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A divergência jurisprudencial em matéria de direito social: um estudo sob a ótica da 

interpretação da norma previdenciária 

Daniele de Mattos Carreira 

 

RESUMO 

O presente trabalho realiza um estudo sobre a divergência jurisprudencial em 

matéria de direito social, partindo-se, para tanto, da interpretação da norma. Com tese e 

antítese, trazendo as vantagens e desvantagens da divergência jurisprudencial, busca-se 

alcançar a síntese, na conclusão, com o que seria mais vantajoso à efetividade dos 

direitos previdenciários. 
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ABSTRACT 

This paper conducts a study on the jurisprudential disagreement on social rights, 

starting, therefore, from the interpretation of the rule. With thesis and antithesis, 

bringing de advantages and disadvantages of jurisprudential divergence, it seeks to 

reach the synthesis, in the conclusion, stating what would be more advantageous to the 

effectiveness of social security rights. 
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INTRODUÇÃO 

A interpretação é uma atividade subjetiva, realizada por um sujeito (intérprete) 

que está invariavelmente envolto por inúmeras influências. Com efeito, é dentro desse 

contexto de subjetividade que ocorre a interpretação dos direitos sociais. 

Cada intérprete promove a aplicação do direito dentro do que entende ser 

adequado e em consonância com a efetividade dos direitos sociais almejada pelo 

legislador constitucional. 

Ocorre, contudo, que, como fruto do intérprete e sua inerente subjetividade, 

podem coexistir diversos posicionamentos, de modo que idêntico texto normativo e 

situação fática possam resultar distinta aplicação do direito, tendo-se como 

consequência a divergência jurisprudencial. 

É sob essa preocupação que se erige o presente trabalho, com especial atenção à 

efetivação dos direitos sociais.  Isso porque a efetivação dos direitos sociais pressupõe a 

concretização desses direitos na sociedade, um objetivo comum e maior que não pode 

pendular conforme a multiplicidade de entendimentos dos intérpretes. 

O positivismo estrito, conquanto tenha revolucionado a Ciência do Direito 

(inclusive tendo viabilizado o reconhecimento do direito como sendo uma ciência), não 

se mostrou suficiente para resolver o tema da efetivação de direitos. 

Na área social, o que se vislumbra no País é uma constituição garantidora de 

direitos, preocupada com o bem-estar social. Por outro lado, a realidade beira a um 

antagonismo, com dificuldade de acesso a saúde, assistência e previdência social. 

Entretanto, não obstante a amplitude do tema, o presente estudo trata 

especificamente do âmbito do Regime Geral de Previdência Social.  De fato, a limitação 

do assunto é necessária para bem analisar as nuances da problemática.  
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Desse modo, é analisado o tema das pré-compreensões e sua relação com o 

intérprete, ou seja, os valores e as influências que gravitam em torno do intérprete e o 

que isso representa na tomada de decisão. 

Tratar-se-á da epistemologia, a fim de se aferir se é ou não uma forma de afastar 

os hábitos mentais do intérprete. Ademais, será abordada a neutralidade, viabilizando 

concluir se é possível o intérprete alcançá-la. 

E, uma vez que o processo previdenciário é o caminho para interpretação, 

aplicação e, em última instância, efetivação do direito previdenciário no âmbito do 

Judiciário, é o tema objeto de estudo no presente trabalho. 

Com efeito, o procedimento estabelece mecanismos para pacificar a recorrente 

divergência jurisprudencial e, assim, fomentar e promover a interpretação uníssona do 

texto legislativo. 

No entanto, é certo que há também vicissitudes no processo previdenciário e na 

distribuição de competência que culminam na promoção da divergência jurisprudencial. 

Diante da preocupação com a divergência jurisprudencial, são estudados os 

prejuízos que tal situação ocasiona aos jurisdicionados. A ofensa aos princípios da 

segurança jurídica e da igualdade será abordada desse prisma. 

Como contraponto, são tratadas as benesses que advêm da não pacificação dos 

entendimentos nos tribunais. Afinal, seriam os recorrentes entendimentos dissidentes, 

por meio do não engessamento do sistema, necessários para a evolução da Ciência do 

Direito? Busca-se aqui a resolução de tal questionamento. 

Paralelamente, este trabalho considera que a aplicação do direito é destinada 

cada vez mais a um maior número de pessoas. Desse modo, é feita uma análise das 

ações coletivas em matéria de direito previdenciário. 
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Dentro de tal temática, é estudada a suscetibilidade da ação coletiva como 

instrumento de pacificação da jurisprudência. Ademais, analisar-se-á a inegável 

característica, em que a ação coletiva se imiscui, de garantidora de efetivação dos 

direitos sociais. 

De fato, a aplicação coletiva de direitos está de acordo com a maximização das 

relações jurídicas e é essencial em um cenário de efetivação de direitos. 

Inclusive, diante da mudança do contexto social em que têm origem as relações 

jurídicas, tem advento o novo Código de Processo Civil, diploma que erige uma nova 

sistemática e se preocupa de maneira significativa com a pacificação da jurisprudência. 

Assim, na medida em que o novo diploma destina especial atenção ao tema da 

divergência jurisprudencial, com estruturação pautada de modo a pacificar o quanto 

possível a jurisprudência e atribuindo força aos precedentes, será tratado aqui, pois que, 

invariavelmente, emanarão consequências na aplicação do direito previdenciário. 
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1. ANTECEDENTE LÓGICO A TODA INTERPRETAÇÃO: A PRÉ-

COMPREENSÃO DA NORMA 

A aplicação de uma norma está diretamente relacionada à sua interpretação. 

Com efeito, sob a ótica hermenêutica atual
1
, não vigora tampouco o brocardo in claris 

cessat interpretatio, porquanto, ainda que diante de uma lei aparentemente clara, é 

necessário prévia interpretação para que se possa aplicá-la. 

Nesse contexto, o intérprete deverá alcançar o significado do texto, ainda que se 

trate de uma lei, à primeira vista, unívoca. 

Conforme ensina Tercio Sampaio Ferraz Junior: 

Na verdade, o brocardo (disposições claras não comportam interpretação) foi 

um limite à interpretação, de grande voga até o fim do século XIX. A 

relatividade do conceito de clareza (predicado correlativo: claro/escuro) 

levou o brocardo a um descrédito, substituído pelo aforismo não há lei sem 

interpretação
2
. 

Ademais, hodiernamente, não mais se sustenta a interpretação com o escopo de 

alcançar o interesse inicialmente firmado pelo legislador, como era comum a afirmação: 

“A missão do intérprete é justamente descobrir o conteúdo real da norma jurídica, 

determinar em toda a plenitude o seu valor, penetrar o mais que é possível (como diz 

Windscheid) na alma do legislador, reconstruir o pensamento legislativo”
3
. 

                                                           
1
 Paulo de Barros Carvalho esclarece a situação do estudo contemporâneo da hermenêutica: “De uns anos 

para cá, no entanto, para benefício da comunidade jurídica, com o movimento do “giro-linguístico”, e, 

posteriormente, do construtivismo lógico-semântico preconizado pelo mestre Lourival Vilanova, verifica-

se uma grande tendência, por parte de alguns exegetas, em se aperfeiçoar a Teoria Geral do Direito 

fazendo uso de expedientes epistemológicos ricos em método, que visam a aprofundar o conhecimento da 

matéria”. (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: Linguagem e método. 6ª ed. São Paulo: 

Noeses, 2015, p. 163) 
2
 FERRAZ Junior, Tercio Sampaio. Limites da interpretação jurídica. In Revista Brasileira de Filosofia. 

Ano 58. n. 232, jan-jun./2009, p. 70. 
3
 FERRARA, Francesco. Interpretação e aplicação das leis. Traduzido por Manuel A. Domingues 

Andrade. Ensaio sobre a teoria da interpretação das leis. 3ª edição. Coimbra: Armenio Amado, 1978, p. 

128. 
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De fato, deve-se buscar a interpretação tomando por base exclusivamente o 

texto, desprendido daquele que o elaborou. Assim, é imprescindível que o intérprete se 

atenha ao texto legal.  

A lei materializa a vontade do Estado (assim entendida a vontade do povo 

emanada pelo Poder Legislativo), sendo certo que, uma vez legislada, se desprende de 

seus criadores. E por tal razão é que o intérprete deve buscar a mens legis, e não a mens 

legislatoris, porquanto não mais tem força aquilo que o legislador eventualmente 

desejou, sobretudo porque uma norma pode ser aprovada por diferentes objetivos do 

legislativo.  

Com efeito, a interpretação deve sempre estar adstrita à lei, respeitando-a, 

independentemente da intenção original do legislador. 

Inclusive, a legislação pode ser aplicada em situações que nem sequer foram 

previstas ou imaginadas inicialmente pelo legislador. Ou seja, há a possibilidade de a lei 

se “projetar” para fenômenos e situações para as quais não foi feita. 

Visto o carácter objectivo do sentido da lei, conclui-se que esta pode ter um 

valor diferente do que foi pensado pelos seus autores, que pode produzir 

consequências e resultados imprevisíveis ou, pelo menos, inesperados no 

momento em que foi feita, e por último que com o andar dos tempos o 

princípio ganha mais amplo horizonte de aplicação, estendendo-se a relações 

diversas das originariamente contempladas, mas que, por serem de estrutura 

igual, se subordinam ao seu domínio (fenómeno de projecção).
4 

Diante da importância da interpretação da norma, tendo em vista que se 

materializa por meio da aplicação/interpretação do texto, é importante voltar-se ao 

intérprete, o responsável pela decodificação do texto legal. 

