa natureza, 
que envolve a aplicação de penalidade por fatos de 
indubitável gravidade, possa ser trazida à apreciação 
desta Suprema Corte apenas na via mandamental, onde 
a análise sobre o acerto meritório do ato emanado do 
órgão coator sofre as limitações inerentes a essa via? 

Como admitir, por outro lado, que a mesma discussão 
possa ser largamente apreciada por magistrados de 
primeiro e segundo graus, os quais estão submetidos à 
atuação disciplinar do CNJ? Não me parece, mais uma 
vez, ter sido esse o intuito da Constituição.

Com base nessas premissas, concluo que deve 
ser preservada a competência da Suprema Corte 
para apreciar primariamente as demandas que digam 
respeito às atividades disciplinadora e fiscalizadora do 
CNJ que repercutam frontalmente sobre os tribunais 
ou seus membros, ainda que não veiculadas por 
ação mandamental, em outras palavras, as ações que 
versem sobre a autonomia dos tribunais ou o regime 
disciplinar da magistratura.
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na medida em que este é o aspecto distintivo entre o 
seu ofício e a resolução das controvérsias por meios 
totalmente aleatórios, como jogar ao alto uma moeda 
e decidir por cara ou coroa. Há, inclusive, estudos 
específicos demonstrando como pode ser positiva a 
tomada de decisões por cara ou coroa: Steven Levitt, 
professor de economia da Universidade de Chicago, 
identificou uma correlação entre esse método 
decisório e um aumento na sensação de felicidade 
dos que o adotam para definir o rumo de suas vidas.3 
Fugindo à aleatoriedade, já há métodos de resolução 
de conflitos baseados em algoritmos e softwares 
computacionais (online dispute resolution – ODR).4 Se a 
prestação jurisdicional não resultar de um refletido e 
racional processo conducente à conclusão adotada, é 
melhor resolver litígios por métodos menos onerosos 
e lentos.

A fundamentação do decisum é ponto crucial 
da concepção democrática do processo, tanto que 
insculpida na Carta Magna como garantia fundamental 
(art. 93, IX). Com efeito, a legitimidade democrática do 
Judiciário reside no fato de que, em juízo, a solução 
justa é encontrada pelo Estado-juiz em conjunto com 
as partes. Há, assim, ativa participação e influência dos 
cidadãos na formação da jurisprudência. Quanto à 
capacidade de participação dos indivíduos na tomada 
de decisões, é relevante notar que o Legislativo edita 
normas por meio de parlamentares eleitos com base 
em critérios complexos, nem sempre assecuratórios 
da representatividade popular — vide discussões 
sobre o critério proporcional de eleição, o regime de 
suplência, distribuição de tempo de propaganda na 
TV, financiamento de campanhas etc. Muitas das leis 
editadas pelo Congresso impõem regras de enorme 
impacto na vida diária das pessoas, sem que se 
tenha oportunizado à imensa maioria delas, sequer 
indiretamente, expor suas razões ou influenciar de 
forma efetiva o conteúdo do regramento promulgado. 
Em vez de um regime “pelo povo e para o povo”, o que 
se observa na prática legislativa é a utilização do poder 

3  LEVITT, Steven D. “Heads or Tails: The Impact of a Coin Toss on 
Major Life Decisions and Subsequent Happiness”. In: NBER Working 
Paper Nº. 22487, Aug. 2016, JEL nº D12, D81.

4  GOODMAN, Joseph W. “The Pros and Cons of Online Dispute 
Resolution: An Assessment of Cyber-Mediation Websites”. In: 2 
Duke Law & Technology Review 1-16 (2003).

político por grupos minoritários, que pressionam 
parlamentares para obtenção de benefícios em 
detrimento da maioria da população, a qual fica alheia 
ao processo de tomada de decisão. O direito surgido 
nos Tribunais guarda legitimidade democrática 
substancialmente maior, porquanto é resultado de 
diversas discussões travadas, em casos concretos, 
entre sujeitos diretamente interessados no assunto 
controvertido, sendo a solução jurídica descoberta em 
conjunto com os jurisdicionados e não arbitrariamente 
imposta.5 Toda a carga legitimadora do sistema 
jurisdicional depende da adequada fundamentação 
dos provimentos judiciais, como garantia de que 
a participação democrática será sempre a base da 
conclusão adotada pelos magistrados.

