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RESUMO 
 

O novo Código de Processo Civil instituiu uma sistemática de precedentes 

vinculantes, os quais devem ser observados pelos juízes e tribunais. Esse sistema se 

aplica ao processo tributário, em razão de o ordenamento jurídico brasileiro não prever 

um código de processo tributário, consequentemente, tendo que utilizar o Código de 

Processo Civil como subsidiário. Os precedentes vinculantes asseguram, às partes 

envolvidas nos processos sujeitos à sua aplicação, princípios basilares do direito 

processual, quais sejam, o princípio da isonomia e da segurança jurídica, bem como 

possibilita que o Poder Judiciário tenha celeridade dentro das resoluções dos 

processos, especificamente neste trabalho de conclusão de curso, na área tributária. 

As novidades trazidas pelo novo código, dentro do sistema de precedentes 

vinculantes, solucionam o máximo de processos que possuem relação direta, seja por 

tratar sobre a mesma questão de direito ou pela relevância da ação ou do recurso.   

 

Palavras-chave: Sistema de precedentes vinculantes. Novo CPC. Recursos 

Repetitivos. Incidente. Processo Tributário. 

 

  



ABSTRACT 
 

The new code of civil procedure instituted a system of binding precedents, which must 

be observed by judges and courts. This system applies to tax proceedings, regarding 

the fact that Brazilian legal system does not provide for a tax proceedings code. 

Consequently, having to use the code of Civil procedure as alternative. The precedents 

binding assurances to the parties involved in cases subject to ITS application, basic 

principles of procedural law, namely, the principle of equality and legal certainty, as 

well as enables the Judiciary to have procedural promptness, mainly in this 

monography, in the tax area. The news brought by the new code, within the system of 

binding precedents, solve as many processes that have a direct relationship, either by 

treating the same point of law  relevance of the action as well as of the resource. 

 

Keywords: previous binding system. New CPC. Repetitive Resources. Incident. Tax 

Process. 
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INTRODUÇÃO 
 
O direito no Brasil e, consequentemente o processo civil, foi gerado sob 

influência Greco-romana, sobretudo pautada no direito romano. 

 

Em que pese o direito romano ter influenciado a maior parte dos 

ordenamentos havidos no Ocidente, faz-se necessário o destaque de que o processo 

civil brasileiro é herança das ordenações trazidas pelos portugueses e internalizadas 

em solo nacional, quais sejam, as Ordenações Manuelinas e Filipinas. 

 

Desse modo, o processo civil se desenvolveu por meio do sistema jurídico 

mais utilizado no Ocidente, que é o civil law, portanto, um direito positivo, instituído, 

organizado e regulamentado por um conjunto de normas escritas e codificadas, 

reunidas em códigos.  

 

Nesse sentido, as fontes desse tipo de sistema jurídico são idênticas do 

direito em geral1, ou seja, a lei, os costumes, a doutrina, a jurisprudência e a analogia. 

 

Dentro das fontes acima citadas, a jurisprudência é a que mais vem 

ganhando força no direito processual brasileiro, em razão do novo Código de 

Processo Civil, o qual dispôs de um sistema de precedentes vinculantes que inova 

esse ramo do direito.  

 

Isso porque, desde o primeiro código de processo civil, a maior vinculação 

dos juízes era a lei. Todavia, com a égide do novo Código de Processo Civil, os 

magistrados devem observar de maneira vinculante, sem discricionariedade, os 

precedentes vinculantes, de modo que a jurisprudência formada, sobretudo, pelo 

                                                           
1 As fontes do Direito Processual Civil são as mesmas do direito em geral, isto é, a lei e os costumes, 
como fontes imediatas, e a doutrina e jurisprudência, como fontes mediatas. Em razão do caráter 
público do direito processual, é a lei, sem dúvida, sua principal fonte. Não obstante, não raros são os 
problemas que surgem no curso dos processos que não encontram solução direta na lei, mas que o 
juiz tem de resolver. 
THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Direito Processual 
Civil e o Processo de Conhecimento. Vol. 1. Ed. 2014. Editora Forense: Rio de Janeiro. P. 156. 
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Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, com força vinculante, 

limita os juízes a sua observância.  

 

O novo Código de Processo Civil também trouxe como novidade o 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, bem como o Incidente de 

Assunção de Competência, institutos os quais permitem que o Judiciário solucione 

muitos casos ao mesmo tempo.  

 

As novidades supramencionadas serão abordadas e aprofundadas nos 

tópicos posteriores, mas neste momento é importante ressaltar que esses institutos 

estão modernizando o processo civil brasileiro e aproximando, ainda que pouco, o 

sistema aqui imposto ao common law, na medida em que não será visto apenas um 

processo com base em leis, mas sim um processo resolvido com base nos 

precedentes com força vinculante e, de forma ainda mais presente e significante, nas 

leis.  
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CAPÍTULO I - CIVIL LAW X COMMON LAW 
 

Antes de analisar o sistema de precedentes do novo código de processo civil é 

pertinente traçar um paralelo entre o civil law e o common law, os grandes sistemas 

jurídicos utilizados na maioria dos países ocidentais.  

 

O common law, basicamente, é fundamentado em precedentes, não 

havendo, em regra, um ordenamento jurídico, ou seja, códigos, para regulamentar as 

decisões, mas sim um sistema de precedentes e costumes para basear as decisões. 

 

Este sistema jurídico utiliza-se de método comparativo entre os casos já 

julgados com os casos que ainda serão apreciados pelo judiciário, de modo a 

constatar se há possibilidade de aplicar alguma decisão preferida anteriormente.   

 

Por isso que neste sistema o precedente não surge como tal, dependendo, 

então, da força e relevância que ele possui e causa, para que assim seja utilizado 

como meio auxiliar a conduzir uma nova decisão2.  

 

Em se tratando de civil law, sistema utilizado no judiciário brasileiro, é 

notável a presença de características próprias deste sistema, quais sejam, a 

codificação das leis e um método de interpretativo com base em normas, ou seja, 

método normativo-dedutivo, conforme considerado por alguns doutrinadores. 

 

No civil law as decisões são proferidas pautadas, sobretudo nas leis, 

mesmo havendo a possibilidade de utilização de outros métodos na busca da solução 

de conflitos pelo Poder Judiciário.  

 

Em contrapartida, no common law emprega-se o uso de decisões já 

proferidas como norte a ser seguido, de modo que privilegia os costumes e a 

                                                           
2 “ (...). É por isto que o precedente nesse sistema não nasce já ostentando esta condição. Ao contrário, 
torna-se um precedente a depender da força que terá para influenciar outras decisões futuras, ou seja, 
no momento em que para a solução de um litígio se usa da “ratio decidendi” da decisão anteriormente 
produzida.  
CONRADO, Paulo Cesar e ARAÚJO, Juliana Furtado Costa. Coordenadores. O Novo CPC e seu 
impacto no direito tributário. São Paulo: Fiscosoft, 2015. P. 105-106. 
 



14 
 

 

vinculação aos precedentes se dá naturalmente, logo, sem a necessidade de uma 

prévia normatização de tal possibilidade.  

 

Nesse sentido, em que pese a distinção entre os sistemas jurídicos ora 

tratados, há uma proximidade entre eles, na medida em que no civil law o juiz, para 

alcançar o entendimento que define as decisões, interpreta a lei e tudo que dela 

decorra ou que ela permite, como por exemplo, a utilização de precedente vinculantes 

prevista em leis no Brasil. No common law há também a utilização de um sistema de 

precedentes, todavia, de modo direto, sem antes observar a lei, de modo que os juízes 

se pautam em casos correlatos.  

 

Vale destacar entendimento de Thomas Bustamante3, utilizado na obra de 

Paulo Cesar Conrado e Juliana Furtado Costa Araújo:  

 
“Por isso podemos concluir que, do ponto de vista teórico, não há diferença 
relevante entre o processo de produção do Direito jurisprudencial no civil law e 
no common law. Para o Positivismo Jurídico – que, embora decadente, ainda 
é o pano de fundo das duas tradições jurídicas – em ambos os casos o juiz é 
metodologicamente livre e sua atividade consiste em um ato de criação 
normativa com fundamento nas normas gerais do ordenamento em que a 
decisão se insere. O processo de raciocínio, como a análise de Kelsen permite 
crer, é o mesmo nas duas tradições jurídicas. O Direito judicial – embora tenha 
vinculatividade ou força diferente nas duas tradições – forma-se do mesmo 
modo. ”4 

 

Há dois aspectos importantes a serem ressalvados, a partir do que fora 

exposto no trecho acima. O primeiro consiste no fato de que tais sistemas utilizam o 

mesmo processo de raciocínio, porquanto o juiz possui o livre convencimento para 

alcançar suas decisões, seja por meio de leis e jurisprudência conforme o que as 

previsões legais permitem ou até mesmo com base em julgamentos análogos.  

 

O segundo aspecto fundamental extraído giro entorno da decadência do 

Positivismo Jurídico do Brasil, visto que o sistema civil law vai evoluindo cada vez mais 

                                                           
3 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa. Teoria do precedente judicial: a classificação e a aplicação de 
regras jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012. p. 26 – 27. 
4 O Novo CPC e seu impacto no direito tributário. Coordenadores: CONRADO, Paulo Cesar e ARAÚJO, 
Juliana Furtado Costa. São Paulo: Fiscosoft, 2015. P. 107. 
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de encontro com o common law. Há, então, cada vez mais o emprego do sistema de 

precedentes, portanto, uma fortificação notável desse instituto.  

 

Apesar da distância na origem dos sistemas de precedentes vinculantes 

utilizados no Ocidente, atualmente há uma proximidade que, independentemente se 

vai ser utilizado por meio de permissão legal ou com base em costumes, os conflitos 

jurídicos terão soluções pautadas em decisões já proferidas com capacidade de 

influenciar as demandas posteriores.  
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I.1 - COMO ESTES SISTEMAS SE APLICAM AOS PRECEDENTES? 
 

Partindo da análise referente aos pontos de diferença e de aproximação 

entre os sistemas mais utilizados no Ocidente (civil law e common law), passamos, 

agora, a explorar o modo pelo qual eles aplicam os precedentes vinculantes.  

 

No common law os juízes formam a razão de decidir com base em decisões 

semelhantes já havidas, alcançando uma solução mais justa e igualitária. Assim 

aplicam automaticamente os precedentes com poder de vinculação ou de servir como 

parâmetro, ao passo que no civil law os juízes aplicam o sistema de precedentes de 

modo subsidiário, salvo quando estes são vinculantes, hipótese em que 

obrigatoriamente serão observados e utilizados na formação da ratio decidendi.  

 

O precedente, sob a égide do novo código de processo civil, passa a ser 

mais do que uma simples alternativa para auxiliar na resolução dos conflitos judiciais, 

mas sim vincula os juízes no momento da decisão, de modo que devem observar o 

artigo 927 do referido código. Vejamos:  

 
Art. 927.  Os juízes e os tribunais observarão: 
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 
constitucionalidade; 
II - os enunciados de súmula vinculante; 
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução 
de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 
especial repetitivos; 
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 
constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 
infraconstitucional; 
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem 
vinculados. 

 

Da leitura dos quatro primeiros incisos é possível extrair que a aplicação de 

precedentes no Brasil se dá a partir da verificação, sobretudo, de súmulas e acórdãos 

das Cortes Superiores.  

 

Além disso, há uma observância aos Incidentes de Resolução de 

Demandas Repetitivas e de Assunção de Competência que, em síntese, representam 
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a solução de controvérsias de modo unificado, a fim de garantir uma isonomia aos 

tutelados e a segurança jurídica.  

 

Estes institutos, os quais serão estudados de maneira mais profunda nos 

tópicos seguintes, vinculam os juízes à aplicação de entendimentos semelhantes ao 

caso que surgem com objeto muitas das vezes idêntico.  