                                                           
4
 FERRARA, Francesco. Interpretação e aplicação das leis. Traduzido por Manuel A. Domingues 

Andrade. Ensaio sobre a teoria da interpretação das leis. 3ª edição. Coimbra: Armenio Amado, 1978, p. 

137. 
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De fato, a decodificação da norma, que se dá pela interpretação, está diretamente 

atrelada à pessoa do intérprete, o qual procederá à análise do texto legal ante o caso 

concreto.  

O intérprete, por meio de ato cognitivo, envolto por influências que abrangem 

não apenas seu conhecimento técnico, mas também seus sentimentos e suas percepções 

próprias do mundo, procede à aplicação/interpretação do texto positivado. 

Inclusive, nesse sentido, em atenção à etimologia da palavra “sentença”, a qual 

tem por escopo aplicar a lei ao caso concreto, tem-se que provém do latim, sententia, 

carreando a ideia de sentir. Ou seja, a expressão liga-se à emoção da pessoa que a 

profere, “sentimento, opinião, maneira de ver”
5
. 

Assim, o intérprete está, invariavelmente, ligado a emoções e sentimentos ao 

aplicar a legislação consolidada. Por mais objetivo que o texto possa ser, para a sua 

aplicação, sempre haverá a subjetividade do intérprete que, como ser humano, está 

continuamente circundado por emoções. 

Ou seja, o receptor da mensagem da norma, intérprete, é uma pessoa humana 

suscetível de um incontável número de influências. Por conseguinte, o meio, a história e 

as ideologias do intérprete podem influenciar direta ou indiretamente sua interpretação 

do texto. 

As influências das pré-compreensões
6
 do intérprete sobre o texto podem trazer 

desdobramentos. Inclusive, podem levar às divergentes interpretações que emanam do 

mesmo texto legal, situação que é muito frequente no cenário jurisprudencial. 

                                                           
5
 MACHADO, José Pedro. Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. Quinto Volume. Lisboa: 

Livros horizonte, 1990, p. 180. 
6
 É feito o uso da grafia fora da forma vernacular neste capítulo com o escopo de enfatizar a prévia 

compreensão do intérprete. 
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Nesse cenário, mostra-se imprescindível a consciência acerca da existência das 

pré-compreensões em relação aos intérpretes e de como elas atuam na atividade 

hermenêutica, influenciando as decisões, aqui destacadas as afetas a direito social.  

Mesmo com o positivismo, a norma é produto da interpretação do intérprete, o 

que leva à grande importância do Judiciário na efetivação dos direitos. 

Nesse sentido, Eros Roberto Grau, na obra “Por que tenho medo dos juízes”, 

questiona quem seria o verdadeiro produtor na norma: 

[...] quem produz a norma jurídica? O Legislativo ou o Judiciário? – e duas 

dimensões do fenômeno jurídico serão apartadas: a dimensão legislativa e a 

dimensão normativa. 

O fato é que não se interpreta a norma: a norma é o resultado da 

interpretação
7
. 

Assim, ante o fato de que a norma é produto da interpretação realizada por uma 

pessoa, é imprescindível um estudo sobre as pré-compreensões, ao que toda a história, 

ideologia, valores e vivência do intérprete serão levados para o momento da aplicação 

do texto. 

1.1.  Pré-compreensões 

As pré-compreensões estão arraigadas nas visões, opiniões e tomadas de 

posições de todas pessoas. 

Com efeito, qualquer interpretação que se faça está diretamente relacionada com 

as circunstâncias em que se vive e viveu, com aquilo que se conhece e se acredita. 

Villém Fusser destaca tal situação ao elucidar que, vista uma paisagem de longe, 

pode-se ter dúvida se, no horizonte, o que se enxerga são nuvens ou montanhas. 

                                                           
7
 GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes (a interpretação/aplicação do direito e os 

princípios). São Paulo: Malheiros, 2013, p. 16. 



17 
 

 
 

Esclarece que essa dúvida só existe porque se sabe que montanhas, vistas de longe, 

parecem nuvens: 

Quem se aproxima de uma serra a partir de uma planície, quem 

repentinamente suspeita que aquelas formas nebulosamente azuis que 

apareceram no horizonte poderiam ser montanhas, pode nutrir os seguintes 

pensamentos: suspeito que tais formas no horizonte são montanhas e não 

nuvens, embora pareçam ser nuvens, porque sei que montanhas, vistas de 

longe, se parecem com nuvens. Se não o soubesse, a suspeita de montanhas 

não me teria ocorrido. [...] Mas suponhamos que nunca tivesse visto 

montanhas nem tivesse ouvido falar nela: obviamente não teria dúvida de que 

tais formas no horizonte são nuvens
8
.  

Assim, verifica-se que toda interpretação traz uma carga pessoal do intérprete 

por detrás dela, relacionada às suas ideologias, crenças e história de vida. 

Não obstante, o homem é um ser provido de inúmeros aspectos, diversas facetas, 

que certamente influenciarão a forma como toma suas decisões e constrói suas opiniões 

acerca das coisas ao seu redor. 

De fato, há um sem-número de possibilidades a cada um dos homens, e as 

circunstâncias que presencia e de que possui conhecimento influenciam diretamente seu 

julgamento sobre tudo que o envolve. 

Portanto, o tema das pré-compreensões está relacionado à própria natureza do 

homem. Isso porque a questão sobre quem e o que é o homem mostra-se afeta aos 

julgamentos e às interpretações que o ser humano realiza. 

Ou seja, a forma de pensar e de exteriorizar opiniões em um processo 

hermenêutico relaciona-se a um dos problemas elementares da filosofia, a famigerada 

pergunta “o que é o homem?”. 

Sérgio Alves Gomes estuda o tema em sua obra Hermenêutica Constitucional: 

                                                           
8
 FLUSSER, Villém. Natural:mente: vários acessos ao significado de natureza. São Paulo: Annablume, 

2011, p .97. 



18 
 

 
 

Reconhece-se em cada um deles uma exclusiva singularidade, 

contextualizada no tempo e no espaço: um ser real, de carne e osso e não 

mera abstração. [...] 

Indagar sobre o homem é procurar nele sua humanidade, capaz de distinguí-

lo dos demais seres. É também colocar-se em posição adequada para ouvir o 

que já se disse a respeito de tal pergunta – ‘o que é o homem?’ – e notar que 

o esforço em busca de uma resposta possibilita não “a” solução definitiva, 

acabada, suficiente, mas revela aspectos do humano. E tal revelação 

evidencia as múltiplas dimensões e potencialidades presentes em cada ser 

humano, as quais exigem atenção e cuidado, a fim de que o homem possa 

desenvolver-se de modo equilibrado
9
. 

Assim, infere-se que cada homem tem sua singularidade, o que irá sobremaneira 

refletir na forma como vê o mundo e o interpreta. 

Ademais, é importante esclarecer que toda essa singularidade humana é 

influenciada e permanentemente construída com influência do meio e da sociedade que 

circunda o indivíduo. Isso ocorre porque, conforme afirmou Aristóteles, o homem é o 

“animal sociável em grau mais elevado”
10

.  

Logo, o homem sofre as influências da sociedade em que vive, do tempo de sua 

existência, que vão muito além de sua individualidade. 

No âmbito jurídico, não obstante, Miguel Reale também destacou a importância 

da alteridade, sendo certo que o direito pressupõe a existência de mais de um indivíduo, 

formando-se em um contexto social. 

 “É própria do Direito essa nota de ‘alteridade’. Alteritas, de alter, outro, é uma 

expressão bastante significativa. O Direito é sempre “alteridade” e se realiza sempre 

através de dois ou mais indivíduos [...]”
11

.  
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Feitas tais considerações, o fato é que não se mostra possível ao intérprete 

alcançar o conteúdo da norma colocando-se em um plano utópico e fictício, fora de seu 

contexto histórico, despido de suas circunstâncias e sociedade; isso em toda espécie de 

interpretação. 

Igualmente, no âmbito da interpretação jurídica, a compreensão da norma está 

eivada de pré-juízos e pré-compreensões, afetas à singularidade de cada intérprete. 

As pré-compreensões de cada intérprete demonstram a subjetividade e as 

inúmeras variantes pessoais que permeiam a decodificação da mensagem trazida pela 

norma, viabilizando o alcance de diversos resultados por meio da interpretação de um 

único texto. 

Portanto, a divergência de opiniões, assim entendidas como interpretações sobre 

uma realidade, vão, inevitavelmente, ocorrer conforme a pessoa (e toda sua 

individualidade) que a exarar. 

Por conseguinte, em princípio, não é possível existir apenas uma interpretação 

do texto legal, conquanto o texto positivado seja único. A linguagem utilizada e a 

mensagem passada com a norma culminarão por ser decodificadas de maneiras distintas 

pelos intérpretes.  

Logo, note-se que o tema da pré-compreensão que envolve o intérprete é de 

suma importância, porquanto refletirá no alcance da norma, quanto ao âmbito de sua 

aplicação. 

Nesse sentido, Konrad Hesse se atentou ao tema, sob a expressão de “hábitos 

mentais”, a qual diz respeito justamente às circunstâncias de uma pessoa, tudo o que 

compõe a sua opinião. 
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El intérprete no puede captar el contenido de la norma desde um punto cuasi 

arquimédico situado fuera de la existência histórica sino unicamente desde la 

concreta situación histórica em la que se encuentra, cuya plasmación há 

conformado sus hábitos mentales, condicionando sus conocimientos  y sus 

pre-juizios. El intérprete comprende el contenido de la norma a partir de uma 

pre-comprensión que es la que va a permitirle contemplar la norma desde 

ciertas expectativas.
12

 

Por sua vez, as pré-compreensões não são imutáveis. Ao contrário, sofrem 

diversas mudanças conforme as novas experiências e histórias que envolvem o 

intérprete, estando em permanente construção e modificação. 