O Estado não deve se limitar a impor seus 
provimentos, pois o papel constitucional que lhe foi 
atribuído é promover a justiça e a pacificação social. 
Nesse contexto, o convencimento das partes acerca 
da legitimidade da decisão é essencial. A sensação de 
frustração da parte derrotada é bastante amainada, 
se não eliminada, quando o julgador demonstra 
ter analisado todos os seus argumentos relevantes, 
opondo motivos racionais para o seu acolhimento ou 
não. Do contrário, o que se tem é denegação de justiça, 
provocando a revolta e o descrédito do Judiciário 
perante os cidadãos.

Não se compatibilizava com esse raciocínio 
a jurisprudência no sentido de que os juízes e 
tribunais não estão obrigados a responder a todos 
os argumentos das partes na fundamentação da 
sentença.6 Por força do mandamento constitucional, 
havendo diversos argumentos igualmente aptos, em 

5  Sobre o tema, recomenda-se vivamente a leitura da obra de LEONI, 
Bruno. Freedom and the Law. 3. ed. Indianapolis: Liberty Fund, 1991.

6  V. g.: “[...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão 
ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem 
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das 
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da 
decisão” (STF, AI-QO-RG 791292, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 
em 23/06/2010); “[...] Não padece de omissão o acórdão proferido 
de forma clara, precisa e suficientemente fundamentada, pois é 
cediço que o Juiz não está obrigado a responder, um a um, aos 
argumentos expendidos pelas partes” (STF, RE 437831 AgR-ED, 
rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, julgado em 18/10/2005); 
“[...] Não viola os artigos 165, 458 e 535 do CPC, nem importa 
negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem 
ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos 
pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para 
decidir de modo integral a controvérsia posta”. (STJ, REsp 681638/
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tese, a dar supedâneo ao direito que a parte alega ter, 
o magistrado tem o dever de analisar cada um deles, 
sob pena de vício na fundamentação do julgado. 
Ilustre-se com a situação do demandante que postula 
a declaração de nulidade de um ato administrativo por 
desvio de finalidade e por ausência de competência 
da autoridade que o produziu. Uma sentença de 
improcedência calcada apenas na inexistência do 
defeito na finalidade do ato não satisfaz a exigência 
do art. 93, IX, da Constituição, pois nega, sem qualquer 
motivação, a pretensão baseada na segunda causa de 
pedir.7

É nesse contexto que deve ser compreendida a 
previsão do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, segundo o 
qual é deficiente a fundamentação da decisão quando 
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no 
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão 
adotada pelo julgador. Infelizmente, o Superior 
Tribunal de Justiça decidiu que esse preceito não 
alterou sua jurisprudência construída sob a égide do 
código anterior, pois o “julgador não está obrigado a 
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, 
quando já tenha encontrado motivo suficiente para 
proferir a decisão”.8 Este entendimento não está de 
acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, 
cuja Primeira Turma assentou: 

A motivação das decisões judiciais, dever 
imposto pelo art. 93, IX, da Constituição, resta 
satisfeita quando os fundamentos do julgado 
repelem, por incompatibilidade lógica, os 

PR, rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 
26/09/2006.)

7  Sobre o direito da parte à análise de todos os fundamentos 
suscitados, confira-se o seguinte precedente: “PROCESSUAL - 
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - LEGITIMIDADE DO RECORRIDO - 
ACÓRDÃO QUE NÃO OS RESPONDE - NULIDADE (CPC ART. 535). 
I - É direito da parte obter comentário sobre todos os pontos 
levantados nos embargos declaratórios. II - É nulo, por ofensa ao Art. 
535 do CPC, o acórdão que silencia sobre questão formulada nos 
embargos declaratórios. III - Em sendo parte, o recorrido não pode 
ser constrangido a suportar, em silêncio, omissões, contradições 
ou imperfeições do Acórdão. Tanto, quanto o recorrente, ele tem 
acesso aos embargos declaratórios. IV - As questões suscitadas em 
contra-razões de recurso especial - quando pertinentes - devem 
ser resolvidas no respectivo julgamento.” (STJ, EREsp 95441/SP, rel. 
Ministro Humberto Gomes de Barros, Corte Especial, julgado em 
08/04/1999, DJ 17/05/1999).