 

No direito tributário, mais ainda, é possível observar que as partes 

figurantes nas ações buscam decisões parecidas com casos que já foram julgados.  

 

Noutro giro, não menos importante é a aplicação de plano dos precedentes 

jurídicos. E isso ocorre no common law, como cediço.  

 

Por fim, nota-se que a aplicação das decisões outrora havidas é de certo 

modo parecida, com algumas peculiaridades, diferenciando o momento o modo pelo 

qual serão observados os precedentes. No sistema consuetudinário, a aplicação é de 

modo automático e desde o início do processo, enquanto no sistema positivista, a 

exemplo do que ocorre no Brasil, o precedente só é utilizado se for de acordo com as 

previsões legais, no momento de os juízes decidirem.  
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CAPÍTULO II – A DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE PRECEDENTES 
 

A decisão dotada de capacidade de influência, em razão da força que 

possui, é definida como o instituto do precedente, como por exemplo, o fato de ter sido 

proferida em consonância total com entendimento recente das Cortes Superiores.  

 

Nesse sentido, é digno de nota o trecho doutrinário a seguir:  

 
“(...). Já o precedente, em um sentido amplo, seria uma decisão proveniente 
do Poder Judiciário que tem força suficiente para influenciar a solução de 
casos futuros. Portanto, teria consistência e autoridade para servir de 
referência e pautar as condutas semelhantes a serem definidas pelos 
Tribunais. ”5 

 

O precedente é traduzido na decisão com força vinculante, portanto. Força 

para vincular outras decisões, ou seja, direcionar os julgamentos posteriores com 

semelhança no objeto tutelado.  

 

No ordenamento jurídico brasileiro e consequentemente na atuação do 

judiciário é possível notar a ascensão deste instituto6, muito em razão do novo código 

de processo civil, por meio do qual os paradigmas receberam maior importância. 

 

A tendência é que haja cada vez mais o emprego dos precedentes 

vinculantes, contribuindo na celeridade do judiciário, na medida em que os conflitos 

são solucionados com base em casos anteriores.  

 

É claro que a definição de precedente e sua aplicação devem observar o 

devido processo legal e todas as etapas que envolvem uma ação, após sua 

propositura. Vale destacar, nessa senda, o entendimento a seguir: 

 
“É evidente que o jurisdicionado, ao buscar a satisfação de seu interesse 
junto ao poder judiciário, visa, acima de tudo, que o direito por si afirmado 
seja analisado e julgado, de forma efetiva, para que seu estado de incerteza 

                                                           
5 O Novo CPC e seu impacto no direito tributário. Coordenadores: CONRADO, Paulo Cesar e ARAÚJO, 
Juliana Furtado Costa. São Paulo: Fiscosoft, 2015. P. 109. 
6 PRADO, Wilmer Cysne e NETO, Vasconcelos. Ascensão do precedente judicial no sistema jurídico 
brasileiro. Disponível em: [http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,ascensao-do-precedente-judicial-
no-sistema-juridico-brasileiro,55145.html]. Acesso em: 19.05.2018. 
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seja resolvido. Tal julgamento a contento pressupõe uma serie de etapas, nas 
quais há colheita de provas, ouvida de testemunhas, perícias e demais 
técnicas processuais aptas a provar o direito alegado, respeitando-se o 
devido processo legal. ”7 

 

Em que pese o precedente ser uma decisão com força para influenciar os 

processos posteriores a ele, ainda será observado o rito de tramite da ação, 

respeitando os princípios gerais do direito e do processo civil.  

 

O precedente, então, é a decisão que vincula, ou seja, com força 

vinculante, de modo que o novo sistema que regulamente esse instituto, trazido com 

importância maior pelo novo Código de Processo Civil, ratifica o conceito ora 

apresentado.  

  

                                                           
7 PRADO, Wilmer Cysne e NETO, Vasconcelos. Ascensão do precedente judicial no sistema jurídico 
brasileiro. Disponível em: [http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,ascensao-do-precedente-judicial-
no-sistema-juridico-brasileiro,55145.html]. Acesso em: 19.05.2018. 
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CAPÍTULO III - UNIFORMIZAÇÃO DAS DECISÕES E SEUS 
REFLEXOS NO PROCESSO TRIBUTÁRIO 

 

Partindo dos pressupostos analisados nos capítulos anteriores, passamos 

a destacar os reflexos das decisões uniformizadas no processo tributário.  

 

Antes da égide do novo CPC já havia uma sistematização e aplicação de 

precedentes, os quais vinculavam os juízes em menor escala e de modo mais 

facultativo. Todavia, com a chegada deste novo código restou configurada a 

importância maior que é dada às decisões com efeitos vinculantes.  

 

Na esfera tributária é possível notar influência direta, tendo em vista que 

não temos no ordenamento pátrio um código de processo tributário, de modo que o 

novo CPC, assim como o CPC/73, é aplicado de modo subsidiário e acaba sendo 

utilizado para padronizar todo o procedimento dos processos tributários.  

 

O impacto desta norma chegará tanto na Fazenda Pública, vinculada aos 

entes federativos, bem como no contribuinte e nos demais órgãos da administração 

pública que figuram como partes ou interessados nos processos tributários. Todavia, 

alguns benefícios são visíveis com a vigência do novo CPC.  

 

Um benefício às partes envolvidas no processo tributário é a uniformização 

das decisões, pois a decisão com força de precedente vinculante acaba unificando o 

entendimento do tribunal ou até mesmo de todos os tribunais, respeitando a 

competência (comum ou federal), a depender do precedente.  

 

A ampliação dos efeitos dos julgamentos de paradigmas8, no âmbito do 

STJ e do STF, por meio de recurso extraordinário e recurso especial, afetados pela 

sistemática de recursos repetitivos, é outro reflexo positivo da uniformização das 

decisões, a qual fora trazida pelo novo CPC, impactando diretamente no processo 

tributário.  

                                                           
8 Alves, Advocacia Vieira. O novo CPC e os reflexos no processo tributário administrativo. Disponível 
em: [https://juridicocerto.com/p/vieiraalves/artigos/o-novo-cpc-e-os-reflexos-no-processo-tributario-
administrativo-4134] Acesso em: 22.05.2018. 
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Muitos recursos, afetados pela sistemática de repetitivos, versam sobre 

tema tributário, como por exemplo a discussão sobre a inclusão do ICMS (imposto 

sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços 

de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação) na base de cálculo das 

contribuições devidas ao PIS (Programas de Integração Social) e à COFINS 

(Contribuição para Financiamento da Seguridade Social). 

 

Imperioso destacar, inclusive, que sobre o tema acima mencionado houve 

acórdão no STF que deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 574.706/PR e 

reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base do PIS e da 

COFINS, o qual foi publicado em 02 de outubro de 20179, afetando, a partir de tal 

data, todas as ações com mesmo objeto e vinculando os juízes à observarem este 

entendimento para julgarem tais demandas.  

 

Portanto, a uniformização das decisões, fortificada pelo novo CPC, 

influencia e reflete de modo impactante no processo tributário.  

 

Ainda no que tange ao sistema de precedentes vinculantes trazido pelo 

novo CPC, o artigo 92610, desse diploma legal, positiva essa sistemática, bem como 

reza que os tribunais possuem o dever de uniformizar a jurisprudência e zelar para 

que o entendimento pacificado seja mantido de modo “estável” e “coerente”. 

                                                           
9 EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS 
NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO 
ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.     1. Inviável 
a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o 
sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se 
o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias 
ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.     2. A análise jurídica do princípio da não 
cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da 
República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação.     3. O regime da não 
cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do 
ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal 
Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.     3. Se o art. 
3º, § 2º, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o 
ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a 
transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da 
dinâmica das operações.     4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição 
ao PIS e da COFINS. 
10 Art. 926.  Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 
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Nesse sentido fora imposto aos tribunais que seus acórdãos devem seguir 

uma linha coerente e íntegra, de modo que não haja decisão que comprometa a 

segurança jurídica, na medida em que os desembargadores devem observar se há 

coerência na decisão exarada, bem como, sobretudo, se a ratio decidendi não rompe 

a jurisprudência consagrada e uniformizada no tribunal, se o tema em debate tiver 

sido pacificado.  

 

Com essa nova sistemática e vinculação aos tribunais, há uma clara 

importância para o legislador do prestígio que a uniformização das decisões recebeu 

no novo CPC, consequentemente, aumentará a eficácia jurídica das decisões.  

 

Havendo demanda em que os desembargadores, componentes das 

turmas, sessões e câmaras dos tribunais, não estejam de acordo com o entendimento 

firmados por algum outro componente, não será possível decidir em sentido contrário, 

de modo a comprometer a estabilidade da jurisprudência outrora firmada11.  

 

Caso a divergência seja pertinente e relevante, devem as turmas julgadoras 

instaurarem o competente incidente, seja ele o incidente de resolução de demandas 

repetitivas ou o incidente de assunção de competência12.  

 

                                                           
11 “Assim, surgindo uma questão de direito em que a turma com o recurso sub judice não consiga 
concordar com o entendimento sobre a mesma questão já prolatado pelas demais turmas do mesmo 
tribunal, não poderá simplesmente decidir contraditoriamente ao que outros órgãos fracionários 
decidiram, como se tais precedentes inexistissem. Deverá suscitar o incidente apropriado, IRDR ou 
IAC, conforme o caso. ”  
PRITSCH, Cesar Zucatti. O Art. 926 do novo CPCe a vedação à criação de jurisprudência conflitante – 
stare decisis horizontal?. Disponível em: [http://estadodedireito.com.br/o-art-926-novo-cpc-e-vedacao-
criacao-de-jurisprudencia-conflitante-stare-decisis-horizontal/]. Acesso em: 22.09.2018. 
12 Finalmente, caso a turma ou câmara eventualmente decida de forma dissonante, ignorando a 
jurisprudência contrária de outros órgãos fracionários do mesmo tribunal, deve haver regramento 
regimental impondo o do art. 926 do CPC, determinando a uniformização, ex officio ou por provocação 
das partes. Uma possibilidade interessante é, por analogia ao art. 1.030, II, do CPC,[6] em se 
percebendo o dissenso interno, ainda que em exame de admissibilidade de recursos aos tribunais 
superiores, seja o processo devolvido à origem para retratação ou para que seja suscitado o 
correspondente incidente – IRDR ou IAC.  

PRITSCH, Cesar Zucatti. O Art. 926 do novo CPCe a vedação à criação de jurisprudência conflitante – 
stare decisis horizontal?. Disponível em: [http://estadodedireito.com.br/o-art-926-novo-cpc-e-vedacao-
criacao-de-jurisprudencia-conflitante-stare-decisis-horizontal/]. Acesso em: 22.09.2018. 
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O artigo 926 do novo CPC pode ser analisado sob dois aspectos, sendo 

que o primeiro diz respeito à obrigação imposta aos tribunais de uniformizar a 

jurisprudência, visando consolidar os entendimentos firmados nos tribunais e cessar 

a presença alta de jurisprudência não uniforme. 

 

O segundo aspecto trazido por este artigo é relacionado à obrigação dos 

tribunais em manter, a jurisprudência que será uniformizada, estável – duradoura e 

sem brechas para futuras ações rescisórias e relativização da coisa julgada material, 

sobretudo; íntegra, na medida em que deve obedecer aos princípios gerais do 

processo civil, principalmente da imparcialidade e da motivação das decisões judiciais; 

e coerente, portanto, seguindo uma lógica.  

 

Assim, a base do novo sistema de precedentes vinculantes, será o artigo 

926 do novo CPC, por meio do qual será desenvolvido o raciocínio explanado no artigo 

927, do mesmo código, de modo que os juízes e, consequentemente, os tribunais 

devem seguir os preceitos desses artigos, para garantirem um judiciário com maior 

número de temas uniformizados e menor número de processos, em razão das 

decisões vinculantes, as quais refletem diretamente nas posteriores a elas.  
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III.1 – DOS ASPECTOS A SEREM OBSERVADOS PELOS JUÍZES AO 

PROFERIR DECISÕES (ARTIGO 927, DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL) 
 

O novo código de processo civil inovou consideravelmente no que diz 

respeito à vinculação dos juízes, singulares ou desembargadores, aos institutos 

preconizados no artigo 927 dessa nova lei.  