Acerca do desenvolvimento permanente do homem, ensina Erich Fromm: “O 

homem não é uma coisa; é um ser vivo envolvido num processo contínuo de 

desenvolvimento. Em cada ponto de sua vida, ele ainda não é o que pode ser e o que 

ainda pode vir a ser”
13

.  

Portanto, infere-se que sempre estarão presentes as pré-compreensões, 

envolvendo a atuação do intérprete. Apesar disso, não são imutáveis, sendo objeto de 

constante desenvolvimento e mudança. 

1.2. Primados da ordem social 

A Constituição preza pela ordem social em diversas passagens. Assim, em 

capítulo específico sobre a ordem social, traz, dentre seus objetivos, “o bem-estar e a 

justiça sociais”. Nessa direção, destacou que a legislação tomaria por base a 

“universalidade da cobertura e do atendimento”, dentre outras diretrizes protetoras.  

Ademais, garantiu aos trabalhadores urbanos e rurais o direito a aposentadoria, 

além de alçar o valor social do trabalho a fundamento do próprio Estado. 
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De fato, a proteção social foi cuidadosamente tratada pelo legislador constituinte 

originário, que se preocupou com o trabalhador, de modo a reconhecer sua importância 

para a nação, de sorte que deve ser amparado pelo Estado quando se encontrar em 

situação de risco.  

Por outro lado, a Emenda Constitucional 20, de 1998, modificou dispositivo que 

trata da previdência social, incluindo que a organização do Sistema de Previdência deve 

observar “critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial”. 

Destarte, em matéria de interpretação de legislação social, têm-se diretrizes 

frequentemente em conflito, de modo que se mostram aptas a embasar decisões em 

sentidos diametralmente inversos. 

De fato, em matéria previdenciária, há sempre os valores embutidos e 

antagônicos, que, frequentemente, colidem: universalidade do atendimento e da 

cobertura x equilíbrio financeiro e atuarial. 

Não obstante, a universalidade da cobertura e do atendimento aparece como um 

contraponto ao princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e 

serviços. 

Com efeito, há a colisão de tais princípios em abstrato sempre que diante de um 

caso que foge à aplicação literal da lei, que clama por uma interpretação mais profunda. 

Tal situação decorre da própria natureza do sistema, que é de Seguro Social, 

composto por regras conflitantes, que se pretendem ser de direito securitário e, ao 

mesmo tempo, de direito social. 

Colocar a proteção e, de outro lado, o custeio e o orçamento são diretrizes 

seguidas de forma recorrente pela jurisprudência em matéria social. 
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Inclusive, pode até mesmo ocorrer que o intérprete se valha de algumas dessas 

diretrizes para fundamentar sua opinião prévia sobre o tema, posicionamento esse já 

consolidado mesmo antes da apreciação da lide. 

Nesse sentido, na obra “O juiz e a emoção”, a autora Lídia Reis de Almeida 

Prado cita Karl Llewellynn para abordar a situação de o magistrado antecipar sua 

decisão com base em suas pré-compreensões e opiniões pessoais para, posteriormente, 

preocupar-se com o fundamento jurídico aplicável, quando então buscaria o fundamento 

jurídico que o direcionasse para o resultado inicialmente desejado: 

Karl Llewellyn acredita que, geralmente, a mente do juiz primeiro antecipa a 

decisão que considera justa (dentro da ordem jurídico-positiva) e depois 

procura a norma que pode servir de fundamento a essa solução, atribuindo 

aos fatos a qualificação apropriada. Percebe-se, por essa observação do autor, 

a admissão da existência, no processo decisório- sem excluir o prisma legal e 

o valorativo -, de aspectos extralógicos, relacionados com conteúdos 

subjetivos do juiz
14

. 

Tal situação se mostra muito preocupante, devendo ser objeto de estudo, já que 

as pré-compreensões não devem invariavelmente conduzir a demanda a uma solução 

previamente existente por parte do intérprete. 

Os conflitos em matéria previdenciária e social devem ser objetos de 

ponderação, não se justificando uma solução prévia em função da pré-compreensão do 

intérprete. Mesmo porque não é sempre que um dado princípio prevalece sobre o outro. 

Ao estudar o tema, Robert Alexy esclarece a situação que pode ocorrer: 

“Isoladamente considerados, ambos os princípios conduzem a uma contradição”. E, ao 

explicar como solucionar a celeuma, elucida que é no caso pontual que se analisará qual 
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princípio prevalecerá: “Há condições sob as quais um princípio tem precedência em 

face do outro”
15

.  

Contudo, somente é possível resolver adequadamente as contradições ínsitas ao 

sistema de Previdência Social se o intérprete tiver consciência de suas pré-

compreensões em matéria social, não se deixando induzir previamente pela aplicação 

absoluta de um princípio em detrimento de outro.  

1.3. Pré-compreensão em matéria de direito social 

Quando diz respeito a direito social, o tema da pré-compreensão é ainda mais 

evidente.  

De fato, há muito a sociedade tem enfrentado questões sensíveis em matéria 

social: lutas de classes, conflitos de interesse, o embate entre capitalismo e socialismo, o 

direito dos trabalhadores e o interesse do empresariado, para se mencionar apenas 

alguns exemplos. 

Enfim, quando se trata de tema afeto à área social, há um permanente 

antagonismo entre os posicionamentos. Tal situação, invariavelmente, não deixa imune 

a interpretação do direito social, que acaba por ser atingida pelas pré-compreensões e 

ideologias dos intérpretes. 

Com vias a minorar o efeito das pré-compreensões na interpretação da norma, há 

forte pensamento no sentido de se alcançar a neutralidade para proceder à interpretação. 
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Talvez o mais importante pressuposto do Direito seja o da neutralidade. É 

com essa atitude de cientista que o operador do Direito deve analisar 

qualquer tema, mergulhando até o mais profundo nível de entendimento 

possível, de maneira ideologicamente neutra, sem adoção de qualquer 

posição em relação às várias correntes juspolíticas.  

É compreensível a dificuldade de realização dessa tarefa [...] Mais difícil 

ainda – senão impossível – é a aplicação dessa neutralidade no trato da 

Justiça Social e da Justiça Distributiva, dada a carga emotiva que permeia 

essas questões.
16

 

Por outro lado, até mesmo a neutralidade metodológica é questionada quanto à 

possibilidade de ser efetivamente alcançada. Nesse sentido, István Mészáros ensina que 

“Prever ‘o fim da ideologia’ é em si uma ideologia característica”
17

. 

O referido autor segue afirmando que tampouco a metodologia é capaz de levar 

a “soluções axiologicamente neutras”, porquanto os métodos trazem neles embutidos os 

valores daqueles que os elaboraram: 

Portanto, os métodos – por mais abstratos e mediados que sejam -  das 

filosofias rivais são inseparáveis das preocupações práticas que elas 

defendem à sua própria maneira. Originam-se de tais preocupações e podem 

acomodar em sua estrutura os interesses temporalmente definidos das forças 

sociais com cujo ponto de vista se identificam, mais ou menos 

conscientemente, os pensadores que conceitualmente articulam tais 

interesses
18

. 

De fato, mostra-se problemático o alcance de uma neutralidade, pois que não há 

como tirar o intérprete do mundo ao qual pertence. Esse é, invariavelmente, algo com o 

que o direito tem de conviver, especialmente em se tratando de direito social, quando há 

uma carga ainda maior de ideologias.  
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O problema é antigo. Já antes de ser levantada a bandeira do Direito Livre, o 

magistrado Magnaud tornou-se conhecido por trazer grande carga ideológica, em 

matéria social, para suas decisões. O tema é tratado na obra de Carlos Maximiliano: 

Imbuído de ideias humanitárias avançadas, o magistrado francês redigiu 

sentenças em estilo escorreito, lapidar, porém afastadas dos moldes comuns. 

Mostrava-se clemente e atencioso para com os fracos e humildes, enérgico e 

severo com opulentos e poderosos. Nas suas mãos a lei variava segundo a 

classe, mentalidade religiosa ou inclinações políticas das pessoas submetidas 

à sua jurisdição
19

. 

Ao narrar o tema, o referido autor explica que os julgadores não podem agir 

tomados pelo sentimento 

O papel da judicatura não é guiar-se pelo sentimentalismo; e sim, manter o 

equilíbrio dos interesses, e dentre estes distinguir os legítimos dos ilegítimos. 

Longe de atender só ao lado material, ou só ao moral, funde os dados 

econômicos e os eminentemente sociais a fim de assegurar o progresso 

dentro da ordem [...]
20

. 

Portanto, é imprescindível que o magistrado se valha dos primados do sistema de 

seguridade e da justiça social, para que sirvam como diretrizes interpretativas, de modo 

que o intérprete crítico possa ter um norte, sem, contudo, agir tomado exclusivamente 

pelos seus sentimentos. 

Em matéria social, o Estado se coloca como protetor. Conforme esclarece Robert 

Castel: “não é uma ‘providência’: não distribui benefícios, mas se fez o guardião de 

uma nova ordem de distribuição dos bens”
21

. 

E a proteção conferida pelo Estado deve seguir os critérios por ele estabelecidos, 

não eventuais critérios fixados conforme a vontade do intérprete. 
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Desse modo, o magistrado, independentemente de suas convicções pessoais em 

matéria social, não pode dificultar a concessão da proteção social ou concedê-la a quem, 

pela lei, dela não necessita. 

