
 

DOS PRECEDENTES VINCULANTES FIXADOS EM RECURSOS ESPECIAIS AVULSOS 

 

Samia Saad Gallotti Bonavides1 

Kelly Cristina Ferreira Tesserolli2 

 

Resumo: Este trabalho pretende demonstrar que as decisões proferidas em recursos especiais avulsos, isto é, as 

que não estão afetas ao sistema de repetitivos. a incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de 

assunção de competência, também geram precedentes obrigatórios, considerando que o STF interpreta a 

Constituição Federal, e o STJ orienta e interpreta a lei federal. A partir dessa ideia e por meio da análise de uma 

decisão modelo é demonstrado como o sistema acata a possibilidade de se extrair precedentes obrigatórios de 

quaisquer decisões proferidas pelos Tribunais Superiores. Assim, nas matérias de interesse do Ministério Público 

e quando as teses defendidas por ele tenham sido acatadas, a atuação recursal deve ser orientada a obter dos 

Tribunais de Justiça o respeito aos precedentes em casos idênticos, trabalhando de forma prospectiva para que haja 

unidade no direito e contribuindo para a construção e fortalecimento do sistema de precedentes, recentemente 

instituído na legislação brasileira (arts. 926 e 927 do CPC), dentre outras alterações do nosso Código de Processo 

Civil, sendo importante que as inovações sejam incorporadas à cultura jurídica brasileira. 
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1. DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COMO CORTE SUPREMA E DAS DECISÕES EM RECURSOS 

ESPECIAIS AVULSOS COMO PRECEDENTES COM EFICÁCIA VINCULANTE 

 

  Diante da necessidade de se dar maior unidade ao direito, por meio de uma prática jurisdicional que 

respeite valores como a igualdade, previsibilidade e coerência, a partir do novo Código de Processo Civil, houve 

importante mudança em relação à força vinculante das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça. 

  Estes órgãos jurisdicionais, vistos como Cortes Supremas (art. 102, inc. III e 105, inc. III, da CF), são 

“responsáveis por dar a última palavra a respeito da interpretação da Constituição e da legislação 

infraconstitucional federal na ordem jurídica brasileira” (MITIDIERO, 2013, p. 79), de forma distinta das Cortes 

de Justiça (Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça), cuja função é controlar a interpretação dos fatos 

e do direito a ser aplicado ao caso concreto, de forma isonômica (MARINONI, ARENHART, MITIDIERO, 2019, 

p.. 650-651). 

  Portanto, “o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça devem ser pensados como cortes 

de interpretação e não como cortes de controle, como cortes de precedentes e não como cortes de jurisprudência, 

tendo autogoverno e sendo dotados de meios idôneos para consecução da tutela do direito em uma dimensão geral 

de forma isonômica e segura” (MITIDIERO, 2013, p. 79), assumindo, de fato, o papel a elas conferido pela 

Constituição Federal, concepção esta que alicerça a construção de um sistema de precedentes. 
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  Importa, neste momento inicial, trazer características que definem precedente judicial. Primeiramente, 

esclareça-se que nem toda decisão judicial é um precedente, uma vez que somente se tem um precedente quando 

uma decisão pode ser vista como paradigma, tanto para os jurisdicionados como para os magistrados. Em segundo, 

o precedente decorre da decisão sobre a matéria de direito e não de fato. Em terceiro, para se conceber um 

precedente, a decisão deve enfrentar os principais argumentos de direito “postos na moldura do caso concreto” e 

a decisão dever ter se dado, ao menos, por maioria. Por fim, em quarto, as razões de decidir, razões estas 

generalizáveis, constantes do acórdão, devem ser necessárias e suficientes para resolução da questão, de modo a 

permitir a aplicação da norma ali definida, a outros casos semelhantes ou idênticos (MARINONI, 2016, p.. 156-

157). 

  Identificadas essas qualidades, se está diante de um precedente judicial, sendo que, para sua efetiva 

aplicação, é indispensável que os juízes, por meio da interpretação do caso e das razões necessárias para sua 

solução, operem “processos de apreensão e universalização de razões e comparação entre os casos” (MITIDIERO, 

2018, p.103-104). Para isso, deve ser separado, necessariamente, aquilo que vincula do que não vincula, ou seja, 

com a separação da ratio decidendi (razões de decidir) do obiter dictum (argumentos de passagem); e, ainda, 

percebam “que a ratio decidendi transcende ao precedente do qual é compreendida” e que “a norma do precedente 

é diferente do texto do precedente, sendo equivocado reduzi-la à fundamentação ou a qualquer combinação de 

elementos da decisão do qual advém” (MACÊDO, 2016, p. 216). 