 

Uma das maiores novidades, com a égide do novo código, é a notável 

aproximação do direito positivo brasileiro ao sistema common law.  

 

Isso porque os precedentes são tratados de modo mais relevante e 

vinculante no atual código. 

 

Deste modo, imperioso notar que havendo precedente judicial vinculante, 

os juízes estarão automaticamente atrelados a ele, haja vista que o artigo supracitado 

impõe essa vinculação.  

 

Sendo assim, cabe a reflexão no sentido de perceber que o novo código 

de processo civil busca consolidar e revigorar o sistema de precedentes vinculantes, 

sobretudo, pela aplicação do artigo 927 do novo CPC.  

 

Quanto à aplicação do referido artigo, cabe ressaltar o entendimento 

doutrinário despendido pelo Eminente Cassio Scarpinella Bueno:  

 
“(...). O art. 927 quer implementar a política pública judiciária delineada pelo 
art. 926 no que diz respeito à observância das decisões jurisdicionais pelos 
variados órgãos jurisdicionais, levando em consideração suas respectivas 
áreas de atuação originária e recursal.  
O caput do dispositivo, ao se valer do verbo “observar” conjugado no 
imperativo afirmativo insinua, não há por que negar, que não há escolha entre 
adotar ou deixar de adotar as diferentes manifestações das decisões 
jurisdicionais estabelecidas em seus cinco incisos, quando o caso, na 
perspectiva fática, o reclamar. Não serão poucos, destarde, que verão nele a 
imposição de caráter vinculante genérico àquelas decisões e, nesta exata 
proporção, haverá espaço para questionar se este efeito vinculante é, ou não, 
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harmônico, ao “modelo constitucional do direito processual civil”, fora das 
hipóteses em que a própria Constituição o admite (...)” (Grifei)13 

 

Ainda, a respeito do artigo 927 do novo CPC, Nelson Nery Junior entende 

que “o texto normativo impõe, imperativamente, aos juízes e tribunais que cumpram e 

apliquem os preceitos nele arrolados”14.  

 

Interessante destacar a escola da exegese, também estudada pelo 

doutrinador acima mencionado, em seu livro “Comentários ao Código de Processo 

Civil”. Escola famosa pelo lema latim “le juge est la bouche de laloi”, o qual em 

português significa “o juiz é a boca da lei”, ou seja, o juiz decide nos limites do que lhe 

é facultado ou imposto pelo ordenamento jurídico15. 

 

Assim como a escola da exegese, posteriormente surgiram diversas 

escolas sobre a interpretação e aplicação do direito.  

 

O que mais se aproxima do justo é uma aplicação do direito não só a partir 

da observação das leis, mas sim dando atenção à analogia, aos bons costumes, bem 

como aos julgados análogos.  

 

Não obstante, o artigo 927, do novo código de processo civil, ao passo que 

impõe aos juízes observarem os institutos ali preconizados, assegura a quem busca 

o judiciário maior segurança jurídica e decisões uniformes.  

 

Desse modo, as partes envolvidas nos processos terão ao menos previsão 

e expectativa de como será julgado seu processo se tiver algum precedente vinculante 

previsto no artigo em comento.  

 

                                                           
13 BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 
2016. P. 737 – 738.  
14 NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. P 1836-1837. 
15 NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. P 1836-1837. 
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Dos precedentes vinculantes a serem observados pelos juízes, dois são 

novidades e possuem capítulos, no novo código de processo civil, só para dispor 

sobres estes institutos, quais sejam, o incidente de resolução de demandas repetitivas 

(IRDR), previsto no artigo 976 a 987 do novo CPC, e o incidente de assunção de 

competência, disposto no artigo 947 do mesmo diploma legal.  

 

Estes incidentes serão tratados a seguir, em tópicos específicos, porém é 

imperioso destacar que o primeiro surge quando houver, em síntese, diversos 

processos versando sobre a mesma controvérsia de questão jurídica ou na iminência 

de violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica16 – justamente os 

princípios basilares da nova sistemática de precedentes vinculantes.  

 

Já o segundo, o incidente de assunção de competência, ocorre quando o 

recurso, seja ele de competência originária ou de remessa necessária, abranger 

questão de direito com repercussão social relevante, sem necessidade de diversos 

processos versando sobre a mesma questão17.  

 

Em que pese a imposição do artigo 927 do novo CPC, prevendo que os 

juízes devem observar os acórdãos proferidos dentro destes incidentes (IRDR e 

assunção de competência), o artigo 947, § 3º, do novo CPC18, reforça a vinculação 

dos juízes aos referidos acórdãos.  

 

Parece que o novo CPC, com estes novos institutos e com o artigo 927, 

vincula os juízes somente à lei para julgar casos sujeitos à aplicação de precedente 

vinculante. Todavia, o sistema de precedente trazido pelo novo CPC aproxima o 

                                                           
16 Art. 976.  É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, 
simultaneamente: 
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de 
direito; 
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. (...) 
 
17 Art. 947.  É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa 
necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande 
repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. (...) 
18 (...)§ 3o O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos 
fracionários, exceto se houver revisão de tese.(...) 
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ordenamento jurídico brasileiro e sua aplicação ao common law, pois, apesar da 

normatização, casos análogos serão mais observados e as decisões serão mais 

uniformes. 

 

A jurisprudência que será formada sob a égide do novo CPC é benéfica 

para quem buscar o judiciário, pois havendo precedente vinculante ligado ao caso 

ajuizado, os juízes terão que observar.  

 

Sob a vigência do CPC de 1973 os juízes decidiam de modo mais livre, 

com base no livre convencimento motivado. Contudo, tal princípio à luz do novo CPC 

faz com que o juiz não figure acima das partes envolvidas no processo19.  

 

No direito tributário estes aspectos corroboram para decisões imparciais e 

justas, na medida em que os juízes estão vinculados ao sistema de precedentes 

vinculantes.  

 

Mais do que isso, quando se tratar de ação com dilação probatória, haverá 

análise estrita das provas juntadas ao processo, afastando parte da aplicação do 

princípio do livre convencimento motivado. 

 

Nesse sentido, podem ser destacados diversos pontos positivos do trazidos 

pelo sistema de precedente do novo CPC. Vejamos:  

 

1. Proximidade ao sistema do common law, na medida em que os 

conflitos jurídicos terão soluções pautadas em decisões já 

proferidas, estas com capacidade de influenciar as demandas 

posteriores. 

 

                                                           
19 (...) o juiz não está acima das partes, nem tampouco está abaixo delas. Todos os atores do processo 
atuam, em igualdade de condições, com forças equivalentes, na construção comparticipativa do 
resultado final do processo e se assim for, não só no papel, mas na prática, a valoração democrática 
da prova trará enorme avanço para o processo brasileiro. 
PENTEADO, Luis Vieira. O livre convencimento motivado à luz do NCPC/15. Disponível em: 
[https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/9859/O-livre-convencimento-motivado-a-luz-do-NCPC-
15]. Acesso em: 29.08.2018. 
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2. Diminuição do número de processos, haja vista que os 

precedentes vinculantes influenciam diretamente na resolução 

de diversas outras demandas. 

 

3. Institucionalização do Incidente de Resolução de Demanda 

Repetitiva e Incidente de Assunção de Competência, novidades 

do Código de Processo Civil de 2015, que, além de uniformizar 

entendimento nos tribunais, resolvem múltiplos processos de 

uma só vez. 

  

4. Mais celeridade na resolução dos processos, porquanto 

havendo alguma hipótese elencada no artigo 927 do novo CPC 

e a ação versando do mesmo objeto, terá um desfecho mais 

rápido. 

 

5. Limitação ao poder de decidir dos juízes, sobretudo à “livre 

convicção”20, pois estes decidirão vinculados ao sistema de 

precedentes.  

 

Além dos pontos abordados anteriormente, o artigo 927 do novo CPC 

vincula os juízes à, também, observarem os artigos 10 e 489, § 1º, do CPC, os quais, 

ipsis litteris, preconizam:  

 
“Art. 10.  O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em 
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de 

                                                           
20 “Em nosso sistema judicial, via de regra, cada juiz aplica o direito da forma que reputa mais adequada 
ao caso, baseado em sua experiência e “livre convicção[23]” acerca do material fático e probatório 
trazido aos autos pelas partes. Com efeito, no antigo sistema cada Magistrado era, per se, uma 
instituição autônoma, não se vinculando aos precedentes veiculados pelos tribunais superiores, salvo 
em se tratando daqueles julgados em controle concentrado de constitucionalidade e das súmulas 
vinculantes editadas pelo Supremo Tribunal Federal. 
 
Tal liberdade conferida aos Magistrados repercutia negativamente na segurança jurídica, e deixava o 
jurisdicionado pairando na incerteza quando ajuizava sua ação. Isso porque, não raras vezes, duas 
partes com idêntica ação recebiam distintas respostas do Judiciário, é dizer, uma delas lograva o 
provimento jurisdicional pleiteado, e a outra não. ”.   
DUARTE, Lucas de Araújo. Precedentes Judiciais e o artigo 927 do novo Código de Processo Civil. 
Disponível em: [https://âmbito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=17875]. 
Acesso em: 29.08.2018. 
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se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de 
ofício.  
Art. 489.  São elementos essenciais da sentença(...) 
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 
interlocutória, sentença ou acórdão, que: 
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem 
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; 
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo 
concreto de sua incidência no caso; 
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, 
em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar 
seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento 
se ajusta àqueles fundamentos; 
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente 
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em 
julgamento ou a superação do entendimento. 

 

Ainda, a respeito dos reflexos do artigo 927 do novo CPC, destaca-se mais 

sobre o entendimento doutrinário do Eminente Cassio Scarpinella Bueno:  

 
“(...). De acordo com o §1º do art. 927, que deriva, com redação alterada, do 
§ 1º do art. 521 do Projeto da Câmara, cabe aos juízes e aos tribunais 
observar o disposto no art. 10 e no § 1 º do art. 489 “quando decidirem com 
fundamento neste artigo”. 
A regra deve ser entendida, em primeiro lugar, no sentido de ver viabilizada 
oportunidade prévia para manifestação das partes (e de eventuais terceiros) 
acerca da aplicação (ou não) do precedente no caso concreto. Trata-se de 
mais uma, dentre tantas, aplicações expressas do princípio da cooperação 
que o CPC de 2015 traz genericamente em seu precitado art. 10. (...).” 

 

Diante desses dispositivos tem-se que a relação entre as partes envolvidas 

no processo e os juízes é mais equilibrada, de modo que aquelas terão oportunidade 

de se manifestarem previamente acerca da possibilidade de utilização dos 

precedentes vinculantes. 

 

Analisando estes aspectos a serem observados pelos juízes, ao exarar 

decisão, e passando ao processo tributário, é importante salientar que o sistema de 

precedentes vinculantes instituído pelo novo CPC mais do que deu força à função da 

jurisprudência formada no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de 

Justiça, pois aumentou a presença de assuntos pacificados nas Cortes Superiores.  
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Deste modo, em matéria de processo tributário, muitas demandas que são 

repetitivas ou com grande repercussão (econômica, social, etc.) serão definidas, de 

modo mais célere e equitativo, trazendo, além da segurança jurídica, menor 

relativização da coisa julgada material, bem como “desafogando” os Tribunais 

Superiores da quantidade de processos que tramitam durante muitos anos e poderiam 

ser tratados com maior eficácia.  