Ao dificultar a concessão da proteção social, excedendo o rigor da lei, o 

intérprete fragiliza o sistema de seguridade social, ao distanciá-lo de sua finalidade e seu 

objetivo central: de proteção.  

Por outro lado, ao proteger quem não está em situação contingencial de risco, o 

intérprete culmina por colocar suas convicções acima da legislação, pondo em xeque a 

solidez e capacidade de manutenção do sistema, o que é igualmente prejudicial.  

Com efeito, deve-se deixar de lado os pré-conceitos em matéria social, na 

medida em que não podem, sem um questionamento, influir diretamente na 

interpretação e aplicação da lei. 

Em tempo, note-se que, em matéria de pré-conceitos na área social, destaca-se o 

famigerado déficit da previdência, tema recorrente, que tem servido como fundamento 

interpretativo para a atividade hermenêutica. 

Quanto ao tema, Maria Garcia destaca: “De todos os lados, a partir do próprio 

Estado, garantidor da ordem social, fazem-se ouvir vozes condenadoras de que a 

aposentadoria dos trabalhadores brasileiros torna-se fator preponderante do déficit e do 

desequilíbrio da economia nacional” 
22

. 

A título exemplificativo, nesses casos em que prevalece o pré-conceito do déficit 

previdenciário, com o fundamento da reserva do possível aplicado de forma abstrata, 
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sem nenhuma certificação de sua real ocorrência, é deixado de lado o escopo 

constitucional de proporcionar uma existência digna, além da própria justiça social. 

Com efeito, as pré-compreensões em matéria de direito social estão muito 

presentes, porquanto os julgadores e intérpretes são seres humanos insertos na 

sociedade. A influência desses pré-conceitos é que cada intérprete, individualmente, 

deve ponderar e analisar. 

1.4.  Neutralidade do intérprete: mito ou realidade? 

O filósofo Sócrates, com a célebre frase “Conhece-te a ti mesmo”, já destacou a 

importância de o ser humano tomar consciência de sua essência
23

. Nessa linha, também 

os operadores do direito devem promover o autoconhecimento e se portar de modo a 

reduzir a influência de suas ideologias e pré-compreensões na interpretação do texto e 

aplicação do direito.  

Desse prisma, verifica-se a consagração do princípio da imparcialidade do juiz 

como orientador do processo, um verdadeiro pressuposto para a estruturação da lide. 

Só a jurisdição subtraída a influências estranhas pode configurar uma justiça 

que dê a cada um o que é seu e somente através da garantia de um juiz 

imparcial o processo pode representar um instrumento não apenas técnico, 

mas ético também, para a solução dos conflitos interindividuais com 

justiça.
24

 

Ademais, a estruturação da magistratura, para viabilizar a imparcialidade e 

independência do juiz, toma medidas que buscam situar o intérprete em um plano de 

imparcialidade, tornando-o o quanto possível imune às pré-compreensões. 
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Nesse sentido, a título elucidativo, verifica-se que juízes não podem ter 

empresas, o que, em tese e à primeira vista, os isolaria da infindável luta de classes e da 

ideologia frequentemente conflitante entre proletariado e empresários.  

Assim destacou Antonio Carlos de Araújo Cintra, na obra Teoria Geral do 

Processo: “Justamente para assegurar a imparcialidade do juiz, as Constituições lhe 

estipulam garantias (Const., art. 95), prescrevem-lhe vedações (art. 95, par. Ún) e 

proíbem juízos e tribunais de exceção (art. 5º, inc. XXXVII)”
25

. 

Contudo, é certo que, como animal social, além de os intérpretes terem uma 

história prévia ao ingresso na magistratura, estão circundados por pessoas que não 

possuem a mesma “imunidade ideológica”, o que acaba por afetar sua visão de mundo. 

Ademais, repousa na necessidade de imparcialidade, como pressuposto 

jurisdicional, o provimento do cargo de juiz ser avesso ao sufrágio popular, porquanto 

não pode o magistrado se vincular aos interesses sobre os quais irá julgar os conflitos. 

Em suma, por mais que a estruturação do sistema busque proporcionar ao 

intérprete meios de afastá-lo das ideologias e pré-compreensões sobre os diversos 

temas, é impossível extirpá-las por completo. 

Desse modo, o intérprete nunca realizará a aplicação do direito e a análise dos 

argumentos apresentados pelas partes no processo envolto por uma neutralidade sobre o 

tema. Essa neutralidade se mostra sobremaneira utópica. 

Ao contrário, o intérprete deve, mesmo não sendo neutro em relação ao tema, 

manter a sua imparcialidade, ou seja, ponderar igualmente os argumentos produzidos 

pelas partes.  
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De fato, o intérprete imparcial deve impedir que suas pré-compreensões 

impliquem direta e invariavelmente em uma dada e prévia aplicação e interpretação do 

direito. 

Nesse sentido, Lídia Reis de Almeida Prado relata a importância do 

autoconhecimento como forma de afastar a unilateralidade: “O Direito é um universo 

multifacetado e, por isso, exige de quem quiser explorá-lo sem unilateralismo, além da 

experiência e do conhecimento técnico, a disponibilidade para o exame das suas 

influências psíquicas, sociais, econômicas, religiosas e históricas” 
26

. 

O intérprete deve buscar o pensamento crítico, a consciência das suas pré-

compreensões, de sua história, para poder questionar sua interpretação e sua tomada de 

posição. 

Conquanto seja imprescindível o conhecimento da lei aplicável, o julgador deve 

ter qualidades que transcendem o mero conhecimento jurídico, sendo uma pessoa 

sensível aos seus valores e suas posições políticas e sociais, de modo que suas opiniões 

pessoais não venham a tolher dos litigantes a possibilidade de alcance da prestação 

jurisdicional.  

Para Lídia Reis de Almeida Prado: “Um magistrado, que tenha vivências de 

alteridade no ato de julgar, terá maior possibilidade de outorgar aos jurisdicionados boas 

decisões”
27

. 

Com efeito, a imparcialidade é o que se exige, sendo certo que ela não coincide 

com a neutralidade, esta utópica e inalcançável. Nesse sentido, José Renato Nalini traz: 

“a neutralidade é uma falsa ideia que envolve a figura do magistrado e que deve ser 
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temperada diante da certeza de que o ser humano é suscetível de emoções que 

interferem, de modo contínuo, em sua atuação”
28

. 

Portanto, não se exige a neutralidade do intérprete, mas tão somente a sua 

imparcialidade, a qual diz respeito a um estágio em que o julgador se abre para os 

argumentos apresentados pelas partes, considerando-os e ponderando-os, 

independentemente de sua pré-compreensão sobre o tema. 

1.5. Posicionamento crítico em relação às pré-compreensões  

A pré-compreensão de uma pessoa sobre um determinado tema não 

necessariamente implicará uma prévia interpretação, acaso se posicione criticamente em 

relação a sua “historicidade”. 

Com efeito, pelo criticismo se alcança a independência em relação às pré-

compreensões, que é o que se espera do intérprete comprometido com o seu ofício. 

O criticismo e a ponderação livram o intérprete do apego aos seus pré-conceitos. 

De fato, conforme já tratado, não basta somente a adoção da metodologia para se afastar 

as pré-compreensões, sobretudo porque os próprios métodos trazem uma carga 

valorativa das pré-compreensões em sua criação. 

Frise-se que não se pode levar os pré-conceitos automaticamente para a 

compreensão sem que haja um criticismo acerca deles. Ao interpretar a norma, o 

intérprete deve se voltar para o texto e os fatos que circundam a sua aplicação, 

criticando todo seu pré-juízo sobre o tema. 

Nesse sentido, destaca-se o ensinamento de Gadamer, ao desenvolver uma nova 

teoria da interpretação: “Toda interpretação correta tem que proteger-se contra a 
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arbitrariedade da ocorrência de ‘felizes ideias’ e contra a limitação dos hábitos 

imperceptíveis do pensar, e orientar sua vista ‘às coisas elas mesmas’” 
29

. 

Deve ocorrer o questionamento das opiniões prévias, que, conforme ensina 

Gadamer, não pode ser arbitrária: “Face a qualquer texto, nossa tarefa é não introduzir, 

direta e acriticamente, nossos próprios hábitos linguísticos [...] vale igualmente para as 

opiniões prévias de conteúdo, com as quais lemos os textos e que constituem nossa pré-

compreensão” 
30

. 

Quando se mantém a pré-compreensão de forma arbitrária e sem qualquer 

autocrítica, se esvazia o sentido a ser interpretado. 

Aquele que quer compreender não pode se entregar, já desde o início, à 

causalidade de suas próprias opiniões prévias e ignorar o mais obstinada e 

consequentemente possível a opinião do texto. [...] uma consciência formada 

hermeneuticamente tem que se mostrar receptiva, desde o princípio, para a 

alteridade do texto. Mas essa receptividade não pressupõe nem 

“neutralidade” com relação à coisa nem tampouco auto-anulamento, mas 

inclui a apropriação das próprias opiniões prévias e preconceitos.
31

  

Para Gadamer, a pré-compreensão não é um problema. Com efeito, o autor não 

busca a neutralidade do intérprete, mas uma consciência crítica, uma reflexão, sob a 

ideia de que quanto àquilo que há um criticismo não há prejuízo interpretativo. Mesmo 

porque o fato de ser um pré-conceito não necessariamente importa em estar errado. 