8  STJ, EDcl no MS 21.315/DF, rel. Ministra DIVA MALERBI 
(Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, 
julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.

argumentos que a parte alega não terem sido 
apreciados [...].9

Assim, o julgador deve analisar todos os 
pontos controversos à luz das alegações das partes, 
desincumbindo-se do dever de motivar sua decisão 
apenas quando racionalidade da fundamentação for 
idônea a afastar todos aqueles argumentos deduzidos 
nos autos teoricamente capazes de respaldar a 
consequência jurídica invocada.

A fundamentação do julgado não é completa, 
outrossim, quando inadequada ao caso apreciado, 
despreocupada com as suas peculiaridades. O 
jurisdicionado deve ter o conforto de que a sua 
causa foi atentamente analisada pelo magistrado, 
ainda que sua pretensão não tenha sido acolhida. O 
acúmulo de processos não pode servir de álibi para a 
desumanização da Justiça, com a prolação de decisões 
genéricas padronizadas ou dotadas de motivação 
extremamente concisa. Com essa preocupação, o art. 
489, § 1º, do CPC/2015 reputa carente de motivação 
válida a decisão judicial que se limitar à indicação, 
à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, 
sem explicar sua relação com a causa ou a questão 
decidida (inciso I); que empregar conceitos jurídicos 
indeterminados, sem explicar o motivo concreto 
de sua incidência no caso (inciso II); ou que invocar 
motivos que se prestariam a justificar qualquer outra 
decisão (inciso III). Não se pretende condenar a prática 
de utilização de modelos, cujo emprego é salutar por 
promover a isonomia, a segurança jurídica, a agilidade 
e a previsibilidade da prestação jurisdicional. Exige-
se do magistrado, no entanto, a demonstração da 
aderência da fundamentação às especificidades do 
caso concreto.

O inciso V do art. 489, § 1º, do CPC/2015 prevê não 
atendido o dever de motivação quando a decisão 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. É curioso notar que na Itália, 
por ocasião da reforma de 2009, o legislador inseriu 
no art. 118 das Disposizioni di Attuazione del CPC a 
possibilidade de ser satisfeita a obrigação de motivação 

9  STF, RMS 27967, rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 
14/02/2012.
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simplesmente com referimento a precedentes 
(“precedenti conformi”).10 A novidade foi combatida de 
forma ferrenha pela doutrina, anotando Gian Franco 
Ricci que até nos casos mais simples a motivação 
não pode consistir exclusivamente na citação de um 
precedente, demandando necessariamente também a 
referência à questão de direito ou de fato que justifica 
a decisão.11

Por fim, o inciso VI do art. 489, § 1º, do CPC/2015 
reputa não fundamentada a decisão que deixar 
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou 
precedente invocado pela parte, sem demonstrar 
a existência de distinção no caso em julgamento 
ou a superação do entendimento. O dispositivo se 
justifica tendo em vista que o Código passa a adotar 
um sistema de precedentes vinculantes, nos termos 
do seu art. 927. O afastamento da jurisprudência 
vinculante, nesse sentido, somente será legítimo 
se realizada a necessária distinção entre o caso 
julgado e o paradigma (distinguishing), ou mediante 
a demonstração da superação do entendimento por 
legislação superveniente ou novo entendimento 
do próprio Tribunal, em julgamento devidamente 
motivado.

Em face da decisão que não observe o disposto 
no art. 489, § 1º, do CPC/2015, são cabíveis embargos 
de declaração para suprimento de omissão (art. 1.022, 
parágrafo único, II). Apesar de o referido parágrafo 
primeiro afirmar que, nas hipóteses elencadas, “não se 
considera fundamentada” a decisão, a consequência 
jurídica será a invalidade por deficiência de motivação.