 

Outrossim, doutrinadores entendem que a função unificadora do STF e do 

STJ, trazida pelo novo CPC reflete também de modo impactante o processo tributário, 

o que faz sentido, porquanto não há legislação específica que regulamenta tal 

processo, sendo utilizado como subsidiária a utilização do Código de Processo Civil.  

 

Nesse sentido, digno de nota são os trechos a seguir, da doutrina 

coordenada por Alexandre Ávalo Santana e Rodrigo Santos Masset Lacombe21: 

 
“(...). nas ações tributárias os debates usualmente giram em torno de “teses” 
– os precedentes formados a partir dos filtros dos recursos especial e 
extraordinário com certeza influenciarão no momento da sentença”. (...) 
Desse modo, a partir do precedente firmado no incidente de resolução de 
demandas repetitivas, seja no âmbito do julgamento dos recursos 
extraordinário e especial repetitivos, o prestígio e a observância à 
jurisprudência dos Tribunais Superiores deverão ser cada vez mais tônica 
daqui para frente, o que, por certo, repercutirá no momento da sentença. 
“Ademais, com relação às lides tributárias, a definição das “teses” ganhará 
mais importância ainda – daí o motivo pelo qual o profissional que atua nessa 
área deverá diuturnamente acompanhar a jurisprudência daquelas Cortes. 
(...).” 
 

Logo, os aspectos a serem observados pelos juízes favorecem os 

processos tributários, sobretudo aqueles tratados como “teses”. Isso porque a 

observância ao sistema de precedentes vinculantes é obrigatória sob a vigência do 

novo CPC, de modo que os juízes irão prestigiar essa sistemática, garantindo aos 

envolvidos nos processos a integridade e não violação aos princípios da segurança 

jurídica e da isonomia, bem como a uniformização das decisões. 

 

                                                           
21 SANTANA, Alexandre Ávalo; LACOMBE, Rodrigo Santos Masset. Novo CPC e o Processo Tributário: 
impactos da nova lei processual. 1ª Edição. Campo Grande: Contemplar, 2016. P. 173.  
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III.2 – DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (“STF”) 

EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO AFETADO POR REPERCUSSÃO 

GERAL 
 

O Supremo Tribunal Federal (“STF”) possui o papel de guardião da 

Constituição Federal no Brasil. Sendo assim, já possui, originariamente, força 

vinculante e importância em todo judiciário.  

 

O novo Código de Processo Civil ratificou a força vinculante das decisões 

proferidas no âmbito do STF, por meio do artigo 927, no qual é citada a Egrégia 

Suprema Corte três vezes em cinco incisos.  

 

As decisões em controle concentrado de constitucionalidade – controle da 

norma constitucional, os recursos extraordinários afetados pela sistemática de 

repercussão geral, bem como as súmulas vinculantes, tudo no âmbito do STF, são 

vinculantes aos juízes.  

 

Isso porque o novo código se preocupou em normatizar e vincular os juízes 

a observarem esses institutos. 

 

Desse modo, faz-se necessário, neste tópico, ressaltar a finalidade da 

repercussão geral22, requisito de admissibilidade que deve ser demonstrado nos 

recursos extraordinários manejados ao STF: 

 
• Delimitar a competência do STF, no julgamento de recursos extraordinários, 

às questões constitucionais com relevância social, política, econômica ou 
jurídica, que transcendam os interesses subjetivos da causa. 

 
• Uniformizar a interpretação constitucional sem exigir que o STF decida 

múltiplos casos idênticos sobre a mesma questão constitucional.  
 

                                                           
22 Sobre a Repercussão Geral. Gestor: Secretaria Geral da Presidência do Supremo Tribunal Federal.  
Disponível em: 
[http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaRepercussaoGeral&pagina=apre
sentacao]. Acesso em: 01.09.2018. 
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Portanto, em síntese, a repercussão geral tem por finalidade determinar as 

questões constitucionais que serão tratadas pelo STF, bem como padronizar a 

interpretação constitucional. 

 

Ademais, o recurso extraordinário que já fora admitido pela Suprema Corte 

pode ser afetado posteriormente pela sistemática de repercussão geral, no STF, para 

o fim de resolver diversos processos pendentes de julgamento, os quais tratam da 

mesma questão controversa jurídica, ou seja, do mesmo objeto da demanda.  

 

Por fim, quanto a repercussão geral, é possível notar que existem dois 

tipos. O primeiro é requisito de admissibilidade recursal (recurso extraordinário) no 

STF, ou seja, se o recurso versa sobre matéria constitucional de competência do STF 

para analisar em sede deste recurso.  

 

A segunda se resume na hipótese do STF afetar o recurso extraordinário 

pela sistemática de repercussão geral, em razão de este recurso abarcar matéria 

sujeita à uniformização e padronização das decisões nos tribunais a quo, privilegiando 

o princípio constitucional da celeridade e da economia processual, além do princípio 

da confiança.  

 

Retornando às decisões havidas no STF em controle concentrado de 

constitucionalidade, vale destacar dois enunciados do fórum permanente de 

processualistas civis (“FPPC”)23: 

 
“168. (art. 927, I; art. 988, III) Os fundamentos determinantes do julgamento 
de ação de controle concentrado de constitucionalidade realizado pelo STF 
caracterizam a ratio decidendi do precedente e possuem efeito vinculante 
para todos os órgãos jurisdicionais. (Grupo: Precedentes; redação revista no 
IV FPPC-BH)24 
314. (arts. 926 e 927, I e V). As decisões judiciais devem respeitar os 
precedentes do Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, e do 
Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional federal. (Grupo: 
Precedentes) 

                                                           
23 Instituto do Direito Contemporâneo. Enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis. 
Disponível em: [https://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-
Florianopolis.pdf]. Acesso em: 01.09.2018. 
24 Redação originária: “Os fundamentos determinantes do julgamento de ação de controle concentrado 
de constitucionalidade realizado pelo STF possuem efeito vinculante para todos os órgãos 
jurisdicionais”. (Grupo: Precedentes) 
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O primeiro dos enunciados destacados (168 do FPPC) basicamente ratifica 

que as decisões em controle concentrado de constitucionalidade, exaradas pelo STF, 

vinculam todos os órgãos jurisdicionais, bem como os fundamentos utilizados para 

basear a decisão são a razão de decidir (ratio decidendi) do precedente.  

 

Quanto ao segundo enunciado 314 do FPPC, reafirma que as decisões 

judiciais proferidas em primeiro ou segundo grau de jurisdição devem seguir o 

entendimento consubstanciado nos precedentes vinculantes, com base, 

principalmente no inciso I, do artigo 927, do novo CPC.  

 

Com base nesse tópico é possível notar que o Supremo Tribunal Federal, 

possui, além do caráter de guardião da Constituição Federal, efeito vinculante aos 

demais tribunais, principalmente se houver alguma decisão em processo afetado pela 

sistemática de repercussão geral, atendendo os preceitos supramencionados.  
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III.3 – DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS VINCULANTES E 

SÚMULAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA (INCISOS II E IV DO ARTIGO 927, CPC) 
 

Antes de adentrar ao impacto dos enunciados das súmulas das Cortes 

Superiores, é imperioso notar que o padrão de sistema de precedentes apresentado 

pelo novo Código de Processo Civil fortalece esses institutos.  

 

Isso porque, as decisões serão menores e a razão de decidir não precisará 

ser motivada basicamente em observância à peculiaridade apresentada pelo processo 

julgado, de modo que havendo precedente vinculante, o caso será decidido em 

conformidade com ele. 

 

Nesse sentido é o entendimento doutrinário25 abaixo destacado:  

 
“(...). Em todas as versões de Novo CPC é possível notar que a tônica do 
modelo de precedentes que visa implementar é baseado na ideia de súmula; 
em outros termos, as decisões judiciais que servirão de precedentes deverão 
ser reduzidas a um texto conciso e ultra resumido no qual se estabeleça a 
ratio decidendi do caso. Isso, conforme visto anteriormente, é criticável, na 
medida em que para o exato entendimento da ratio é indispensável conhecer 
o caso – e especialmente os seus fatos e os fundamentos jurídicos da decisão 
– para então dimensionar o real alcance do precedente. “ 
 

Pode ser extraído ponto positivo e ponto negativo da nova sistemática, 

traduzidos, respectivamente, em redução da quantidade de decisões controversas e 

não uniformes, bem como no ponto destacado no trecho acima, qual seja, menor 

atenção ao caso concreto, haja vista que a ratio decidendi não levará em consideração 

os aspectos peculiares e únicos dos casos ligados à precedente vinculante.  

 

Todavia, esse aspecto negativo será mitigado, porquanto seguramente, no 

que tange o processo tributário, o caso concreto não influenciará diretamente na 

decisão, por ser matéria que se apresente em grande massa como “teses tributárias”, 

em se tratando de processo contendo contribuintes no polo ativo.  

                                                           
25 SANTANA, Alexandre Ávalo; LACOMBE, Rodrigo Santos Masset”. Novo CPC e o Processo 
Tributário: impactos da nova lei processual. 1ª ed. Campo Grande: Contemplar, 2016. P 106. 
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Passando a analisar os enunciados das súmulas vinculantes e das 

“súmulas comuns” – vinculam os juízes com mais força a partir do novo Código de 

Processo Civil, mas não recebem esse nome em razão da sistemática de formação 

do verbete – nota-se que são de observância e aplicação obrigatória aos juízes.  

 

Essa vinculação está prevista nos incisos II e IV do artigo 92726, novo CPC 

e é importante para a nova sistemática, pois as súmulas vinculantes do STF - registro 

de situação pacificada no âmbito do STF, a qual só pode ser instituída após aprovação 

do quórum de dois terços dos membros da Suprema Corte – são essencialmente 

importantes de serem observadas, de modo obrigatório, pelos juízes, visto que o STF 

é o guardião da constituição e detém força máxima no Poder Judiciário.  

 

Do mesmo modo, são importantes as súmulas formadas pelo Supremo 

Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça – entendimento pacificado no 

âmbito desses Tribunais representando o posicionamento majoritário ali firmado – pois 

representam orientação a ser seguida pelos juízes singulares ou desembargadores, 

seja federal ou estadual.  

 
Dessa forma, as súmulas, vinculantes ou não, formadas nos Cortes 

Supremas vinculam os juízes, ainda mais sob a égide do novo CPC, de modo que os 

processos tributários serão resolvidos com maior segurança jurídica, se for amparado 

em súmula, tendo em vista que esse instituto visa pacificar entendimento no âmbito 

do STF e STJ, atingindo processos em todo território nacional.   

                                                           
26 Art. 927.  Os juízes e os tribunais observarão: 
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
(...) 
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior 
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; 
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III.4 - INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (INCISO III DO 

ARTIGO 927, CPC) 
 

Em se tratando de novidade trazida pelo novo CPC, o Incidente de 

Assunção de Competência é um dos principais destaques.  

 

Esse instituto é instaurado quando “o julgamento de recurso, de remessa 

necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de 

direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos”, nos 

termos do artigo 94727, do novo CPC, essa é a definição da Assunção de Competência 

positivada em lei.  

 

Diante desse conceito, podem ser ressaltados como elementos essenciais 

desse instituto jurídico os seguintes aspectos:  

 

I. Necessidade de o processo estar em fase de (i) recurso, 

direcionado ao tribunal, (ii) de remessa necessária ou (iii) for 

de competência originária;  

II. Envolver relevante questão de direito, com grande 

repercussão social; e 

III. Sem repetição de múltiplos processos.  

 

É possível notar que o Código de Processo Civil deixa claro que, para 

instauração do Incidente de Assunção de Competência, será necessário o 

preenchimento de uma das três hipóteses do item “I” acima, somada aos itens “II” e 

“III”.  

 

Ainda, imperioso compreender os termos destacados em negrito no item 

“II”, os quais demonstram que não será qualquer questão de direito que afetará o 

                                                           
27 Art. 947.  É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa 
necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande 
repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. 
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recurso, a remessa necessária ou o feito de competência originária à afetação por 

Assunção de Competência.  