A reflexão sobre os pré-conceitos e pré-juízos, sobre os “hábitos mentais”, é 

imprescindível para o intérprete proceder à interpretação. Com efeito, apenas após 

realizar a crítica, poderá posicionar-se por manter suas ideias iniciais ou transformá-las. 
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A reflexão e a autocrítica em relação às pré-compreensões podem levar a 

interpretação totalmente isenta e imparcial em relação à historicidade do intérprete. 

Portanto, para ser um bom intérprete, não basta apenas o conhecimento técnico, 

mas igualmente necessário se faz o criticismo e a ponderação dos valores próprios, 

afastando a importância das opiniões e ideologias pessoais sobre o julgamento das 

demandas. 

Nesse sentido, Lídia Reis de Almeida Prado cita as ideias de Jerome Frank: 

O aspecto importante na sentença, embora não o único – continua o autor -, é 

a personalidade do juiz, sobre a qual influem a educação geral, a educação 

jurídica, os valores, os vínculos familiares e pessoais, a posição econômica e 

social, a experiência política e jurídica, a filiação e opinião política, os traços 

intelectuais e temperamentais. Pode controlar as indevidas influências desses 

fatores, se forem inconscientes, a boa disposição que os juízes tiverem para 

se autoanalisarem, adquirindo consciência de cada um deles
32

. 

Assim, os julgadores devem ter a iniciativa da “autoanálise”, certificando-se de 

que as ideias iniciais, provenientes de seus interesses pessoais e influências de vida, não 

foram as únicas determinantes na deliberação realizada. 

A medida é de extrema importância porquanto não existe verdadeira 

imparcialidade do juiz enquanto ele estiver cegamente arraigado a seus valores e 

opiniões, sem qualquer abertura para a “alteridade”. 

Um exemplo de interpretação que questiona sua historicidade e influências 

externas diz respeito à interpretação de Hannah Arendt realizada no caso de Eichman 

em Jerusalém.  

Cabe lembrar que Eichman foi um dos colaboradores do sistema nazista, 

identificando e deportando judeus para o extermínio. Com o fim daquele governo, fugiu 
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para a Argentina, onde viveu utilizando outra identidade, até que fora raptado e enviado 

a Jerusalém para ser julgado pelos seus crimes “contra o povo judeu, contra a 

humanidade e crimes de guerra”
33

. 

Com efeito, em uma interpretação desarraigada de seus pré-conceitos, Arendt, 

de origem judia, questiona a banalidade do mal daquele que participou cegamente do 

sistema nazista, ignorando as consequências de suas ações, orientadas pela aceitação do 

sistema e de sua função, o que o levou a colaborar com a morte de milhares de judeus. 

A posição de Arendt contrariou a expectativa da maioria das pessoas na época, 

sobretudo considerando sua origem judaica e aquilo que dela se esperava ao comentar o 

julgamento de Eichman. 

Com efeito, interessante a citação do caso na medida em que a interpretação 

alcançada deixa claro que as pré-compreensões, historicidade e influências do meio não 

necessariamente implicam em uma interpretação preconcebida por parte do intérprete.  

Na verdade, o intérprete deve sempre buscar proceder à autoanálise, 

questionando seus posicionamentos e opiniões prévias, a fim de efetivamente se abrir 

para a alteridade do texto e dos fatos que interpreta. 

O comprometimento do intérprete deve ser frequente, no sentido de questionar 

os seus pré-conceitos acerca do objeto de sua interpretação, viabilizando a adequada e 

justa solução do caso, e não a concretização de seus anseios e desígnios pessoais. 
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2. O PROCESSO PREVIDENCIÁRIO 

2.1. Importância do procedimento 

O procedimento se caracteriza pela composição dialética da relação processual, 

com vias a se chegar a uma decisão final. Nesse cenário, assume notável relevância o 

exercício do contraditório, elemento e princípio viabilizador do processo dialético, pelo 

qual ocorre a institucionalização do conflito. 

Foi amplamente reconhecida pela doutrina a importância que possui o 

procedimento. Com efeito, a fórmula processual tem sido aceita como a mais adequada 

para tratar dos problemas da sociedade, os quais são imprevisíveis e sempre mais 

complexos. 

Nesse sentido é o posicionamento de Willis Santiago Guerra Filho:  

Diante da complexidade do mundo pós-moderno, as soluções melhores dos 

problemas que lhe são peculiares hão de surgir do confronto entre opiniões 

divergentes, desde que se parta de um consenso básico, quanto à 

possibilidade de se chegar a um entendimento mútuo 
34

. 

Niklas Luhmann destacou esse ponto em sua obra, já que o direito material não 

pode se destinar a limitar o plano fático: “Enquanto estrutura de sociedade, ele não deve 

limitar o mundo que sociedade pode ter [...] Tem de poder criar-se um direito adequado, 

onde surjam problemas novos” 
35

. 

Inclusive, é justamente com vias a resolver as novas e complexas questões de 

direito material que são criados novos ramos no direito processual. Assim, cada ramo 

particular do direito processual irá ter suas peculiaridades definidas de acordo com o 

direito material de que trata. 
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Nesse sentido, em atenção ao direito processual previdenciário, José Antonio 

Savaris pondera quanto à sua singularidade: “Dentre as particularidades que conformam 

a singularidade da lide previdenciária, encontra-se a fundamentalidade de um bem 

jurídico previdenciário, isto é, sua natureza alimentar correspondendo a um direito 

individual de relevância social fundamental”
36

. 

Portanto, infere-se que o procedimento é a melhor forma para resolver os 

problemas da sociedade pós-moderna. E que, quanto mais especializado o 

procedimento, mais adequado se mostra à solução do direito material controvertido. 

2.1.1. Instrumentalidade do processo 

A instrumentalidade do processo esclarece que o procedimento deve sempre se 

ater aos objetivos que lhe justificam, porquanto um meio deve sempre visar aos seus 

fins, conforme a lição de Cândido Rangel Dinamarco: “A perspectiva instrumentalista 

do processo é teleológica por definição e o método teleológico conduz invariavelmente 

à visão do processo como instrumento predisposto à realização dos objetivos eleitos”
37

.  

Portanto, em que pese a notável e reconhecida importância do procedimento, ele 

sempre se destina à persecução de objetivos, que não podem ser esquecidos.  

Dessa forma, o processo previdenciário destaca-se fundamentalmente pela sua 

característica instrumental, comum aos processos, ao que não se justifica como um fim 

em si mesmo. 
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Ou seja, atualmente, o processo é “caracterizado pela consciência da 

instrumentalidade como importantíssimo polo de irradiação de ideia e coordenador dos 

diversos institutos, princípios e soluções”
38

. 

Ocorre que esse novo momento metodológico (superação da teoria do 

sincretismo processual) se caracteriza pela negação aos requisitos puramente técnicos 

do sistema processual. 

Assim, o processo deve se portar a serviço da ordem constitucional e legal. 

Dessa maneira, é possível inferir que o processo se erige sob a necessidade de efetivar a 

ordem constitucional. Ada Pelegrini o define como “um instrumento a serviço da paz 

social”
39

. 

De fato, o estudo da teoria geral do processo levou à definição da 

instrumentalidade do processo como o cerne do sistema.  

Logo, todo o tema afeto ao direito processual deve orientar-se pela análise 

teleológica, sob pena de o instrumento desviar-se de sua função de meio.  

Conforme a teoria de Cândido Dinamarco, a instrumentalidade do processo é 

revestida por duas facetas. Por seu aspecto negativo, na medida em que o processo não é 

um fim em si mesmo, não se justifica o absolutismo de suas regras. É dizer, as regras 

processuais não podem minar o direito substancial e a pacificação social. 

Em outras palavras, a obsessão pelos temas processuais culmina por afastar o 

caráter instrumental do processo, de modo que o rigoroso formalismo leva à impressão 

de que o processo é que cria o direito. 
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Esclareça-se que se trata de um aspecto negativo porquanto implica em um 

limite ao sistema processual. Esse limite criado acarreta o fato de que o ato processual 

tão somente pode ser considerado indispensável na medida em que seja determinante no 

exercício do direito ao contraditório. 

O aspecto positivo, por sua vez, liga-se à efetividade do processo. Assim, 

consiste em organizar o sistema de modo a extrair o melhor resultado possível, à luz da 

função de tal instrumento. 

A efetividade se atrela diretamente aos objetivos do processo. Pressupõe 

“relativizar o binômio direito-processo, para a libertação de velhos preconceitos 

formalistas e para que do processo se possam extrair melhores proveitos”
40

.  

Dessa forma, o aspecto positivo da instrumentalidade do processo deve enfrentar 

problemas ligados a todo o sistema processual, a fim de que o processo seja realmente 

utilizado como instrumento a serviço dos escopos estatais. 

E justamente para aumentar a efetividade do processo é que se originou o 

processo previdenciário, mais adequado às especificidades da matéria. 

Quanto ao tema, Paul Durand, em sua obra, já aduzia para a necessidade de uma 

jurisdição especializada em matéria previdenciária, com procedimentos baratos e 

acessíveis a toda a população. 

es necesario también que las reclamaciones a que pueda dar lugar la 

aplicación de sus normas, y concretamente los conflictos que enfrenten a las 

Entidades gestoras con los asegurados, sean juzgados en condiciones 

satisfactorias, lo cual presupone en principio la creación de jurisdicciones 

especializadas, que posean una competencia especial en materia de 

Seguridad Social; jurisdicciones únicas, con el fin de resaltar, incluso en el 

ámbito judicial, la unidad profunda de la Política de Seguridad Social; 
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procedimientos simples y baratos, que sean accesibles a los miembros más 

humildes de la población.
41

   

Com efeito, não se pode olvidar a característica instrumental do processo, que 

deve ser o mais eficaz possível ao resolver os conflitos afetos ao direito material. 

