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O SENHOR OSMAR PAIXÃO 
 

 Saúdo a todos na pessoa da Senhora Ministra Nancy Andrighi, que, como 

já referido, será a homenageada da semana pelo IBDP, projeto Mulheres no 

Processo, é em outro evento que será realizado quinta e sexta. Se tivéssemos 

combinado, Senhor Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, acho que não ficaria 

tão perfeito, porque as breves considerações que vou fazer se encaixam 

justamente após a sua conclusão.  

Essa contextualização já foi muito bem feita, existem objetivos para 

justificarem essa sistemática dos repetitivos que é central nesse momento atual, 

todos sabem, que é o momento mais objetivo, não é o momento onde aquele 

subjetivismo clássico do processo civil cede espaço para um momento pluri-

individual, para o momento mais objetivo, e os recursos repetitivos, com todas 

essas funções bem destacadas pelo Senhor Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino, ocupam um papel central dentro desse contexto. Aliás, muitos 

falam do processo estrutural, do estado de coisas inconstitucionais etc, que 

também remontam a essa principiologia nova, consolidada no CPC, que é algo 

mais objetivo, e os recursos repetitivos são os maiores exemplos dessa 

consolidação, inclusive, como o Senhor Ministro bem colocou, não foi apenas 

mais bem regulamentado, não, o novo CPC consolidou esse momento mais 

objetivo, no que toca aos repetitivos, principalmente infiltrando em toda a 

legislação a eficácia das decisões e repetitivos, então autorizo, desde o início do 

processo, uma série de medidas baseadas na eficácia das decisões em recursos 

repetitivos. A sistemática de formação foi muito bem regulamentada, O Senhor 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino bem colocou, a sistemática da produção 



de efeitos foi muito bem regulamentada pela nova e atual legislação, e chegamos 

ao terceiro momento, que é onde queria, rapidamente, a atenção dos senhores, 

que é o momento da revisão ou da superação dos paradigmas, não chamaria de 

precedentes, mas os paradigmas, ou os nossos precedentes em recursos 

repetitivos, porque a legislação foi exaustiva na questão da formação, foi 

exaustiva na questão da produção de efeitos, só que na questão da revisão e da 

superação, talvez, até de propósito, não foi tão aprofundada.  

Fico em dúvida se essa omissão foi proposital justamente para que os 

regimentos internos, como fez o do Superior Tribunal de Justiça e como o Senhor 

Ministro Mauro Campbell Marques referiu, serão proximamente aperfeiçoados, 

os art. 256, s, em especial, ou se pensando em uma sistemática conjunta dos 

IRDRs e os recursos repetitivos, se o que está previsto para os IRDRs aplica-se 

também aos repetitivos. Por que isso? Por que no que toca especificamente aos 

recursos repetitivos, o que existe de regulamentação hoje, é no que toca ao STJ, 

o regimento interno do STJ, arts. n. 256, s, a n. 256, u. E, no que toca ao 

Supremo Tribunal Federal, ainda temos uma omissão, já que a legislação não 

especificou como fez para o IRDR, porque no que concerne ao IRDR, um 

procedimento de revisão expresso está previsto no Código de Processo Civil, 

das duas uma, ou se delega para os regimentos ou se aplica aquilo que o é 

previsto para os IRDRs, para fins de revisão das teses firmadas em repetitivos. 

Mas o ponto que queria chamar a atenção não é esse, porque essa revisão, 

entendida como esse procedimento a ser tomado pelo mesmo órgão mediante 

provocação para que haja a revisão, como já está previsto no Regimento Interno 

do STJ, é uma coisa, o que me preocupa um pouco é a questão da superação. 

O que seria a superação? Seria entender ou decidir de forma contrária aquele 

paradigma, forçando ou não a sua revisão. Temos a previsão da revisão no que 

concerne ao STJ, no regimento interno, no que concerne ao Supremo Tribunal 

Federal, ainda não temos, no que concerne à legislação, quanto ao IRDR, com 

essa discussão, se aplica ou não se aplica. O que queria chamar a atenção com 

relação a essa superação? Três formas de superação ocorrem, a primeira delas 

seria pela reclamação, que será, inclusive, objeto de um papel específico nesta 

tarde; a reclamação é uma medida originária relacionada à autoridade das 

decisões do Tribunal etc, que tem como objetivo principal cassar a decisão ou 

adequá-la, no meu entender, não seria o instrumento ideal. Por quê? Em primeiro 



lugar, teria, digamos assim, uma qualificação tão grande do contraditório como 

tive para editar, ou para fazer paradigma em recurso repetitivo; em segundo 

lugar, no mais, às vezes, a reclamação é julgada por um órgão distinto daquele 

que consolidou e definiu a tese no repetitivo; em terceiro lugar, pode soar um 

pouco estranho, porque, na verdade, vai entrar com uma reclamação, para dizer 

que aquela decisão, que eventualmente desrespeitou no que ela deve ser 

confirmada, então, fica um pouco estranha a utilização dessa reclamação. Mas, 

o Supremo Tribunal Federal recentemente, em duas oportunidades, primeiro na 

Reclamação n. 4.374, e, depois, na Reclamação n. 25.236, sinalizou com o 

cabimento da reclamação como medida apta a levar a superação, e posterior 

revisão, das decisões firmadas em paradigmas. Na primeira Reclamação n. 