Questão muito debatida na doutrina é a validade 
de provimentos jurisdicionais que adotam, como 
razões de decidir, tão somente os fundamentos da 
manifestação de uma das partes, do Ministério Público 
ou de auxiliar da justiça — ou mesmo de decisão anterior 
no mesmo processo. É a denominada motivação per 
relationem, cuja constitucionalidade, à luz do art. 93, IX, 
da Carta Magna, é reconhecida pelo Supremo Tribunal 

10  BODART, Bruno Vinícius da Rós; ARAÚJO, José Aurélio de. Alguns 
apontamentos sobre a reforma processual civil italiana – sugestões 
de Direito comparado para o anteprojeto do novo CPC brasileiro. 
In: O novo Processo Civil brasileiro – Direito em expectativa. FUX, Luiz 
(org.). Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 43.

11  RICCI, Gian Franco. La riforma del processo civile. Torino: G. 
Giappichelli, 2009, p. 26.

Federal.12 Mais importante do que averiguar se houve 
transcrição ou remissão de manifestação alheia 
pelo magistrado é avaliar se as questões suscitadas 
nos autos foram decididas com efetiva análise dos 
argumentos das partes. Obviamente, uma decisão 
que se limite a fazer remissão deve ser considerada 
suspeita de deficiência de fundamentação. No entanto, 
apenas no caso concreto será possível avaliar o efetivo 
atendimento do art. 93, IX, da Constituição.

É muito comum que, no seu voto de 
desprovimento do agravo interno, o relator adote 
como razão de decidir os mesmos fundamentos de 
sua decisão monocrática recorrida. O art. 1.021, § 3º, do 
CPC/2015 proíbe a prática, devendo o relator enfrentar 
analiticamente os argumentos apresentados pelo 
recorrente no agravo. No entanto, caso o agravante se 
limite a reiterar os mesmos argumentos já examinados 
na decisão monocrática combatida, não há qualquer 
utilidade em obrigar o julgador a redigir uma nova 
motivação, por mera formalidade. Deve-se interpretar 
o dispositivo, portanto, como um dever de acrescentar 
novos fundamentos quando o recurso de agravo 
igualmente contiver novos argumentos.

Um fator que contribui para a insegurança jurídica 
na jurisprudência diz respeito à motivação das decisões 
colegiadas. O sistema de precedentes vinculantes 
inaugurado pelo Código de Processo Civil de 2015 
encontrará um grande obstáculo na sistemática de 
votação dos tribunais. É muito comum que cada um 
dos magistrados apresente suas próprias razões de 
decidir, tornando difícil, senão impossível extrair do 
julgado uma fundamentação comum para nortear a 
solução de casos pendentes e futuros. É verdade que, 
à luz do art. 1.038, § 3º, do CPC/2015, o conteúdo do 
acórdão deve abranger a análise dos fundamentos 
relevantes da tese jurídica discutida. Nada obstante, 
frequentemente a tese fixada no dispositivo do 
acórdão demanda interpretação à luz das motivações 
fornecidas individualmente pelos julgadores. Na 

12  STF: ADI 416 AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado 
em 16/10/2014; MS 33558 AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal 
Pleno, julgado em 25/11/2015; ARE 936510 AgR, rel. Min. Gilmar 
Mendes, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016; Rcl 4416 AgR, 
rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016; 
RMS 30461 AgR-segundo, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, 
julgado em 15/03/2016; AI 809147 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, 
Primeira Turma, julgado em 02/12/2010; AI 738982 AgR, rel. Min. 
Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012.
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Suprema Corte dos Estados Unidos, país em que se 
observa o stare decisis, apenas um dos Justices redige 
a minuta de voto da Corte (Court’s opinion ou main 
opinion), que será o parâmetro para aplicação da tese. 
Uma maioria de julgadores deve concordar com todo o 
conteúdo do voto da Corte antes da sua publicação. Por 
isso, o Justice a cargo de redigi-lo deve ser cuidadoso 
e levar em consideração todos os pontos suscitados 
pelos seus pares. Essa sistemática preserva a unicidade 
de entendimento da Corte sem tolher o direito de cada 
magistrado declinar suas próprias razões, por meio de 
votos paralelos favoráveis ou contrários (concurring 
and dissenting opinions).