 

Insta salientar que só será instaurado esse incidente se houver grande 

repercussão social.  

 

Nesse ponto o código não deixou claro quando é possível dizer que existe 

grande repercussão social, todavia, ficará a cargo do tribunal competente aferir, de 

acordo com o caso concreto apresentado.  

 

Denota-se que a Assunção de Competência assim como o sistema de 

precedentes vinculantes do novo Código de Processo Civil, possui o intuito de 

uniformizar a jurisprudência dos tribunais. 

 

Isso porque, ocorrendo alguma das três hipóteses elencadas no item “I” 

acima mencionado e havendo a presença dos outros elementos que configuram tal 

instituto, o caso será julgado sob a sistemática de Assunção de Competência, 

vinculando todos os juízes dentro daquela jurisdição, incluindo os órgãos fracionários, 

nos termos dos artigos 947, § 3º28 e 927, III29, os dois do novo CPC.  

 

Por fim, quanto ao incidente ora em análise, o processo tributário sofrerá 

influência positiva, de modo que será beneficiado com a uniformização de 

entendimento relacionados a casos de grande repercussão social, fator importante 

pois é uma área de natureza ligada à ordem econômica e social, bem como relevantes 

questões de direito.  

  

                                                           
28 Art. 947.  É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa 
necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande 
repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. (...) 
§ 3o O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, 
exceto se houver revisão de tese. 
 
29 Art. 927.  Os juízes e os tribunais observarão: 
(...) 
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas 
e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; 
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III.5 - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 

(INCISO III DO ARTIGO 927, CPC) 
 

Ao passo que o Incidente de Assunção de Competência possui como maior 

efeito e consequência a uniformização de decisões, o Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas (“IRDR”) não destoa disso, pois a nova sistemática de 

precedentes vinculantes tem como maior destaque a simplificação e segurança 

jurídica que gera.  

 

Além de tentar uniformizar o entendimento no âmbito dos tribunais, o IRDR 

reduz significativamente a quantidade de decisões esparsas tratando sobre processos 

com mesmo objeto, principalmente na área tributária, que envolve muitas “teses” 

prontas.  

 

Nesse sentido, o IRDR só será instaurado se a decisão unificadora for 

exarada respeitando o princípio da isonomia, princípio basilar constitucional e 

processual civil.  

 

Assim, é imperioso notar que a instauração do IRDR observará, de acordo 

com o que preconiza o artigo 97630, do novo Código de Processo Civil, 

concomitantemente, os seguintes aspectos:  

 

I – Havendo reiteradas ações tratando sobre o mesmo objeto de 

controvérsia;  

II – Tratar somente de questão de direito; e  

III – Risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança 

jurídica.  

 

Esse incidente é uma novidade trazida pelo novo Código de Processo Civil 

e, dentro da ideia de súmula, busca reduzir a quantidade de decisões sobre a mesma 

                                                           
30 Art. 976.  É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, 
simultaneamente: 
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de 
direito; 
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 
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controvérsia, formando um sistema de precedentes vinculantes que devem ser 

observados pelos juízes.  

 

O artigo 927, III31, do Código de Processo Civil, prevê a vinculação dos 

juízes aos acórdãos uniformizadores em incidente de resolução de demandas 

repetitivas, pois desse modo, evita que tenha a presença de um IRDR e os juízes, 

pautados no princípio do livre convencimento motivado, profiram decisões contrárias 

ao entendimento unificado. 

 

Desse modo, é assegurada a não violação do princípio da segurança 

jurídica e o princípio da isonomia é resguardado na medida em que a tese formada 

pelo IRDR será aplicada de modo igual para as ações que versam sobre a mesma 

questão controversa de direito, sem distinção.  

 

Quanto aos aspectos gerais envolvendo o IRDR e os artigos que preveem 

sua efetivação, cabe destacar o trecho a seguir, da doutrina coordenada pelos 

Eminentes juristas Alexandre Ávalo Santana e Rodrigo Santos Masset Lacombe, texto 

de Leonardo Furtado Loubet32:  

 
“Ressalva salientar que os artigos 976 a 987 trataram de criar um “Incidente 

de Resolução de Demandas Repetitivas”, cuja sistemática aponta no sentido 

de que a intenção é unificar a exegese  sobre determinado tema, tanto que o 

artigo 976, incisos I e II, preconizam ter cabimento o incidente quando houver, 

simultaneamente, “efetiva repetição de processos que contenham 

controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito” e “risco de 

ofensa à isonomia e à segurança jurídica”. O incidente será julgado no prazo 

de 01 ano e terá preferência sobre os demais feitos (art. 980), devendo a 

instauração e o julgamento do incidente ser sucedidos da mais ampla e 

específica divulgação e publicidade (art. 979), podendo ser ouvidas não 

somente as partes, como terceiros que tenham interesse na controvérsia. E 

uma vez julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os 

processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de 

                                                           
31 Art. 927.  Os juízes e os tribunais observarão: 
(...) 
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas 
e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; 
32 SANTANA, Alexandre Ávalo; LACOMBE, Rodrigo Santos Masset”. Novo CPC e o Processo 
Tributário: impactos da nova lei processual. 1ª ed. Campo Grande: Contemplar, 2016. P. 173 
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direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive 

nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versarem sobre a 

questão.  

 

Além das inovações apontadas anteriormente o enunciado/tese jurídico 

firmado através de acórdão em IRDR será estendido aos processos individuais e 

também aos processos de natureza coletiva, bastando versar sobre questão 

unicamente de direito, bem como tramitar perante a mesma jurisdição que o incidente. 

 

Nesse sentido, as ações distribuídas posteriormente ao acórdão firmado 

sob a sistemática de IRDR serão afetadas por esse decisum, de modo que haverá 

decisão de modo mais célere, a qual, será incontroversa, no âmbito do tribunal que 

instaurou e julgou acórdão em IRDR.  

 

 A partir dos pontos supramencionados é importante destacar a finalidade 

desse instituto jurídico, a qual fora abordada na doutrina de Luiz Guilherme Marinoni33, 

cujo trecho segue exposto a seguir:  

 
“Finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. 

Objetiva evitar que demandas repetitivas (ou seja, que envolvam a mesma 

discussão de questão exclusivamente de direito) possam gerar risco à 

isonomia e à segurança jurídica, nem a efetiva repetição da mesma questão 

de direito em demandas diferentes. Para o incidente de assunção de 

competência, basta a existência de questão de direito que seja relevante, com 

ampla repercussão social (ainda que a matéria possa eventualmente surgir 

ou já ter surgido em outros processos, 947, § 4º, CPC). ” 

 

O IRDR possui finalidade preventiva e simplificativa, na medida em que 

busca prevenir que haja muitos processos envolvendo a mesma questão de direito, 

fato que ocasiona acumulação de processos e decisões controversas, bem como 

reduz, consequentemente, o acúmulo de casos de mesma natureza e objeto, 

influenciando diretamente nos processos tributários, de modo a resguardar a 

segurança jurídica buscada pela Fazenda e pelos Contribuintes.  

                                                           
33 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz; e MATIDIERO, Daniel. Novo código de 
processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. P. 913. 
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Portanto, trata-se de instituto que fixa tese jurídica após ser julgado, sendo 

que os juízes e tribunais, no âmbito da jurisdição que fora instaurado o incidente, 

deverão aplicar a tese aos processos que versam sobre o mesmo tema, salvo se 

houver a presença direito distinto ou se for superado o entendimento firmado pelo 

julgamento do IRDR34.   

                                                           
34 “Julgado o IRDR, a tese jurídica fixada deverá ser aplicada por todos os juízes e Tribunais, no Estado 
ou Região, aos casos idênticos em tramitação e aos processos futuros, salvo se existir distinção ou 
superação (art. 985, incisos I e II e §§ 1º e 2º do Novo CPC). 
Desse modo, destaca-se que o IRDR é um precedente obrigatório e não meramente persuasivo. ” 
ORTEGA, Flávia Teixeira. NCPC – Entenda o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 
(IRDR). Disponível em: [https://draflaviaortega.jusbrasil.com.br/noticias/490644453/ncpc-entenda-o-
incidente-de-resolucao-de-demandas-repetitivas-irdr] Acesso em: 14.10.2018. 
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III.6 – DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO JULGADOS 

SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (INCISO III DO 

ARTIGO 927, CPC) 
 

Do mesmo modo que os incidentes de assunção de competência e de 

resolução de demandas repetitivas, o recurso especial (RESP) e recurso 

extraordinário (RE) julgados sob a sistemática de repetitivos estão previstos no inciso 

III, do artigo 927, do novo Código de Processo Civil.  

 

Assim, os juízes, ao proferirem decisões, deverão observar se algum 

destes recursos foram afetados e julgados como repetitivos.  

 

O novo CPC, além de vincular os juízes, dispõe entre os artigos 1.036 e 

1.041, as diretrizes quanto ao julgamento dos recursos especial e extraordinário 

repetitivos.  

 

Partindo do acima exposto, cumpre esclarecer que julgamento repetitivos 

consiste em reiterados processos versando sobre o mesmo objeto de controvérsia de 

direito material ou processual, os quais serão julgados de modo concentrado, nesse 

caso, pelas Cortes Supremas, visando a uniformização da jurisprudência, através da 

vinculação das demais Cortes de Justiça35. 

 

Nesse sentido, o novo CPC prevê no artigo 92836 as decisões capazes de 

serem consideradas como julgamento de casos repetitivos, as quais são traduzidas 

                                                           
35 O novo Cógido procura enfrentar o problema dos casos repetitivos mediante a concentração de 
julgamento – seja nas Cortes de Justiça (Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça), 
mediante o incidente de resolução de demandas repetitivas (arts. 976 a 987, CPC), seja nas Cortes 
Supremas (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça), mediante recursos 
extraordinários e recursos especiais repetitivos (arts. 1.036 a 1.041, CPC). 
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz; e MATIDIERO, Daniel. Novo código de 
processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. P. 877. 
36 Art. 928.  Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida 
em: 
I - incidente de resolução de demandas repetitivas; 
II - recursos especial e extraordinário repetitivos. 
Parágrafo único.  O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito material ou 
processual. 
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nos acórdãos de incidente de resolução de demandas repetitivas e decisão proferida 

em recursos especial ou extraordinário repetitivos.  

 

As técnicas de julgamento de casos sob a sistemática de recursos 

repetitivos, consolidada agora com a égide do novo CPC, favorece e propicia a 

formação dos precedentes vinculantes do STF e do STJ.  

 

No entendimento de Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de 

Oliveira, “esses procedimentos formam um microssistema de formação concentrada 

de precedentes obrigatórios, cujas regras se completam reciprocamente – essa 

premissa é indispensável para a compreensão desses incidentes”.37 

 

Ainda, sobre o entendimento doutrinário dos eminentes processualistas 

acima destacados, insta salientar os deveres dos tribunais relacionados ao sistema 

de precedentes vinculantes do novo CPC, os quais são diretamente relacionados aos 

deveres dos juízes e, basicamente, seguem abaixo elencados:  

 

1- Dever de uniformizar a jurisprudência;   

2- Dever de manter estável a jurisprudência uniformizada; e 

3- Dever de manter coerente e íntegra a jurisprudência 

uniformizada. 

 

Nessa senda, sobretudo o artigo 926, do novo código, atribui os deveres 

acima enumerados, a fim de respaldar os precedentes vinculantes formados sob a 

sistemática do novo CPC, viabilizando a sistemática dos recursos especial e 

extraordinário repetitivos, de modo a ratificar a força das Cortes Supremas.  