4.374, era a questão de controle de consonalidade, mas restou afirmado, já do 

voto o Relator, que a reinterpretação da decisão originalmente proferida, em 

sede de controle concentrado, é viável, inclusive por meio da reclamação, e 

ressalvou, entretanto, que se trata de uma excepcionalidade a ser verificada 

somente no caso de significativa mudança das circunstâncias fáticas ou de 

relevante alteração das concepções jurídicas dominantes, mas admitiu a 

reclamação como um meio de levar a essa superação do paradigma firmado, aí, 

no caso, não em repetitivo; a outra decisão, na Reclamação n. 25.236, essa em 

repercussão geral, como o Senhor Ministro Paulo de Tarso Sanseverino bem 

notou, hoje é, na verdade, um conteúdo da forma de repetitivo, são usadas de 

uma forma conjuntamente, mais conteúdo do que forma, onde já foi proferida a 

decisão monocrática, deferindo o pedido, e se enfatizou a necessidade de 

revisão da jurisprudência da Corte em autos de reclamação, se autorizou, 

adotando como precedente a Reclamação n. 4,374, que já referi.  

Imagino que considerando essa sinalização dada pelo Supremo Tribunal 

Federal, embora não seja, no meu entender, uma forma ideal de levar essa 

superação, a reclamação pode, eventualmente, vir a ser utilizada para se superar 

uma decisão ou paradigma consolidada do Tribunal. Uma segunda hipótese que 

se poderia ventilar seria a utilização de recursos, mas, se utilizo a reclamação, o 

recurso fica um pouco esvaziado; uma terceira alternativa - tenho falado muito 

nisso - que me parece, digamos assim, a mais viável, é a da decisão ou das 

decisões em casos futuros. Por que isso? Por que o legislador no IRDR e no 

incidente de assunção de competência, expressamente, diz que casos futuros 



ficam vinculados pela decisão, ficam acobertados com essa eficácia da decisão 

proferida no caso paradigma, ou seja, os casos suspensos são afetados e os 

casos futuros, que, eventualmente, ainda não existentes, nos quais sejam os 

pais seja proferida a decisão contrária ao paradigma, vou ter reclamação por 

expressa disposição do CPC, quanto ao IRDR e quanto ao IAC, só que no que 

toca aos recursos repetitivos, principalmente após as alterações da Lei n. 13.256, 

não tenho a vinculação de casos futuros, ou seja, elimino os casos sobrestados, 

com a tese aplicada, mas até pelo condicionamento do exaurimento das vias 

recursais para utilização da reclamação, não tenho reclamação direto. Se todos 

os processos de uma tese de telefonia, por exemplo, têm aplicado o precedente 

em repetitivo hoje, semana que vem ou ano que vem, surgem novas demandas, 

não tenho como impedir pela reclamação, no que toca ao recurso repetitivo, que 

uma decisão seja proferida em sentido contrário, no que toca ao IRDR, tenho, 

no toca ao IAC, tenho, porque a reclamação é para casos futuros, inclusive, nos 

recursos repetitivos não. Ora, será que isso não é uma forma de se levar, ou 

outra maneira de se provocar essa superação futura de precedentes? Ou seja, 

em casos futuros que, eventualmente, nasçam após aquela decisão paradigma, 

alteradas as circunstâncias fáticas, alteradas as circunstâncias da realidade, 

será que não seria importante que o magistrado entendesse de uma forma 

distinta e aquilo, eventualmente, chegasse ao Tribunal Superior sob um novo 

enfoque, para que o Tribunal pudesse, aí sim, superar aquele precedente, 

eventualmente, decidindo e, depois, adotando o procedimento de revisão? 

Talvez esse tenha sido, digamos assim, frutos dessa alteração da reclamação, 

uma das grandes consequências para essa possibilidade de superação dos 

precedentes. 

Concluindo, queria que ficasse para reflexão dos Senhores que os 

recursos repetitivos são instrumentos fundamentais nesse novo contexto 

objetivo; em segundo lugar, a legislação muito bem regulamenta a criação, a 

aplicação, e o STJ, principalmente, na gestão dos precedentes é exemplar; em 

terceiro lugar, o que falta é uma especificação feita, no caso do Regimento do 

STJ, mas ainda não tão feita, no Regimento do Supremo Tribunal Federal, das 

hipóteses de revisão. O que fica para os estudos, o que fica para a jurisprudência 

e o que fica também para a academia? São as formas de superação. Como, 

quem não tem legitimidade para provocar a revisão, pode forçar serem alteradas 



as circunstâncias fáticas e da realidade podem provocar um novo pensar sobre 

aquele paradigma já firmado. Como disse, imagino recursos ou reclamações, 

mas, principalmente, se autorizando, em casos futuros; que decisões sejam 

tomadas alteradas, obviamente, as circunstâncias fáticas em sentido distinto, 

para que as não legitimadas consigam provocar aquela reflexão e ela, 

eventualmente, chegue ao âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 

Com essas considerações, agradeço mais uma vez a oportunidade. 

Obrigado. 
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