  Pois bem, firmadas algumas premissas e definições necessárias, passa-se ao Código de Processo Civil, 

analisando-se, primeiramente, o art. 926. Este dispositivo legal determina que os tribunais (aqui considerados 

conforme as distintas funções existentes entre as Cortes Supremas e as Cortes de Justiça) mantenham a coerência 

e a segurança jurídica, esta última entendida “como proibição de juiz criar normas diferentes para casos iguais” 

(MARINONI, 2016, p. 314). 

  Nessa linha, Eduardo Cambi e Vinícius Gonçalves Almeida afirmam: 

 

A argumentação jurídica que não considera os precedentes judiciais não contribui para 

a estabilidade e a segurança das relações jurídicas. O sistema de precedentes afasta a 

ocorrência da jurisprudência lotérica e evita a ocorrência de julgamentos 

contraditórios, em prejuízo dos jurisdicionados. A exigência pelo tratamento 

congruente de casos similares é o que fundamenta a justiça como qualidade formal, e 

é o que deve motivar a utilização dos precedentes judiciais. É certo que essa convicção 

torna necessária a abordagem da isonomia como elemento metodológico essencial à 

construção de um sistema de precedentes obrigatórios (2016, p.8). 

 

  É possível, pois, concluir que os Tribunais de Justiça têm o dever de seguir precedentes invocados pelas 

partes, quando não for caso de afastá-los, sob pena de, não o fazendo, promover “agressão à coerência do direito 

e à segurança jurídica, impossibilitando a racionalização do acesso à justiça” (MARINONI, 2016, p. 314). 

  Quanto ao rol previsto no art. 927 do CPC, ressalta-se seu caráter exemplificativo (ALVIM, DANTAS, 

2018, P. 276)3 e, assim considerando, segundo Luiz Guilherme Marinoni, que “todas as decisões que definem a 

interpretação ou atribuem sentido ao direito, em demandas repetitivas ou não, têm eficácia obrigatória”, e, “do 

mesmo modo que o STJ tem a função de atribuir sentido ao direito federal infraconstitucional, as suas decisões, 

                                                 
3 “O CPC/2015 prestigia precedentes proferidos em certas e determinadas situações que justificam sejam eles tidos de antemão 

como precedentes. Sim, porque há decisões que se tornam, naturalmente, precedentes a posteriori: ou seja são densas, 

convincentes, com excelentes fundamentos, que passam a ser respeitadas em casos posteriores, idênticos ou semelhantes.” 



 

ainda que proferidas em sede de recurso especial ‘não repetitivo’, devem ser respeitadas pelos juízes e 

tribunais”(2017, p. 22-23). 

  E isso porque, entender como não vinculantes decisões de Turma ou Seção, que interpretam ou dão 

sentido ao direito, em casos que estão fora do sistema dos repetitivos, consiste numa visão bastante equivocada, 

uma vez que a obrigatoriedade de um precedente decorre, justamente, da atividade interpretativa exercida pelas 

Cortes Supremas, por meio da qual há definição do sentido do direito, que orienta e regula os casos futuros, dentro 

de circunstâncias específicas (MARINONI, 2017, p. 22-23). Assim, não se pode afirmar que o precedente, somente 

por ser oriundo de uma única decisão, que não se deu em decisão de recursos repetitivos ou de incidente 

de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência, seria uma 

exceção desprovida de eficácia vinculante. 

  Sobre a questão, Eduardo Cambi e Vinícius Gonçalves Almeida, afirmam que essas 

decisões são vinculantes por apresentarem “uma regra universalizável, apta a ser critério de decisão no 

caso sucessivo pela analogia entre os fatos do caso de referência e os fatos do caso em análise”, podendo, mediante 

a atividade de controle, interpretação e comparação dos precedentes, função exercida pelas Cortes de Justiça, ser 

afastadas ou não (distinguishing), e ainda concluem: 

 

Dessa forma, a estrutura fundamental do raciocínio que sustenta e aplica o precedente 

ao caso sucessivo é fundada na análise dos fatos que compõem tanto o processo em 

exame quanto daquele caso originário. Se essa análise justifica a aplicação ao segundo 

caso da ratio decidendi adotada ao primeiro, o precedente é eficaz e, portanto, vincula 

o juiz. Note-se que, quando se verificam essas condições, um só precedente é 

suficiente a fundamentar a decisão do caso sucessivo (2016, p. 8). 
 