 

No âmbito tributário, do mesmo modo que os incidentes de resolução de 

demandas repetitivas e de assunção de competência, os recursos julgados no STF e 

no STJ afetados como repetitivos visam uniformizar a jurisprudência, a fim de 

assegurar a eficácia dos princípios da isonomia e da segurança jurídica.   

                                                           
37 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; e OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito 
processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa 
julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 Ed. – Salvador: Editora Jus Podivm, 2016. P – 479. 
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CAPÍTULO IV – DO RITO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS 
REPETITIVOS 

 

Quanto aos recursos repetitivos, este capítulo vai abordar de modo mais 

amplo os aspectos gerais que envolvem esse tipo de julgamento, por meio do qual, 

em síntese, o novo Código de Processo Civil projetou, como principal objetivo, 

uniformizar a jurisprudência em âmbito nacional, dentro da jurisdição de competência 

do recurso afetado para julgamento em sede de repetitivo.  

 

Conforme destacado no tópico anterior, as disposições acerca dos recursos 

especiais e extraordinários repetitivos estão presentes entre os artigos 1.036 e 1.041, 

do novo CPC, de modo que é importante destacar o primeiro artigo, para o início da 

compreensão de como se efetiva esse procedimento. 

 

Desse modo, vejamos o texto do caput do artigo 1.036, do novo CPC:  
 
Art. 1.036.  Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou 
especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação 
para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado 
o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do 
Superior Tribunal de Justiça. 

 

Partindo do texto legal acima exposto pode ser afirmado que os recursos 

repetitivos serão configurados quando diversos recursos versarem sobre o mesmo 

objeto de direito. Nessa hipótese, haverá a chamada “afetação”, buscando uniformizar 

o entendimento de modo mais simples, na medida em que uma decisão vinculará 

todos recursos que tratam sobre questão idêntica de direito, bem como justo, 

porquanto será julgado com base no princípio da segurança jurídica.  

 

Os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de 1 ano, tendo 

preferência sobre o julgamento dos demais recursos, nos termos do § 4, artigo 1.037, 

do novo CPC, o que evidencia a busca pela eficácia do princípio da celeridade 

processual trazida pelo novo CPC. 

 

Sendo assim, o rito dos recursos afetados pela sistemática de repetitivos é 

mais célere e assegura aos interessados que o processo não ficará por tempo 
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indeterminada sobrestado ou sem decisão, a qual será vinculante, nos moldes 

estabelecidos pelo novo CPC.  

 

Ainda sobre os aspectos gerais envolvendo o rito dos recursos repetitivos, 

sobretudo, aqueles que são direcionados e afetados nas Cortes Supremas, imperioso 

destacar que os recursos serão interpostos no juízo a quo (de origem), como prevê o 

novo CPC, competindo ao presidente desse Tribunal, ou o vice-presidente, verificar 

se há multiplicidade de recursos tratando sobre mesma questão de direito.  

 

Após verificada a existência do pressuposto acima evidenciado, o 

presidente ou vice-presidente do Tribunal (de justiça ou regional federal) deve 

selecionar dois ou mais recursos que representam a controvérsia a ser julgada em 

sede de repetitivo, nos termos do §1º, do artigo 1.036, do novo CPC38.  

 

Além disso, será determinada a suspensão dos processos pendentes de 

julgamento sobre o mesmo objeto de direito, situação que será desenvolvida no tópico 

seguinte.  

 

Noutro giro, ainda no que tange ao rito de julgamento dos recursos 

especiais e extraordinários repetitivos, cumpre ressaltar que o processo tributário 

sofrerá impacto positivo por essa sistemática de precedentes vinculantes.  

 

Uma vez que grande parte das ações tributárias são teses, conforme 

explanado em tópicos anteriores, esses processos tratam de questão de direito 

idêntica, sendo recorrente a afetação pelo rito de recursos repetitivos, em razão da 

controvérsia havida nos tribunais (regional ou de justiça) sobre temas tributários, bem 

como pela multiplicidade de recursos versando sobre o mesmo objeto jurídico.   

                                                           
38 RODRIGUES, Itamar de Souza. Recursos extraordinário e especial repetitivos. Disponível em: 
[https://jus.com.br/artigos/51335/recursos-extraordinario-e-especial-repetitivos] Acesso em: 
13.10.2018. 
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IV.1 - SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS QUE VERSAM SOBRE 

TEMA JULGADO EM RECURSO REPETITIVO 
 

Os recursos especiais e extraordinários afetados pela sistemática de 

repetitivos geram alguns efeitos, os quais foram abordados no tópico anterior. 

 

Nesse sentido, após a afetação dos recursos repetitivos, serão 

sobrestados, ou seja, suspensos, os demais processos envolvendo a mesma questão 

de direito controvertida e submetida ao julgamento nas Cortes Supremas. 

 

Quanto ao sobrestamento decorrente da sistemática em tela é imperioso 

destacar os seguintes dispositivos legais, do novo CPC:  

 
• §1º, do artigo 1.03639: O presidente ou o vice-presidente de tribunal de 

justiça ou de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais recursos 
representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo 
Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, 
determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, 
individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o 
caso;  

• Inciso II, do artigo 1.03740: II - determinará a suspensão do processamento 
de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 
sobre a questão e tramitem no território nacional;  

• §8º, do artigo 1.037: § 8º As partes deverão ser intimadas da decisão de 
suspensão de seu processo, a ser proferida pelo respectivo juiz ou relator 
quando informado da decisão a que se refere o inciso II do caput; e 

                                                           
39 Art. 1.036.  Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com 
fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as 
disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal 
e no do Superior Tribunal de Justiça. 
 
40 Art. 1.037.  Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do 
pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual: 

I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento; 

II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou 
coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional; 

III - poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais 
regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia. 
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• Inciso III, do artigo 1.04041 - III - os processos suspensos em primeiro e 
segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e 
aplicação da tese firmada pelo tribunal superior. 

 

Seguindo a ordem acima exposta, é possível notar os seguintes aspectos 

relevantes:  

 

1. Todos os processos em tramite no Estado ou na região, 

individuais ou coletivos, serão sobrestados após o presidente, 

do tribunal de justiça ou tribunal regional federal, remeter os 

recursos representativos de controvérsia às Cortes 

Supremas;  

2. Após verificação, no STJ ou no STF, do preenchimento do 

requisito previsto no artigo 1.036, do novo CPC, o relator 

determinará a suspensão de todos os processos em tramite 

no território nacional; e 

3. Ciência às partes do sobrestamento dos processos em âmbito 

nacional, quando houver afetação de recursos especiais e 

extraordinários repetitivos;  

 

O sobrestamento dos processos que tratam sobre tema afetado pela 

sistemática de recursos especiais ou extraordinários repetitivos se dá é uma previsão 

do novo CPC que ampliará a efetividade dos precedentes vinculantes, bem como do 

Poder Judiciário, consequentemente, inserindo o princípio da celeridade e da 

economia processual como alguns dos principais estabelecidos no novo código.  

 

A esse respeito importante destacar trecho de artigo jurídico publicado por 

Fernanda Ramos Pazello42:  

 
“(...). O sobrestamento de todos os processos, em qualquer grau de 
jurisdição, nos parece a alteração que trará mais efetividade à ideia de um 
Poder Judiciário mais célere, isonômico e estável no que tange às teses 

                                                           
41 Art. 1.040.  Publicado o acórdão paradigma: 

 
42 PAZELLO, Fernanda Ramos. O recurso repetitivo e o sobrestamento de processos no novo CPC: 
aplicação pelos Tribunais. Disponível em: [https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI241276,11049-
O+recurso+repetitivo+e+o+sobrestamento+de+processos+no+novo+CPC] Acesso em 14.10.2018. 
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repetitivas. Trata-se de norma cogente, ou seja, de cumprimento obrigatório 
pelos ministros do STJ e STF e que tem por objetivo evitar decisões 
conflitantes sobre uma questão já afetada à análise dos Tribunais Superiores; 
e, ao mesmo tempo, agilizar o trâmite dos processos com matéria idêntica. 
Seguramente se o sobrestamento se desse automaticamente aos temas de 
recurso repetitivo ou repercussão geral já existentes teria um impacto ainda 
maior. No entanto, nestes poucos meses de aplicação do novo CPC, o que 
já pudemos sentir é que os Tribunais - de Justiça e Regionais Federais – 
somente sobrestarão seus processos mediante decisão do STF ou do STJ 
neste sentido. (...)” 
 

O novo código, portanto, deixa claro que um dos objetivos principais do 

sobrestamento dos processos, na hipótese de tema afetado pela sistemática de 

recursos repetitivos, é prestigiar a celeridade processual e as Cortes Supremas, 

dando espaço vinculativo às decisões firmadas no âmbito do STJ e do STF.  
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IV.2 – DA AFETAÇÃO DOS RECURSOS REPETITIVOS 
 

Ainda no que diz respeito aos recursos especiais e extraordinários afetados 

pela sistemática de repetitivos, agora com enfoque na afetação desses, cumpre 

esclarecer que essa situação ocorre quando preenchidos os pressupostos dispostos 

no artigo 1.036, do novo CPC. 

 

Assim, só haverá afetação para julgamento repetitivo se houver 

multiplicidade de recursos interpostos versando sobre questão idêntica de direito, de 

modo que o conceito de afetação foi bem destacado no artigo jurídico de Itamar de 

Souza Rodrigues, o qual segue abaixo exposto: 

 
“(...) “a decisão proferida pelo relator que, feita a seleção dos recursos 
paradigmas e preenchidos os demais requisitos do art. 1.036, caput, do CPC, 
identificará com precisão a questão jurídica a ser submetida a julgamento, 
determinando a suspensão do todos os processos que versem sobre a 
mesma questão, coletivos ou individuais, que tramitem em território nacional” 
(GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios) ” 
 

Partindo do conceito acima se tem que afetação é a decisão do relator, 

após selecionar recursos representativos de controvérsia, que analisará o 

preenchimento dos requisitos do artigo supramencionado e ocasionará na suspensão 

de todos os processos pendentes de julgamento, seja individual ou coletivo.  

 

Na área tributária a afetação será do mesmo modo tratado pelo novo código 

e abordada nesse tópico, de modo a prestigiar o novo sistema de precedentes 

vinculantes.  

 

Ainda, o pedido de remessa dos recursos representativos de controvérsia 

poderá ser realizado pelo relator do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo 

Tribunal Federal.  

 

Esse pedido será direcionado ao presidente ou ao vice-presidente dos 

tribunais de justiça ou regionais federal. Isso porque não há ligação entre o relator nas 

Cortes Supremas e o presidente ou vice-presidente no tribunal. 
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A afetação dos recursos repetitivos pode ser retratada pelo relator no 

tribunal superior (STJ ou STF), consequentemente, ocasionando no retorno dos 

trâmites dos processos suspensos.  

 

Essa previsão se apresenta no §1º do artigo 1.037, do novo CPC, cuja 

importante redação segue abaixo exposta:  

 
§ 1o Se, após receber os recursos selecionados pelo presidente ou pelo vice-
presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal, não se 
proceder à afetação, o relator, no tribunal superior, comunicará o fato ao 
presidente ou ao vice-presidente que os houver enviado, para que seja 
revogada a decisão de suspensão referida no art. 1.036, § 1o. 

 

Além da possibilidade de retratação, pode haver a hipótese de mais de uma 

afetação, hipótese em que o relator que proferiu primeiro a afetação ficará prevento 

para julgar o caso, nos moldes previstos pelo §3º do supramencionado artigo, bem 

como se os recursos afetados não forem julgados no prazo de um ano os processos 

voltarão a tramitar, cessando o sobrestamento em território nacional43. 

 

Diante dessas premissas percebe-se que a afetação dos recursos 

repetitivos se dá do modo estabelecido pelo novo CPC, quanto ao sistema de 

precedentes vinculantes, ou seja, de modo simples e célere.  
  