2.2.  Jurisdição e competência em matéria previdenciária 

A jurisdição caracteriza-se por ser uma função do Estado, mais especificamente, 

é uma das formas de exercício de poder. Com efeito, a jurisdição é una, mas, como a 

atividade jurisdicional pressupõe uma organização e divisão de trabalho dentro do Poder 

Judiciário, faz-se necessária a atribuição de competência, é dizer, a delimitação do 

exercício da atividade jurisdicional de cada órgão. 

Para Cândido Rangel Dinamarco, a jurisdição é “função exercida pelo Estado 

através de agentes adequados (os juízes), com vista à solução imperativa de conflitos 

interindividuais ou supra-individuais e aos demais escopos do sistema processual”
42

. 

Por sua vez, a competência caracteriza-se como sendo uma parcela da jurisdição.  

Competência é o conjunto das atribuições jurisdicionais de cada órgão ou 

grupo de órgãos, estabelecidas pela Constituição e pela lei. Ela é também 

conceituada como medida da jurisdição (definição tradicional) ou quantidade 

de jurisdição cujo exercício é atribuído a um órgão ou grupo de órgãos 

(Liebman). [...] Conquanto una a jurisdição, há atividades jurisdicionais 

exercidas pelos tribunais de superposição, pelas diversas Justiças e pelos 

órgãos superiores e inferiores de que cada uma delas se compõe, em lugares 

diversos. Cada um desses órgãos ou grupos de órgãos entre os quais se 

distribui o exercício da jurisdição é responsável por uma determinada esfera 

na qual se situam as atribuições estabelecidas pelo direito positivo. 
43
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A competência é matéria tratada pela Constituição Federal, que houve por bem 

organizar a sua distribuição de modo coerente e facilitador, para melhor viabilizar o 

exercício da jurisdição. 

Em matéria previdenciária, especificamente, coube à justiça federal o 

julgamento dos processos, competência essa firmada ratione personae, porquanto a 

autarquia previdenciária é ré nos processos que discutem benefícios. Não obstante, há a 

exceção constitucional que atribui competência à Justiça Estadual quando diante de 

causas que envolvem acidente de trabalho. 

A competência da justiça federal vem discriminada no art. 109 da nova 

Constituição. Está, em primeiro lugar, fixada ratione personae; cabem à 

justiça federal as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 

pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à 

justiça eleitoral e à justiça do trabalho [...].
44

 

Ou seja, em relação ao tema da competência em matéria previdenciária, 

importante se atentar à própria redação constitucional, sobremaneira esclarecedora no 

artigo 109. 

Assim, sob uma análise da competência em matéria previdenciária, infere-se que 

as ações que versam sobre benefícios do regime geral têm, no polo passivo, 

invariavelmente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e, portanto, são julgadas 

pela Justiça Federal. Logo, a regra de competência importa em competência absoluta da 

Justiça Federal. Tal regra estabelece uma competência inderrogável, insusceptível de 

modificação por meio de critérios de conexão ou continência. 

Ressalve-se que tal enquadramento da competência ocorre porque o INSS, órgão 

gestor e responsável pela manutenção do Regime Geral de Previdência Social, é uma 
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autarquia federal, criada pelo Decreto 99.350, de 27 de junho de 1990, mediante 

autorização da Lei 8.029, de 12 de abril de 1990. 

Dentro da competência da Justiça Federal, a legislação firmou a competência 

específica dos Juizados Especiais Federais, fixada pelo critério do valor da causa, sendo 

certo que se trata de uma competência absoluta. Assim, cabe aos Juizados Especiais 

Federais o julgamento das causas de competência da Justiça Federal, até o valor de 60 

salários mínimos, art. 3º, Lei 10.259/01. 

Quanto ao tema, insta esclarecer que a Turma Recursal do Juizado Especial 

Federal (JEF) de São Paulo, no Enunciado 13, determinou que o valor da causa, para 

fins inclusive de aferição de competência, em se tratando de pedido de prestações, 

corresponde à soma de 12 parcelas vincendas controversas. 

Já em se tratando de ação que busca a revisão de benefício, o Enunciado 24 da 

Turma Recursal do JEF determina: “O valor da causa em ações de revisão da renda 

mensal de benefício previdenciário, é calculada pela diferença entre a renda devida e a 

efetivamente paga, multiplicada por 12 (doze)”. 

Exceção à regra de competência da Justiça Federal em casos de processos de 

benefícios do regime geral diz respeito a benefícios de origem acidentária. Nesse caso, a 

competência é da Justiça Estadual e do Distrito Federal, conforme ressalva 

constitucional do art. 109, inciso I. No mesmo sentido, reafirmando a disposição 

constitucional, é a redação do artigo 129, Lei 8.213/91.  

Assim, a competência para julgar matéria relativa a acidentes de trabalho é uma 

exceção à regra estatuída. Com efeito, as questões afetas a acidente de trabalho são de 

natureza previdenciária, mas a competência foi definida para a Justiça Estadual. 
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Nesse sentido, a Súmula 15 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Compete à 

Justiça Estadual processar e julgar litígios decorrentes de acidentes de trabalho.”; bem 

como a Súmula 235 do Supremo Tribunal Federal (STF): “É competente para a ação de 

acidente de trabalho a Justiça Cível comum, inclusive em segunda instância, ainda que 

seja parte autarquia seguradora”. 

Prevalece o interesse do acidentado, que poderá propor a ação no foro de seu 

domicílio ou no local do acidente. 

Ademais, as ações revisionais de prestações de natureza acidentária do trabalho 

serão processadas e julgadas pela Justiça Estadual, consoante entendimento do Supremo 

Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Ideia de que o acessório segue o 

principal.  

Ressalve-se que, diante de pedido de auxílio acidente de qualquer natureza (não 

oriundo de acidente de trabalho), a competência segue a regra geral, ou seja, é da Justiça 

Federal. 

Por sua vez, o §2º
45

, conquanto faça menção expressa à União, tem plena 

aplicabilidade aos processos movidos contra a autarquia federal. Conforme esclarece 

Marco Aurélio Serau Junior: 

Tal norma refere-se expressamente apenas à União Federal. Contudo, devido 

ao escopo social nela inserido pelo constituinte, seu comando pode ser 

aplicado analogicamente, sem maiores dúvidas, às autarquias federais, como 

sói ser no caso do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 
46

. 
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Nesse sentido, de proteção ao segurado, há a Súmula 689, do STF, que permite 

ao segurado ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o juízo federal do 

seu domicílio ou nas varas federais da capital do Estado membro. 

Não obstante, para proteger os segurados da previdência social e ciente da 

realidade brasileira, o legislador constitucional possibilitou, no art. 109, § 3º, CF, que 

sejam processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou 

beneficiários, as causas em que forem partes a instituição de previdência social e o 

segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal.  

Nesse caso, entretanto, o recurso deverá ser direcionado ao Tribunal Regional 

Federal (TRF) correspondente à área de jurisdição do juiz federal competente para 

julgar a demanda. 

Ou seja, se o segurado estiver domiciliado em local em que esteja instalada 

subseção judiciária da Justiça Federal, então a competência absoluta será da Justiça 

Federal. Caso esteja domiciliado em local onde não exista subseção judiciária, a 

competência é passível de modificação para a comarca da Justiça Estadual do seu 

domicílio. 

Com efeito, essa possibilidade está adstrita ao primado constitucional do acesso 

à justiça. Trata-se de uma competência delegada da Justiça Estadual para processar as 

causas previdenciárias intentadas contra a autarquia previdenciária. 

É importante destacar que a competência delegada não se altera diante de 

posterior instalação de Vara Federal no domicílio do segurado, “não havendo que se 

falar em superveniente incompetência do juízo”
47

.  
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É uma norma constitucional de natureza protetiva aos jurisdicionados, 

garantidora de acesso à justiça. Trata-se de uma faculdade e não de uma obrigação do 

demandante. Nesse sentido sumulou seu entendimento o TRF da 4ª Região, na Súmula 

8: “subsiste no novo texto constitucional a opção do segurado para ajuizar ações contra 

a Previdência Social no foro estadual do seu domicílio ou no do Juízo Federal”. 

Portanto, nota-se que a fixação de competência, e consequente determinação do 

órgão julgador da lide previdenciária, será determinada no caso em específico, 

conforme a matéria, valor da causa e eventual ausência de subseção judiciária. 

2.3.  Os reflexos da estruturação de competência na divergência jurisprudencial 

em matéria previdenciária 

Dentro da Justiça Federal, o processo previdenciário pode seguir a sistemática 

do processo civil ou dos juizados especiais, conforme a fixação de competência 

realizada pelo valor da causa. 

Ocorre que, em um primeiro momento, atentando-se à ofensa/negação de 

vigência à lei federal ou a tratado, ou ainda diante de interpretações divergentes nos 

Tribunais, cabia exclusivamente ao Superior Tribunal de Justiça dirimir a controvérsia, 

viabilizando, assim, a certeza do direito por meio da pacificação da jurisprudência. 

Contudo, com a superveniência da criação dos Juizados Especiais Federais, foi 

atribuída competência absoluta a esse órgão. E, nesse procedimento específico, tem-se 

que, diante de eventual interpretação divergente de lei federal, por parte das Turmas 

Recursais, cabe a solução da controvérsia não pelo Superior Tribunal de Justiça, mas, 

em princípio, pela Turma Nacional de Uniformização, de todo independente em relação 

àquela corte. 
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Havendo dissenso entre questão de direito material entre turmas da mesma 

região, o julgamento da uniformização será apreciado mediante reunião 

conjunta das turmas em conflito, presidida pelo juiz coordenador. 