  Considerados os argumentos até aqui expostos, a proposta deste breve estudo é sustentar a possibilidade 

de se extrair precedentes obrigatórios de decisões do Superior Tribunal de Justiça, em casos cujas matérias sejam 

de interesse do Ministério Público e nas quais as teses por ele defendidas tenham sido acatadas na fundamentação, 

como razões generalizáveis, para assim trabalhar no sentido de que sejam respeitados esses precedentes pelos 

Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, para uma atuação mais efetiva, dinâmica e prospectiva da 

Instituição. 

 

2. DA DECISÃO MODELO: INCLUSÃO DO VALOR DA EVENTUAL MULTA CIVIL NO DECRETO DE 

INDISPONIBILIDADE DE BENS NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

  Nessa linha de compreensão, o STJ é a Corte que tem a função de dar unidade ao direito, 

no que se refere à legislação infraconstitucional federal, interpretando-a e orientando sua 

aplicação futura, não só em sede de recursos repetitivos, como também em recursos especiais 

avulsos. E assim, quando de suas decisões, possam ser extraídas razões generalizáveis, é 

possível considerá-las como precedentes com eficácia vinculante, que devem ser respeitados 

pelos Tribunais de Justiça nos casos que possuam identidade. 



 

  Um desses casos formadores de precedentes é a interpretação dada pelo STJ ao art. 7º 

da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), no que se refere à inclusão da multa 

civil (em razão de eventual condenação) no decreto de indisponibilidade. 

  Nesse caso dado aqui como modelo, há não só uma, mas várias decisões no mesmo sentido, que seguiram 

o precedente formado pelo STJ. Convém destacar, ainda, conforme afirma Luiz Guilherme Marinoni, que “os 

contornos de um precedente podem surgir a partir da análise de vários casos, ou melhor, mediante uma construção 

da solução judicial da questão de direito que passa por diversos casos” (2016, P. 157). A decisão que definiu o 

precedente aqui invocado foi ementada nos seguintes termos: 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LIA. INDISPONIBILIDADE DE 

BENS. 

MULTA CIVIL. INCLUSÃO. 

1. Considerando-se que a multa civil integra o valor da condenação a ser imposta ao 

agente improbo, a decretação da indisponibilidade de bens deve abrangê-la, já que 

essa medida cautelar tem por objetivo assegurar futura execução da sentença 

condenatória proferida na ação civil por improbidade administrativa. 

2. Ainda que não haja previsão literal no art. 7º da Lei nº 8.429/92 para a decretação 

da indisponibilidade de bens em relação à multa civil, o magistrado tem a faculdade 

de determinar a efetivação da medida com base no poder geral de cautela 

consubstanciado nos artigos 797 e 798, do Código de Processo Civil. 

3. Aferida a razoabilidade da medida, o valor dos bens tornados indisponíveis deve 

ser suficiente para o pagamento do valor total da condenação, abrangida a multa civil. 

4. Recurso especial provido. 

(REsp 1023182/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 23/09/2008, DJe 23/10/2008) (BRASIL, STJ). 

 

  Diante desse julgado, o que se percebe, claramente, é que o STJ, Corte competente para “orientar a 

aplicação da lei federal e unificar-lhe a interpretação, em todo Brasil”4, por meio da citada decisão, interpretando 

o art. 7º da Lei nº 8.429/1992, definiu a norma jurídica no sentido de que a indisponibilidade de bens compreende 

também a eventual multa civil condenatória. 

  Quanto à possibilidade de aplicação desse precedente, primeiramente devem ser apontadas as 

circunstâncias fáticas que molduram o caso, a fim revelar sua “identidade essencial” (MITIDIERO, 2018, p. 113) 

Nesse aspecto, observa-se que os fatos essenciais se resumem na discussão sobre os requisitos necessários para a 

decretação da medida de indisponibilidade de bens em ação civil pública de improbidade administrativa, e o 

alcance dessa medida, no sentido de incluir ou não eventual multa civil, o que na decisão foi resumido da seguinte 

forma: “A matéria específica tratada no presente recurso especial – a inclusão da multa civil no montante dos bens 

tornados indisponíveis”. 