                                                           
43“Recebidos os recursos repetitivos de todo o país, pode o relator retratar-se da decisão de afetação, 
com o que determinará a revogação da suspensão (art. 1.037, §1º, CPC). Havendo mais de uma 
afetação, será prevento o relator que primeiro tiver proferida a decisão de afetação (art. 1.037, §3º, 
CPC). Os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de um ano e terão preferência sobre os 
demais feitos (...)” 
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz; e MATIDIERO, Daniel. Novo código de 
processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. P. 982. 
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CAPÍTULO V - UTILIZAÇÃO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA EM 
MATÉRIA TRIBUTÁRIA (ARTIGO 311, CPC) 

 

Conforme explanado anteriormente, o processo tributário utiliza como 

subsídio o Código de Processo Civil. Isso porque no ordenamento jurídico brasileiro 

não há previsão legal acerca do processo tributário.  

 

Assim como os demais institutos já abordados, a tutela de evidência pode 

ser utilizada em matéria tributária, pela aplicação de quaisquer das hipóteses taxadas 

pelo artigo 311, do novo CPC44.  

 

Dentro das quatro situações que podem ser sujeitas à aplicação do pedido 

de tutela de evidência, é imperioso destacar o inciso II, do referido artigo, por meio do 

qual há uma ratificação e fortalecimento do sistema de precedentes vinculantes 

estabelecido pelo novo código.  

 

Antes de adentrar especificamente sobre a situação trazida pelo inciso II, 

do artigo 311, do novo CPC, cumpre destacar o ensinamento trazido pelo eminente 

processualista José Roberto dos Santos Bedaque45, acerca da tutela provisória:  

 

“Em atenção à construção doutrinária já consagrada, previram-se duas 

espécies do gênero Tutela Provisória. A primeira, destinada a eliminar o 

perigo de dano grave e de difícil reparação, a qual denominou-se Tutela de 

Urgência. Para obtê-la necessária a demonstração do motivo capaz de 

                                                           
44 Art. 311.  A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de 
dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: 
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; 
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada 
em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; 
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de 
depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 
multa; 
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do 
autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. 
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. 
 
45 Vários autores. O Novo Código de Processo Civil: questões controvertidas. São Paulo: Atlas, 2015. 
P. 260 
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comprometer a efetividade da tutela final de definitiva (“periculum in mora”), 

além da verossimilhança do direito alegado (“fumus boni iuris”). 

Identificou-se também no sistema processual outra modalidade de Tutela 

Provisória. Trata-se da agora chamada Tutela da Evidência, cujo fundamento 

é a existência de determinada situação que, ao ver do legislador, autoriza a 

imediata e provisória proteção do suposto direito afirmado na inicial. Nesse 

caso, não se verifica o risco de dano grave ou de difícil reparação, mas as 

circunstâncias justificam a inversão das consequências suportadas em regra 

pelo autor, em razão da demora do processo. “ 

 

Conforme ressaltado pelo brilhante trecho doutrinário, nota-se que a tutela 

de evidência é espécie do gênero tutela provisória, a qual se divide também em tutela 

de urgência. Esses institutos vieram previstos no novo CPC com o fim de aperfeiçoar 

a antecipação dos efeitos da tutela requerida no judicial.  

 

Desse modo, passando a analisar especificamente a tutela de evidência – 

medida autorizadora de proteção instantânea e provisória do objeto jurídico requerido 

em sede exordial.  

 

No que diz respeito ao sistema de precedentes vinculantes estabelecido 

pelo novo CPC, o inciso II do artigo 311, conforme mencionado acima, é de 

fundamental importância para o objetivo do código em relação à sistemática de 

uniformização das decisões.  

 

Assim, quando os fatos trazidos na inicial puderem ser comprovados 

apenas sob a utilização de prova documental e houver precedente vinculante firmado 

em sede de casos repetitivos ou em súmula vinculante o juiz concederá a tutela de 

evidência.  

 

Portanto, a tutela é de evidência justamente pelo fato dos documentos 

acostados à inicial serem suficientes para comprovar o direito de quem o pleiteia. 

 

Insta salientar que o inciso ora abordado deixa claro o conectivo “e”, de 

modo que para ser concedida a tutela de evidência faz-se necessária a presença de 

dois requisitos, quais sejam, (i) a existência de prova documental, acostada à exordial, 
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suficiente à comprovação do direito pleiteado, bem como (ii) haver tese firmada em 

julgamento de caso afetado pela sistemática de repetitivo ou súmula vinculante do 

Supremo Tribunal Federal. 

 

Partindo dos pressupostos acima expostos, tem-se que a tutela de 

evidência pode, assim como os precedentes vinculantes, ser extensamente utilizada 

em matéria tributária, dentro dos processos tributários.  

 

Isso porque o processo tributário na maioria das vezes se desenvolve sobre 

temas de relevante repercussão social, econômica ou em casos controvertidos, não 

uniformizados, por meio de teses que são pleiteadas em múltiplos processos versando 

sobre idêntica matéria de direito.  

 

Dessa forma, o julgamento de casos repetitivos é presente na área 

tributária e sob a égide do novo CPC será cada vez mais presente. Além disso, já 

existem diversas súmulas vinculantes em matéria tributária, bastando ao contribuinte 

possuir prova documental suficiente para comprovar seu direito, no momento da 

propositura da ação, dando amparo ao pleito de tutela de evidência, se o pedido seguir 

o preceito do artigo 311 do novo CPC.  

 

Ademais, a tutela de evidência pode ser concedida também para proteção 

dos direitos evidentes do executado (devedor), conforme bem explanado por Luiz 

Felipe Ferreira dos Santos46. Vejamos trecho doutrinário a respeito do referido tema:  

 
“Dessa forma tem-se que a tutela de evidência é de ser aplicada também nos 
casos tratados neste estudo, possuindo, portanto, o condão de suspender e 
afastar a exigibilidade dos créditos tributários ou não tributários, mas que 
seguem o rito da execução fiscal.  
Como analisado anteriormente, há situações diversas do devedor/executado 
para com o credor/exequente, quais sejam: a) ainda não há o lançamento do 
crédito; b) o crédito já foi lançado; c) inscreveu-se o crédito em dívida ativa, 
com a confecção do Certidão de Dívida Ativa e; d) ajuizou-se a execução 
fiscal.  
A ação de conhecimento deve ser aceita em todas essas situações e a tutela 
de evidência e urgência tem que ser aplicada a fim de suspender a 
exigibilidade do crédito tributário, com todos os efeitos decorrentes desse 
ato(...)” 

                                                           
46 SANTANA, Alexandre Ávalo; LACOMBE, Rodrigo Santos Masset”. Novo CPC e o Processo 
Tributário: impactos da nova lei processual. 1ª ed. Campo Grande: Contemplar, 2016. P. 401. 
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Levando em consideração os aspectos acima expostos, é possível 

ressaltar que a utilização da tutela de evidência em matéria tributária será efetivada 

tanto em ações de procedimento comum ou mandados de segurança, assim como em 

execuções fiscais, bastando ao devedor/executado ou o autor/impetrante preencher 

os requisitos autorizadores da concessão da tutela de evidência.  

 

Logo, o instituto da tutela de evidência é outra novidade trazida pelo novo 

CPC que será amplamente utilizada no processo tributário e possui relação direta com 

o sistema de precedente vinculante do novo código haja vista que o inciso II, do artigo 

311 do novo CPC, prevê a aplicação das teses firmadas em casos repetitivos ou 

súmula como subsídio a dar amparo ao pleito dessa tutela.  
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CAPÍTULO VI – DA EXCEÇÃO À REMESSA NECESSÁRIA (§ 4°, 
ARTIGO 496, DO CPC) 

 

Com a égide do novo código de processo civil, sobreveio a possibilidade 

de não aplicar a remessa necessária quando se tratar de matéria decidida em 

sentença cuja ratio decidendi se apoia nas hipóteses elencadas no § 4°, art. 496, do 

CPC, quais sejam:  

 
 “(...). I - súmula de tribunal superior; 
 
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior 
Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; 
 
III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 
ou de assunção de competência; 
 
IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito 
administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer 
ou súmula administrativa. ” 

 

Em primeira análise aos incisos supramencionados, tem-se que há um 

reforço aos precedentes já consolidados por meio de súmula dos tribunais superiores, 

bem como aos acórdãos por estes proferidos, em julgamento de recursos afetados 

pela sistemática de recursos repetitivos, observando o teor dos incisos I e II do § 4º, 

art. 496, do novo CPC.  

 

A primeira hipótese não é novidade, pois corresponde ao artigo 475 do 

CPC/73. Já a segunda é inovadora, assim como a terceira hipótese, trazida pelo inciso 

III, a qual se refere aos institutos do Incidente de Assunção de Competência e ao 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, os quais foram amplamente 

tratados e fortalecidos pelo novo CPC. 

 

Havendo, então, entendimento firmado nestes incidentes, previstos nos 

artigos 976/987 e artigo 947, todos do novo CPC, serão evitados acontecimentos 

processuais desnecessários nas demandas que envolvam (i) efetiva repetição de 

processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão, sendo esta 

unicamente de direito e risco de ofensa ao princípio da isonomia e da segurança 
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jurídica ou (ii) quando o julgamento de recurso, de remessa necessária, ou de 

processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com 

repercussão social, sem repetição de múltiplos processos47.  

 

Importante ressaltar que o artigo 496, § 4º contempla o que preconiza o art. 

927, do CPC, haja vista que os juízes ao decidir são vinculados ao novo sistema de 

precedentes, de modo a ter que observar se há alguma das hipóteses trazidas por 

esse artigo, como por exemplo, havendo súmula vinculante ou acórdão em incidente 

de resolução de demandas repetitivas (IRDR), os juízes ficarão restritos a decidir em 

consonância com tais pressupostos.  

 

Nesse sentido, é possível vislumbrar maior segurança jurídica às partes 

envolvidas em litígio, pois, havendo precedente vinculante, a decisão definitiva no 

curso do processo observá-lo-á, assegurando, assim, uma estabilidade para a relação 

jurídica tutelada. 

 

Portanto, trata-se de exceção à regra, quando não houver remessa 

necessária das sentenças proferidas em consonância com o disposto nos incisos do 

§ 4°, art. 496, do CPC48, pois a regra é a sujeição da sentença ao duplo grau de 

jurisdição, não produzindo efeito enquanto não for confirmada pelo tribunal, de acordo 

com previsão legal do caput e incisos I e II do referido artigo49.  

                                                           
47 Art. 976.  É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, 
simultaneamente: 
 
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de 
direito; 
 
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. (...) 
Art. 947.  É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa 
necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande 
repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. 

 
48 TALAMINI, Eduardo. Reexame necessário: hipóteses de cabimento no CPC/15. Disponível em: 
[http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI235769,31047-
Reexame+necessario+hipoteses+de+cabimento+no+CPC15]. Acesso em: 20.05.2018. 

 
49 Art. 496.  Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada 
pelo tribunal, a sentença: 
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias 
e fundações de direito público; 
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. 
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De modo exemplificativo, já existe jurisprudência de tribunal aplicando o art. 

496 do novo CPC, conforme se verifica através da ementa a seguir exposta:  

 
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 
AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. 
PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. SENTENÇA FUNDADA EM SÚMULA 
DE TRIBUNAL SUPERIOR - SÚMULA 412 DO ST. NÃO CONHECIMENTO 
DA REMESSA NECESSÁRIA. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 496, 
§ 4º, I, DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. (Reexame 
Necessário Nº 70077373116, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 10/05/2018). 
 
(TJ-RS - REEX: 70077373116 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de 
Julgamento: 10/05/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de 
Publicação: Diário da Justiça do dia 14/05/2018) 

 

Essa dispensa à remessa necessária é uma restrição qualitativa, visto que 

o novo código de processo civil buscou maior aprofundamento quanto ao sistema de 

precedente reforçado e, como no exemplo acima evidenciado pela ementa, não é 

necessária a remessa necessária, ou seja, o reexame necessário, quando há 

entendimento já consolidado pelas cortes superiores - Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça.  