Caso o dissenso se dê entre turmas de diferentes regiões, ou em razão de 

contrariedade à Súmula ou jurisprudência dominante no STJ, será julgado por 

turma de uniformização, integrado por juízes das turmas recursais, sob a 

presidência do Coordenador da justiça Federal.
48

 

Com efeito, nota-se que o cenário é favorável à ocorrência e perpetração de 

divergência jurisprudencial. 

Inclusive, no cenário hodierno, em virtude da divisão de competência, é até 

corriqueiro vislumbrar decisões sobre temas idênticos em sentidos antagônicos.  

De fato, a existência de órgãos distintos capazes de pacificar o entendimento 

sobre a mesma matéria, sem qualquer subordinação entre eles, com competência 

atribuída com base tão somente no valor da causa, é um fator de relevante preocupação 

para a certeza do direito. 

É cediço que, se a decisão da Turma de Uniformização vier a contrariar 

entendimento sumulado ou mesmo jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de 

Justiça, é possível ao interessado requerer a manifestação desse tribunal sobre o tema, a 

fim de dirimir a celeuma provocada pela atribuição de competência. 

Contudo, conquanto haja essa possibilidade, é evidente que a prática demanda 

especial técnica jurídica, além de maior trâmite processual justamente para as causas 

que tramitam com valor inferior a 60 salários mínimos, com partes presumidamente 

hipossuficientes do ponto econômico e informacional. De fato, tal situação, aqui 

analisada sob o prisma do direito previdenciário, se mostra como um absoluto 

contrassenso.  
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2.4.  Mecanismos processuais para uniformização de jurisprudência 

O processo previdenciário, orientado substancialmente pelo procedimento típico 

do processo civil, segue seus instrumentos de uniformização de jurisprudência. 

Com efeito, o processo foi estruturado com mecanismos potencialmente aptos a 

resolver as divergências presentes nos julgamentos, com destaque para as Súmulas 

Vinculantes e a sistemática de julgamento de Recursos Repetitivos e Repercussão Geral. 

Não obstante, há outros instrumentos que buscam a pacificação jurisprudencial, 

como é o caso das Súmulas obstativas de recurso (as não vinculantes), exaradas pelos 

Tribunais para orientar sua atuação. 

Tem especial relevância no tema também a sistemática processual que permite 

ao relator negar seguimento ao recurso, por decisão monocrática, quando diante de 

decisão coerente com a jurisprudência do tribunal. 

Por sua vez, no âmbito dos Juizados Especiais Federais Cíveis, recebe destaque 

o Pedido de Uniformização de Jurisprudência. 

Há que se registrar, contudo, que, muito embora existam diversos instrumentos 

hábeis a uniformizar a jurisprudência, pela forma como está atualmente estruturado o 

processo civil pátrio, não emana, como regra, força normativa dos precedentes 

jurisprudenciais.  

No direito brasileiro, a jurisprudência, que é a reiteração de julgados 

interpretando o direito em certo sentido, mesmo quando consagrada em 

súmula, não tem força normativa. Seu grau de influência decorre da 

autoridade e do espírito dos tribunais de que emana
49

. 

2.4.1. Incidente de uniformização de jurisprudência do Código de Processo Civil 
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O incidente de uniformização de jurisprudência do diploma processual civil, 

plenamente aplicável ao processo previdenciário, surgiu com o Código de Processo 

Civil de 1973 e está previsto nos artigos 476 a 479. 

Com efeito, a doutrina trata do instituto como sendo um incidente, porquanto 

não possui natureza recursal. Sua finalidade consiste em: 

Manter a unidade do direito, levando à uniformização da jurisprudência de 

um mesmo tribunal, para evitar o descrédito e o cepticismo dos 

jurisdicionados quanto à efetividade da prestação jurisdicional. Evita-se, 

assim, que a sorte dos litigantes fique na dependência exclusiva da 

distribuição do feito a este ou àquele órgão
50

. 

A instauração do incidente poderá ocorrer por requerimento da parte ou 

iniciativa do julgador. Com efeito, a lei não exigiu forma específica para o requerimento 

de abertura do incidente. 

A decisão do Tribunal sobre a matéria se atentará tão somente ao direito 

controverso, sem se ater aos fatos do caso específico em que fora iniciado o incidente. 

O pronunciamento do órgão uniformizador, no incidente, será sobre a tese 

jurídica ou, usando a letra do Código, sobre a “interpretação do direito”, e 

não sobre os fatos do caso concreto. Sobre os fatos decidirá, em seguida, o 

órgão fracionário do tribunal, já vinculado à interpretação dada à tese jurídica 

pelo órgão uniformizador
51

. 

Ou seja, nesse caso, a decisão do incidente vinculará tão somente ao órgão 

fracionário que julgará o caso em que aberto o incidente. Em relação aos demais casos 

em trâmite no tribunal, não há vinculação.  

A decisão sobre a questão de direito controversa passa a ser objeto de súmula, 

constituindo precedente apto a orientar a atuação do Tribunal sem possuir, contudo, 

efeito normativo ou vinculante. 
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2.4.2. Decisão monocrática do relator com base na jurisprudência dominante do 

Tribunal 

A jurisprudência dominante do Tribunal, bem como as súmulas de natureza 

orientadora aos tribunais, servem como fundamento para julgamento monocrático de 

recurso. 

De fato, trata-se de situação excepcional, pois, como regra, os recursos são 

julgados de forma colegiada, justificando-se, assim, a formação de um acórdão. 

Ou seja, os enunciados sumulares, proferidos pelos tribunais por meio do 

incidente de uniformização de jurisprudência, justificam o julgamento monocrático do 

recurso pelo relator, atribuindo maior celeridade a casos cuja jurisprudência encontra-se 

pacificada no âmbito do tribunal. 

Desse modo, a Súmula obstativa de recurso:  

Não tem efeitos vinculantes, mas em plena harmonia com o “modelo 

constitucional do direito processual civil”, desempenha papel importante, até 

mesmo decisivo, na aceleração dos atos processuais no âmbito dos Tribunais, 

tornando legítima a atuação monocrática do relator para negar provimento a 

recursos [...] 
52

. 

Ressalte-se que a permissiva é amplamente aplicada em matéria previdenciária, 

diante de recursos que se mostram contrários ao entendimento pacífico do tribunal.  

Assim, conforme a previsão expressa do artigo 557, do Código de Processo 

Civil, é possível ao relator negar seguimento em caso de recurso que contraria súmula 

ou jurisprudência dominante do tribunal, bem como é possível ao relator, em 

julgamento monocrático, dar provimento a recurso uma vez diante de decisão que 
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confronte súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de 

Tribunal Superior. 

2.4.3. Não recebimento do recurso pelo juiz diante de decisão em conformidade 

com súmula do Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal 

O Código de Processo Civil determina que o juiz não deverá receber o recurso 

de apelação quando diante de sentença em conformidade com súmula do Superior 

Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido é a redação do artigo 

518, §1º, do referido diploma. 

Note-se, portanto, que a existência de súmulas leva a uma flexibilização 

procedimental:  

No sistema processual civil, a existência de súmula gera a permissividade de 

uma série de flexibilizações procedimentais como, por exemplo, a 

possibilidade de atuação monocrática do relator no âmbito dos Tribunais (art. 

557, caput, e §1º [...]; o não recebimento de recursos (art. 518, §1º [...]); a 

não sujeição de decisões contrárias à Fazenda Pública, ao reexame necessário 

(art. 475, §3º [...], a rejeição liminar e monocrática do agravo de instrumento 

(art. 527, I [...]); e o julgamento monocrático do recurso extraordinário e/ou 

do recurso especial, negando ou dando provimento ao agravo interposto para 

seu processamento (art. 544, §4º, “b” e “c” [...])
53

. 

2.4.4. Uniformização de jurisprudência preventiva 

Diante da importância de matéria a ser julgada, é possível prevenir a ocorrência 

de julgamentos divergentes. 

Com efeito, tratou da hipótese o artigo 555, §1º, do Código de Processo Civil, o 

qual permite, diante de “relevante questão de direito”, que o relator proponha o 

julgamento do recurso por órgão colegiado indicado pelo Regimento do Tribunal. 
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Nesse sentido é o ensinamento de Cássio Scarpinella Bueno:  

Não há necessidade, diferentemente do que se dá para o incidente de que 

cuidam os arts. 476 a 479 (v.n.2, supra), que haja prévia divergência 

jurisprudencial. O incidente ora examinado permite que o magistrado, 

antevendo que a questão pode multiplicar-se dando ensejo a diversidade de 

interpretações e entendimento, requerer que o órgão colegiado indicado pelo 

Regimento Interno se manifeste desde logo sobre a interpretação que deve ser 

aplicada à hipótese
54

. 

Aqui há a atuação do Judiciário anteriormente à ocorrência de julgamentos 

divergentes, com vias a prevenir a ocorrência de decisões distintas sobre um 

determinado assunto. A figura teve origem com a redação incluída pela Lei 10.352, de 

2001. 

2.4.5. Incidente de uniformização dos Juizados Especiais Federais 

Consoante inovação realizada pela Lei dos Juizados Especiais Federais, há 

procedimento específico para a uniformização dos julgados dessa especializada.  