  Quanto a ratio decidendi, os métodos para sua determinação concreta são bastante debatidos pela doutrina, 

e, apesar da complexidade, essa discussão não será objeto de maiores considerações aqui (MACÊDO, 2016, p. 

                                                 
4 PROCESSUAL - STJ - JURISPRUDÊNCIA - NECESSIDADE DE QUE SEJA OBSERVADA. O Superior Tribunal de 

Justiça foi concebido para um escopo especial: orientar a aplicação da lei federal e unificar-lhe a interpretação, em todo o Brasil. 

Se assim ocorre, é necessário que sua jurisprudência seja observada, para se manter firme e coerente. Assim sempre ocorreu 

em relação ao Supremo Tribunal Federal, de quem o STJ é sucessor, nesse mister. Em verdade, o Poder Judiciário mantém 

sagrado compromisso com a justiça e a segurança. Se deixarmos que nossa jurisprudência varie ao sabor das convicções 

pessoais, estaremos prestando um desserviço a nossas instituições. Se nós - os integrantes da Corte - não observarmos as 

decisões que ajudamos a formar, estaremos dando sinal, para que os demais órgãos judiciários façam o mesmo. Estou certo de 

que, em acontecendo isso, perde sentido a existência de nossa Corte. Melhor será extingui-la. RSTJ 157/17: REsp 228.432-

ED-AgRg. Corte Especial do STJ, 01/02/2002. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-

revista-eletronica-2002_157.pdf. Acesso em: 12 abr. 2019. 

https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-eletronica-2002_157.pdf
https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-eletronica-2002_157.pdf


 

219-223), mas, à luz das circunstâncias do caso modelo (MARINONI, 2016, p. 164-165)5, as razões de decidir 

podem ser extraídas de outro trecho do voto orientador: “considerando-se que a multa civil integra o valor da 

condenação a ser imposta ao agente improbo, a decretação da indisponibilidade de bens deve abrangê-la, já que 

essa medida cautelar tem por objetivo assegurar futura execução da sentença condenatória proferida na ação civil 

por improbidade administrativa”. 

  Enfatiza-se a universalidade das razões de decidir presentes então na decisão em análise, vinculando o 

precedente, que pode e deve ser aplicado a todos os casos em que se discute a inclusão da multa civil na 

indisponibilidade de bens, pelos juízes e Cortes de Justiça (TARUFFO, 2014)6. 

           Ilustrando a importância desta proposição, traz-se a notícia de que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 

nesses casos, de forma reiterada vem decidindo contrariamente ao sentido do direito, conforme a interpretação 

dada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo que na fundamentação de uma dessas decisões, constou, inclusive, 

inclusive, o entendimento de que as “recentes decisões do STJ” não seriam vinculantes: 

 

Na verdade, o fato de existirem decisões recentes e favoráveis à tese do embargante 

proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça -- de se admitir a multa civil no montante 

da indisponibilidade de bens --, não torna omissa a decisão embargada. 

Afinal, os julgados do Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto não são 

vinculantes; e este relator se alinha ao entendimento desta 5ª Câmara Cível no sentido 

de que: 

(...) a decretação de indisponibilidade de bens é medida cautelar preliminar à 

sentença que pode, ou não, fixar a multa civil, não sendo possível, neste momento, 

antecipar a aplicação da possível multa civil ou mesmo determinar o seu valor. É 

dizer: a certeza sobre os fatos controvertidos – e a aplicação das sanções –, somente 

poderá ser viabilizada após a consecução de ampla dilação probatória. 

Isso porque não há como saber a liquidez e a certeza do valor da eventual multa, sem 

que seja proferida uma decisão de cognição exauriente. Pensar o contrário seria 

atentar contra o postulado da não culpabilidade, disposto no artigo 5º, inciso LVII, 

da (TJPR - 5ª C.Cível - 0017378-21.2018.8.16.0000 - Paranacity - Constituição 

Federal. Rel.: Leonel Cunha - J. 11.09.2018). 

(TJPR - 5ª C.Cível - 0000398-96.2018.8.16.0000 - Goioerê - Rel.: 

Rogério Ribas - J. 11.12.2018) (BRASIL,TJPR). 

 

          Tendo em vista a posição aqui defendida, percebe-se que o entendimento adotado pelo TJPR vai de encontro 

ao precedente firmado, mas vai além, porque nega a condição de Corte Suprema que a Constituição Federal 

atribuiu ao STJ. Esse comportamento resistente, mostra que é urgente o rompimento com a ideia de que os 

Tribunais de Justiça detém “independência para decidir conforme suas vontades”(CAMBI, ALMEIDA, 2016, p.8). 