Para que se garanta que as disposições do novo 
código serão refletidas em frutos concretos para os 
cidadãos, é imperioso estar atento à racionalidade 
que inspirou a sua elaboração. Como ensina Richard 
Posner, a jurisprudência é um estoque de capital que 
gera incremento produtivo às futuras decisões do 
Judiciário. Trata-se de um acúmulo de conhecimento 
que produz utilidade por vários anos a potenciais 
litigantes, em formato de informações sobre suas 
obrigações jurídicas.13 O estoque de capital, assim, 
traduz-se em menos demandas judiciais, já que, sendo 
possível realizar um prognóstico de suas chances em 
juízo, as partes tendem a solucionar suas desavenças 
consensualmente — ou as desavenças podem sequer 
ocorrer. Mais ainda, a heurística derivada da aplicação 
de precedentes simplifica a tarefa do julgador, 
poupando recursos na solução dos casos.

É papel dos juízes impedir que esse capital se 
deteriore, adaptando-o às evoluções sociais ao longo 
do tempo, mas também formulando precedentes bem 
fundamentados e os respeitando em julgamentos 
subsequentes. O magistrado que decide em desacordo 
com precedentes, sem observância das regras 
próprias do overruling, para satisfazer preferências 
pessoais, agendas políticas ou até mesmo para que 
suas habilidades argumentativas ganhem destaque, 
ameaça diretamente o capital consubstanciado 
no arcabouço jurisprudencial. A proliferação dessa 
conduta assistemática transmuda o Judiciário em 
um aparelho disfuncional para a multiplicação de 
regras socialmente ineficientes. Recursos serão 

13  POSNER, Richard A. Economic Analysis of Law. 9. ed. New York: 
Wolters Kluwer, 2014, p. 759.

desnecessariamente gastos com a reforma de decisões 
não alinhadas à jurisprudência. As consequências 
negativas também atingem os juízes: se a atual geração 
de magistrados não respeita os precedentes criados 
pelos mais antigos, a próxima geração provavelmente 
também não respeitará os julgados dos juízes de hoje. 
E se os magistrados das Cortes Superiores ignorarem 
os próprios precedentes, o respeito a estes por todo 
o sistema judicial restará comprometido.14 Em última 
análise, a credibilidade do Judiciário como instituição 
resta comprometida, legitimando a ampliação do 
espaço de atuação dos outros Poderes.15

Noutro prisma, a boa-fé do Estado-Juiz, insculpida 
no art. 5º do CPC/2015, também compreende o dever 
de coerência na atividade jurisdicional. Com efeito, 
trata-se de uma preocupação central do Código, 
cujo art. 926 impõe aos tribunais a uniformização de 
sua jurisprudência para mantê-la estável, íntegra e 
coerente. Repise-se que a segurança jurídica quanto 
ao entendimento dos tribunais pauta não apenas 
a atuação dos órgãos hierarquicamente inferiores, 
mas também o comportamento extraprocessual de 
pessoas envolvidas em controvérsias cuja solução já 
foi pacificada pela jurisprudência. A disposição das 
partes a resolver suas disputas por um acordo, à luz 
da teoria dos atores racionais, resulta da multiplicação 
da probabilidade de vitória pelo proveito (ou prejuízo, 
no caso do potencial réu) esperado com o valor 
fixado em condenação por eventual sentença judicial, 
subtraindo-se disso o custo de litigar em juízo.16 Nos 
Estados Unidos, onde a higidez dos precedentes é 
valorizada, apenas 2% (dois por cento) das causas 
de acidentes automotivos, 4% (quatro por cento) de 
todas as causas cíveis nas cortes estaduais e menos 
de 2% (dois por cento) das causas cíveis federais são 
resolvidas por ato jurisdicional de mérito.17