 

Nesse sentido, destaca-se entendimento doutrinário de que o sistema de 

precedente do novo CPC, bem como o artigo 496, § 4º, com a exceção ao reexame 

necessário, privilegiam até mesmo orientações vinculantes firmadas no âmbito 

administrativo, configurando a restrição de forma qualitativa50.  

 

                                                           
50 “ (...). Por fim o legislador processualista acrescentou dentre as hipóteses de restrição qualitativas de 
Remessa Necessária os casos em que a sentença proferida estiver de acordo com orientação 
vinculante proferida administrativamente pelo próprio ente público e consolidada em meio de ato próprio 
como manifestação, parecer ou súmula administrativa. 
É de notório conhecimento que os entes públicos atualmente visam otimizar seus trabalhos e 
principalmente por iniciativas das suas próprias procuradorias, firmam teses e orientações aos seus 
procuradores sobre como devem agir em determinados casos, sejam eles judicionalizados ou 
administrativos. 
Aproveitando essa iniciativa administrativa, nada mais inteligente do que senão evitar a Remessa 
Necessária para casos em que a própria Administração já se manifestou internamente. (...)“ SANTANA, 
Alexandre Ávalo; LACOMBE, Rodrigo Santos Masset”. Novo CPC e o Processo Tributário: impactos 
da nova lei processual. 1ª ed. Campo Grande: Contemplar, 2016, p 456 – 458.  
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Por fim é valoroso notar que as alterações feitas pelo novo CPC, quanto ao 

reexame necessário, vão de encontro com alguns princípios gerais do direito e do 

processo civil, como é o caso do princípio da razoável duração do processo e da 

economia processual, além dos já mencionados, segurança jurídica e isonomia.  

 

Houve, portanto, uma ampliação das possibilidades de dispensa à remessa 

necessária com a previsão do § 4°, principalmente no que diz respeito ao 

entendimento firmado no âmbito administrativo do próprio ente público e dos 

incidentes de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas51.  

  

                                                           
51 “(...). No atinente ao §4º, houve um claro alargamento das possibilidades de dispensa com supedâneo 
na jurisprudência e na orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público. 
O legislador agregou ao CPC/2015 hipóteses antes trazidas pelos Tribunais Superiores e legislação 
esparsa. Doravante, além da dispensa com base em súmula de Tribunal Superior, prevista no CPC/73, 
é possível não proceder ao duplo grau de jurisdição obrigatório quando a sentença estiver conforme: i) 
acórdão do STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos (CPC/2015, arts. 1.036 a 1.041); ii) 
incidente de resolução de demandas repetitivas (CPC/2015, arts. 976 a 987); iii) incidente de assunção 
de competência (CPC/2015, art. 947); e iv) orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do 
próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa, como, por 
exemplo, previsão do art. 40, §1º, da Lei Complementar nº 73/1993.(...)”  
MONTEDONIO, Pedro Paulo. O reexame necessário no CPC/2015. Disponível em: 
[http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,o-reexame-necessario-no-cpc2015,56101.html]. Acesso 
em: 20.05.2018. 
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VI. 1 – DA POSSIBILIDADE DA FAZENDA DE NÃO RECORRER NAS 

HIPÓTESES DE PRECEDENTES VINCULANTES (ARTIGO 19, LEI N.º 

10.522/02) 
 

No mesmo sentido da dispensa à remessa necessária, é digno de nota o 

artigo 19, da Lei 10. 522 de 19 de julho de 2002, a qual dispõe sobre o Cadastro 

Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras 

providências.  

 

O referido artigo confere faculdade a Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional (“PGFN”) a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha 

sido interposto, caso inexista outro fundamento relevante, se a decisão versar sobre 

as matérias elencadas nos cinco incisos52.  

 

                                                           
52 Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor 
recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na 
hipótese de a decisão versar sobre: (Redação dada pela Lei nº 11.033, de 2004) 
 
I - matérias de que trata o art. 18; 
 
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior 
Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de 
ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da 
Fazenda;  (Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013) 
 
III - (VETADO).        (Incluído pela Lei nº 12.788, de 2013) 
 
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em 
sede de julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - 
Código de Processo Civil;  (Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013) 
 
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, 
em sede de julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
- Código de Processo Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo 
Supremo Tribunal Federal. (Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013) 
§ 1o  Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito 
deverá, expressamente: (Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013) 
I - reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta, inclusive em 
embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade, hipóteses em que não haverá 
condenação em honorários; ou  (Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013) 
II - manifestar o seu desinteresse em recorrer, quando intimado da decisão judicial. (Incluído pela Lei 
nº 12.844, de 2013) 
§ 2o A sentença, ocorrendo a hipótese do § 1o, não se subordinará ao duplo grau de jurisdição 
obrigatório. 
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Deve ser dado maior destaque aos incisos II, IV e V do artigo 19, tendo em 

vista que eles tratam de institutos fortalecidos pelo artigo 927 e 496, § 4º do novo 

Código de Processo Civil. Vejamos:  

 
“II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal 
Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e 
do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; 
(Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013) (...) 
 
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado nos termos do 
art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo 
Civil;  (Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013) 
 
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo 
Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos 
dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo 
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo 
Supremo Tribunal Federal. (Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013)” 

 

Vê-se, portanto, que havendo decisão pacífica no âmbito dos tribunais 

superiores, a PGFN pode deixar de recorrer. Assim como pode, a PGFN, deixar de 

recorrer, se houver entendimento firmado recurso afetado por repercussão geral no 

Supremo Tribunal de Justiça ou afetado pela sistemática dos recursos repetitivos no 

Superior Tribunal de Justiça. 

 

Nesse sentido o sistema de precedentes do novo CPC vincula os juízes, 

na medida em que, ao julgarem, devem observar se há alguma hipótese de 

precedente vinculante, ou seja, alguma relação com o artigo 927 deste diploma legal.  

 

Estes pressupostos levam os processos ao fim antes mesmo de reexame 

da matéria pelos tribunais, em total sintonia com a economia processual e respeitando 

a segurança jurídica, haja vista a conjectura envolvida nos precedentes.  

 

Nota-se que o artigo 19, da Lei n.º 10.522/02 contribui com o entendimento 

trazido pelo novo CPC no §4º do artigo 496, tendo em vista que a faculdade da PGFN 

deixar de recorrer relaciona-se diretamente com algumas das situações de dispensa 

da remessa necessária.    
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Por fim, observa-se nas hipóteses trazidas pelo artigo 19 da Lei n.º 

10.522/02, hoje alterado pela Lei n.º 12.844/2013, que a sentença não será sujeita ao 

reexame necessário53, sendo o caso de o relator negar seguimento aos autos que 

chegarem ao tribunal, versando sobre alguma situação envolvendo entendimento 

firmado em precedente vinculante.  

  

                                                           
53“O art. 19 da Lei nº 10.522/2002 autoriza a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional a deixar de 
contestar, de interpor recurso e de desistir de algum já interposto quando o caso disser respeito a uma 
das matérias ali relacionadas no artigo 18 daquela mesma lei. 
Tal art. 19 da Lei nº 10.522/2002 foi alterado pela Lei nº 12.844/2013. Na verdade, tal dispositivo foi 
bastante ampliado, ficando a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional autorizada a “não contestar, 
interpor recurso ou desistir do que tenha sido interposto” sempre que a tese fazendária for contrária: 
(a) a precedentes oriundos dos procedimentos de que tratam os arts. 543-B e 543-C, do CPC (recursos 
repetitivos); (b) à jurisprudência pacífica do STF e demais Tribunais Superiores, devidamente ratificada 
por ato declaratório do Procurador Geral da Fazenda Nacional aprovado pelo Ministro da Fazenda. 
Nesses casos, o procurador da Fazenda Nacional deverá reconhecer a procedência do pedido, quando 
citado para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-
executividade, hipóteses em que não haverá condenação em honorários; ou manifestar seu 
desinteresse em recorrer, quando intimado da decisão judicial. 
A sentença, nessas hipóteses, não está sujeita ao reexame necessário. Estando os autos no tribunal, 
o relator negará seguimento ao reexame necessário ou ao recurso interposto, desde que, intimado o 
procurador da Fazenda Nacional, haja manifestação de desinteresse. (...)”  
DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Observância de Precedentes pela Fazenda Nacional. Disponível em: 
[https://www.leonardocarneirodacunha.com.br/opiniao/opiniao-24-observancia-de-precedentes-pela-
fazenda-nacional/]. Acesso em: 20.05.2018. 
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CAPÍTULO V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O sistema de precedentes sistematizado, instituído e aperfeiçoado pelo 

novo Código de Processo Civil influencia diretamente o processo tributário, na medida 

em que este é um processo que se propõe, na maioria das vezes, por meio de 

medidas judiciais de rito mais célere.  

 

O mandado de segurança é um remédio constitucional muito utilizado na 

área tributária, sobretudo, em razão da complexidade havida nas leis esparsas que 

dispõem sobre a tributação no país, bem como o modo pelo qual os órgãos do Poder 

Executivo recebem e processam medidas, procedimentos e processos tributários.  

 

Nesse sentido, o contribuinte impetra mandado de segurança contra ato 

coator praticado pelos representantes do Executivo. 

 

Cabe salientar que o citado remédio constitucional tramita perante os 

tribunais com um rito especial, pois não possui dilação probatória, de modo que o 

impetrante deve acostar documentos, que julga ser comprobatório do direito pleiteado, 

quando da impetração do mandado de segurança.  

 

Ainda, é um processo que não permite a condenação em honorários 

advocatícios, possibilitando ao contribuinte a propositura de um processo visando o 

reconhecimento do direito à compensação de valores indevidamente recolhidos, nos 

termos da súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça54, bem como buscando 

declaração de direito para o futuro, como por exemplo, reconhecimento da ilegalidade 

consubstanciada na exigência de um tributo sem amparo constitucional ou infralegal, 

parecido com uma ação declaratório, com rito diferente. 

 

Esse é o conhecido mandado de segurança preventivo, o qual é impetrado 

quando há justo receio do contribuinte sofrer violação por parte de autoridade coatora 

(membro da Administração Pública), por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos 

                                                           
54 O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação 
tributária. 
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do artigo 1º, da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009 (Lei do Mandado de Segurança)55 

e do inciso LXIX, do artigo 5º, da Constituição Federal56.  

 

Há também a possibilidade, e isso ocorre muito na área tributária, de 

impetração de mandado de segurança repressivo, previsto nos mesmo dispositivos 

supramencionados, o qual visa afastar violação já havida.  

 

A partir desse contexto, imperioso destacar que o mandado de segurança, 

assim como as outras ações da área tributária, utiliza o Código de Processo Civil como 

subsidiário, pois não há no ordenamento jurídico brasileiro código de processo 

tributário.  

 

Dessa forma, o sistema de precedentes vinculantes do novo Código de 

Processo Civil é aplicado aos processos tributários e beneficiará de modo significativo 

esse ramo do direito no Brasil.  

 

Isso porque, é uma área que possui na maioria das ações o caráter de 

serem “teses tributárias”, ou seja, processos cujo objeto pleiteado é o mesmo para um 

grupo ou uma classe específica de contribuintes que passam pela mesma situação ou 

relação jurídica que desencadeia a possibilidade de buscar o Poder Judiciário auxiliar 

e dar eficácia na solução dos casos práticos.  

 

Logo, o sistema de precedentes vinculantes surge também com a 

característica de acelerar e solucionar o máximo de casos presentes na área tributária, 

os quais, antes do novo Código de Processo Civil, tramitavam de modo menos célere 

e possuíam decisões não uniformes.  

 

                                                           
55 Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 
por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa 
física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 
categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.  

 
56  LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 
por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; 
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