Nesse ponto, Luiz Guilherme Marinoni, de forma precisa, observa que “a circunstância de os tribunais ordinários, 

na atualidade, não darem atenção às decisões do Superior Tribunal de Justiça constitui patologia; grave situação 

                                                 
5   “Deixando-se de lado o teste de Wambaugh e o método de Goodhart, que não poderiam ser esquecidos em virtude da sua 

notoriedade, importa deixar claro que a identificação da ratio decidendi sempre foi buscada em dois pontos, um especialmente 

preocupado com a identificação dos fatos do caso, já que a ratio seria a decisão a respeito deles, e outro com as razões que 

embasam a conclusão, ou seja, com as razões que anunciam a regra que dá solução ao caso.” 
6 “Por um lado, a correlação entre o precedente e uma norma geral que se pretende interpretar implica, portanto, que a norma 

venha lida à luz de sua atual ou eventual aplicação a casos concretos. Por outro lado, e se trata talvez do aspecto mais relevante, 

a decisão tomada no caso precedente pode explicar efeitos em qualquer modo prescritivos ou normativos sobre a decisão do 

caso sucessivo apenas sob a condição de que do precedente específico possa derivar-se uma regra aplicável também a outros 

casos, isto é – citando MacCormick 3 - sob a condição de que a decisão formulada no direito sobre o caso precedente seja 

universalizável.” Data de acesso: 19/02/2019. 



 

que põe em risco a efetividade do sistema de distribuição de justiça e os princípios fundantes do Estado 

constitucional” (2013, p.120). 

             Em assim sendo, é muito importante e necessário que o Ministério Público atue de forma prospectiva para 

que haja unidade no direito, mediante a adequada aplicação, pelos Tribunais de Justiça, das normas como resultado 

da interpretação conferida à lei pelas Cortes Supremas. 

De acordo com Tereza Arruda Alvim e Bruno Dantas, registra-se que “interpretar a lei de modo ainda que possível 

e talvez até razoável, mas diferente da forma considerada correta pelo STJ, equivale a desrespeitar a lei” (ALVIM, 

DANTAS, 2018, p..347), conclusão com a qual não se tem como discordar. 

           A proposição aqui trazida é bastante oportuna para o aperfeiçoamento da atuação institucional, em especial 

das atividades desenvolvidas na área recursal pelo Ministério Público, no sentido de que se pode concluir que a 

partir do novo Código de Processo Civil, veio se estruturando um sistema de precedentes brasileiro. Isso dito, é 

preciso entender e diferenciar os tribunais por suas funções no ordenamento processual, sendo que o Supremo 

Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça são as Cortes Supremas, cujo dever é o de dar unidade ao direito. 

Já os Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça são Cortes de Justiça e devem controlar a interpretação 

dos fatos e do direito, seguindo a interpretação dada ao direito pelas Cortes Supremas (art. 926 e art. 927 do CPC). 

 

 CONCLUSÃO 

 

 1) Há vinculação das decisões dos Tribunais Superiores, como resultado da atividade interpretativa do Direito e a 

aplicação destas aos casos futuros pelas Cortes de Justiça depende da identificação das razões generalizáveis (ratio 

decidendi), compreendidas numa determinada moldura fática essencial, e dessa forma, os julgamentos de recursos 

especiais e extraordinários avulsos também formam precedentes. 

 

2) Não é a quantidade de decisões, ou o fato delas estarem inseridas no sistema de repetitivos, que confere eficácia 

vinculante (precedente), sendo o rol do art. 927 do CPC meramente exemplificativo. 

 

3) O Ministério Público deve atuar no sentido de fazer valer os precedentes firmados pelas Cortes Supremas, nos 

casos em que intervenha como parte ou como custos iuris, e nos quais suas teses tenham sido acolhidas, como se 

dá em relação à inclusão da multa civil na indisponibilidade de bens (ação de improbidade -art. 7º da Lei nº 

8.429/1992). 

 

4) Nessas circunstâncias, a atuação recursal da Instituição deve ser orientada a obter dos Tribunais de Justiça o 

respeito às decisões que possam ser consideradas precedente dos Tribunais Superiores, trabalhando de forma 

prospectiva para que haja unidade na interpretação do direito, e contribuindo para a construção e fortalecimento 

da teoria dos precedentes no Brasil. 
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