14  POSNER, Richard A. Op. cit., pp. 761-762.

15  SHLEIFER, Andrei. The Failure of Judges and the Rise of Regulators. 
Cambridge: The MIT Press, 2012.

16  POLINSKY, A. Mitchell. An Introduction to Law and Economics. 4. ed. 
New York: Wolters Kluwer, 2011, p. 135 e ss.

17 POSNER, Richard A. Economic Analysis of Law. 9. ed. New York: 
Wolters Kluwer, 2014, p. 779. GALANTER, Marc. “The Vanishing 
Trial: An Examination of Trials and Related Matters in Federal and 
State Courts”. In: Journal of Empirical Legal Studies, Volume 1, Issue 
3, 459–570, Nov. 2004.
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A não aplicação de precedentes pode ocorrer 
legitimamente sob a forma de distinção (distinguishing) 
ou de superação (overruling). Quando regularmente 
aplicada, a distinção não configura desrespeito à 
jurisprudência, mas a sua complementação à luz 
de informações colhidas em casos subsequentes. O 
distinguishing preserva a racionalidade dos julgados 
anteriores, ao mesmo tempo em que agrega novas 
razões, à luz de fatos diferentes apresentados ao 
Judiciário. Casos futuros, assim, devem respeitar tanto 
os precedentes anteriores quanto aquele gerado pela 
distinção. Por sua vez, a superação de um precedente 
reduz o seu valor a zero, de modo que a repetição 
frequente da prática de overruling desestabiliza a 
segurança jurídica.18 Não por acaso, o art. 927, § 4º, do 
CPC/2015 determina que a 

[...] modificação de enunciado de súmula, 
de jurisprudência pacificada ou de tese adotada 
em julgamento de casos repetitivos observará 
a necessidade de fundamentação adequada e 
específica, considerando os princípios da segurança 
jurídica, da proteção da confiança e da isonomia [...].

Ante a natureza excepcional da superação de 
precedentes, é prevista no Código a possibilidade de 
modulação temporal dos efeitos do overruling, bem 
assim de realização de audiências públicas ou oitiva de 
pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir 
para a rediscussão da tese (art. 927, §§ 2º e 3º, do 
CPC/2015).

Não se quer afirmar que o overruling é prática 
sempre deletéria. Cuida-se de importante mecanismo 
para eliminar regras jurídicas ineficientes e substituí-
las por normas mais consentâneas com a evolução 
dos tempos. É, portanto, característica essencial de um 
sistema jurídico funcional, malgrado excepcional.19 
A ineficiência surge nos casos em que o desrespeito 
aos precedentes ocorre de forma velada, como um 
falso distinguishing, pela deturpação dos fatos da 
causa para conduzir ao resultado de preferência do 
julgador, independente dos seus motivos para tanto. 
Quando as regras jurídicas para complementação de 

18  POSNER, Richard A. Op., cit. pp. 761-762.

19  Sobre os benefícios da eliminação de regras ineficientes pela 
atividade jurisdicional, v. COOTER, Robert; KORNHAUSER, Lewis; 
LANE, David. Liability Rules, Limited Information, and the Role of 
Precedent. In: The Bell Journal of Economics, Vol. 10, Nº. 1 (Spring, 
1979), pp. 366-373.

precedentes são rigorosamente seguidas, incluído 
o dever de detalhada fundamentação, a evolução da 
jurisprudência tenderá ao aumento do bem-estar 
social, ainda que os juízes responsáveis pela mudança 
sejam movidos por inclinações políticas, interesses de 
carreira, experiências pessoais ou outras preferências 
diversas da maximização da eficiência do sistema 
jurídico.20

A incerteza jurisprudencial impede que as 
partes possam prever adequadamente o resultado de 
uma demanda em juízo, dificultando que cheguem a 
conclusões semelhantes sobre o custo-benefício do 
processo judicial e também sobre o âmbito dentro do 
qual os termos do acordo podem variar sem deixar de 
gerar proveito para todos os envolvidos. Em suma, é 
bastante provável que o demandismo e a “cultura 
de litigância” tão propalados sejam, em parte, um 
reflexo do descompromisso com a estabilidade da 
jurisprudência. Que o novo Código de Processo Civil 
seja um marco em direção a um sistema de justiça mais 
eficiente.
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