Por tal procedimento, é possível suscitar a uniformização de jurisprudência 

diante de decisão de Turma Recursal que difere da proferida por outra Turma, 

pertencente ao mesmo Tribunal Regional Federal. Nesse caso, promove-se a reunião das 

Turmas conflitantes para que se sane tal celeuma. 

Em se tratando de divergência entre Turmas Recursais pertencentes a diferentes 

Tribunais Regionais Federais, o incidente submete-se à Turma Nacional de 

Uniformização. O mesmo ocorre em se tratando de decisão de Turma que contraria 

súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. 

Criou a Lei 10.259/2001, desse modo, duas estruturas judiciárias, com a 

finalidade específica de promover a uniformização jurisprudencial, no 
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tocante à interpretação da lei federal, no âmbito dos Juizados Especiais 

Federais: 

1) A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência, que tem a 

natureza de um órgão ad hoc, funciona apenas quando houver conflito de 

interpretação entre Turmas recursais da mesma Região. [...] 

2) A Turma Nacional de Uniformização, com estrutura definida, é composta 

por onze membros, sendo dez juízes integrantes de Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Federais [...] Compete-lhe, ainda, julgar o incidente de 

uniformização interposto contra decisão das Turmas regionais de 

Uniformização de Jurisprudência, quando contrariar súmula ou 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
55

. 

O incidente existente na Lei dos Juizados Especiais Federais tem a peculiaridade 

de se ater exclusivamente a questões de direito material. Com efeito, não é cabível o 

incidente diante de controvérsia, por decisões conflitantes, acerca de matéria processual. 

2.4.6. Súmulas vinculantes 

Historicamente, a súmula foi introduzida no ordenamento pátrio no ano de 1963.  

A introdução da súmula no ordenamento jurídico brasileiro deu-se no ano de 

1963, por meio de proposta apresentada pelo então Ministro do Supremo 

Tribunal Federal Victor Nunes Leal. Já naquela época a preocupação era com 

o elevado número de processos pendentes de decisão que assoberbavam a 

Suprema Corte Nacional
56

.  

Por sua vez, com o Código de Processo Civil, de 1973, o artigo 479 previu a 

possibilidade de outros tribunais editarem suas súmulas, mediante procedimento próprio 

para uniformização de jurisprudência. 

Registre-se que as súmulas surgiram como um referencial, para servir de norte 

ao julgador. Inclusive, originalmente, o texto constitucional não previu força vinculante 

aos julgados.  
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Contudo, as mudanças constitucionais têm demonstrado que a Constituição 

caminha para a ampla aceitação da força normativa da jurisprudência. 

Nesse sentido, a Emenda Constitucional n. 45/2004 acrescentou ao texto 

constitucional o artigo 103-A
57

, admitindo, assim, a formulação de súmulas de efeito 

vinculante pelo Supremo Tribunal Federal
58

. 

Trata-se de verdadeira mudança na sistemática processual porquanto a Súmula 

deixa de ser apenas uma diretriz para o julgador, passando a ser obrigatória a sua 

observância: “A súmula vinculante é instituto semelhante à súmula simples, acrescida, 

porém, de um poderoso efeito que a torna não apenas um ‘referencial’, mas em um 

instrumento de aplicação obrigatória pelos juízes de instâncias inferiores ao Tribunal 

que a proferiu” (grifos no original)
59

. 

Dessa nova ótica, a súmula vinculante tem a peculiaridade de vincular os órgãos 

jurisdicionais e a Administração Pública. 

Obrigatoriamente, tal espécie de enunciado será afeto a matéria constitucional.  

Há que se ressalvar a possibilidade de revisão, edição e cancelamento das 

súmulas, conforme procedimento legislado no Diploma n. 11.417, de 2006. Inclusive 

terceiros podem requerer participação em tais procedimentos, sob a condição de amicus 

curiae. 
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Permitir que “terceiros” intervenham no processo destinado à edição, revisão 

ou cancelamento da súmula vinculante significa viabilizar uma mais ampla e, 

consequentemente, mais democrática participação da sociedade civil e do 

próprio Estado perante o Supremo Tribunal Federal, dando àquele Tribunal 

maiores e melhores condições de definir os parâmetros da fixação de sua 

jurisprudência
60

. 

Ademais, é possível que a elaboração de uma súmula vinculante ocorra de modo 

a modular seus efeitos, é dizer, restringindo os efeitos vinculantes ou delimitando um 

momento para sua eficácia. 

Por sua vez, diante da inobservância da súmula vinculante, ou sua aplicação de 

forma errônea, por parte do Judiciário ou da Administração Pública, é cabível o 

incidente da Reclamação. 

2.4.7. Recurso especial – sistemática dos recursos repetitivos 

Diante da multiplicidade de recursos especiais versando sobre idêntica matéria 

de direito, a legislação processual incluiu a sistemática do recurso repetitivo. 

Assim, o presidente do tribunal de origem deve admitir recursos representativos 

da controvérsia, a serem julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Em relação aos 

demais recursos, ficam suspensos até a superveniência da decisão do Tribunal. 

Com a decisão do recurso especial representativo da controvérsia, ele servirá 

como paradigma para a decisão dos recursos especiais sobrestados, que receberão 

equivalente tutela jurisdicional. 

Conforme ensinamento de Humberto Theodoro Júnior: 

Como o recurso especial não é um instrumento de revisão dos julgamentos 

dos tribunais locais em toda extensão da lide, mas apenas de reapreciação da 

tese de direito federal em jogo, não se pode considerar, em princípio, 
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ofensiva ao acesso àquele recurso constitucional a restrição imposta ao seu 

julgamento diante das causas seriadas ou repetitivas. Basta que o Pleno se 

defina uma vez sobre a tese de direito repetida na série de recursos especiais 

pendentes, para que a função constitucional daquela Corte Superior – que é 

manter, através do remédio do recuro especial, a autoridade e a uniformidade 

da aplicação da lei federal – se tenha por cumprida
61

. 

Ou seja, a sistemática se porta como forma de limitar o acesso ao Superior 

Tribunal de Justiça, bem como permite que a decisão proferida por essa corte promova 

igual interpretação aos casos idênticos. 

Ademais, importante esclarecer que o recurso especial, pela sua diretriz 

constitucional, sempre teve como escopo a uniformização de jurisprudência, ao que é de 

competência do Superior Tribunal de Justiça julgar os casos em que atribuída 

interpretação divergente à lei federal.  

2.4.8. Repercussão geral 

A repercussão geral é pré-requisito para apreciação da matéria pelo Supremo 

Tribunal Federal. Diz respeito à relevância econômica, política, social ou jurídica da 

controvérsia, de modo que o embate atinja não apenas o indivíduo demandante. 

A repercussão geral é um pressuposto que, no plano lógico, se insere depois 

da verificação da tempestividade e demais questões relativas à regularidade 

procedimental, mas vem antes dos pressupostos que se entrosam com o 

mérito, como a violação, em tese, de dispositivo da Constituição Federal, e, 

evidentemente, antes do julgamento do mérito (entendido como o conteúdo 

do pedido) do recurso
62

. 

O novo requisito foi trazido pela Emenda Constitucional 45/2004 e 

regulamentado seu procedimento pela Lei 11.418/2006. 
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Assim, como ocorre com o recurso repetitivo, para análise de repercussão geral, 

cabe ao tribunal de origem selecionar recursos representativos da controvérsia, que 

serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para deliberação. 

Os demais recursos ficam sobrestados até a decisão sobre a existência da 

repercussão geral, a qual irradia para todos os casos. Não conhecida a repercussão, 

todos os recursos são inadmitidos. 

Por sua vez, acaso reconhecida a repercussão geral e julgado o mérito do 

recurso, os recursos sobrestados serão julgados em consonância com o entendimento 

firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 

Assim, conquanto a medida tenha sido inserida com o escopo de filtrar o acesso 

ao Supremo Tribunal Federal, diante de um enorme volume de processos
63

, apresenta-se 

igualmente como meio apto à uniformização da jurisprudência. 

Daí, pois, a consecução da unidade do Direito pelo Supremo Tribunal Federal 

em uma dupla perspectiva: a uma, no plano da unidade retrospectiva, 

alcançada pela compatibilização das decisões; a duas, no plano da unidade 

prospectiva, buscada pelo desenvolvimento de novas soluções aos problemas 

sociais. [...]  

Como deve o Supremo Tribunal Federal desempenhar essa função? 

Examinando todas as questões que lhe são apresentadas ou apenas aquelas 

que lhe pareceram de maior impacto para a obtenção da unidade do Direito? 

O pensamento jurídico contemporâneo inclina-se firmemente nesse segundo 

sentido. [...] O que o fundamenta, iniludivelmente, é o interesse na concreção 

da unidade do Direito: é a possibilidade que se adjudica à Corte Suprema de 

‘clarifier ou orienter le droit’ em função ou a partir de determinada questão 

levada ao seu conhecimento. Daí a oportunidade e o inteiro acerto de 
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instituir-se a repercussão geral da controvérsia constitucional afirmada no 

recurso extraordinário como requisito de admissibilidade desse
64

.  
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3. PREJUÍZOS AO JURISDICIONADO DECORRENTES DA 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 

3.1. A inconsistência jurisprudencial em matéria previdenciária e os princípios 

da segurança jurídica e da igualdade 

3.1.1. Princípio da segurança jurídica 

O princípio da segurança jurídica pode ser analisado de diversos enfoques. 

Assim, no plano da filosofia do direito, Norberto Bobbio define a segurança jurídica 

como um elemento intrínseco da democracia e do direito, porquanto a segurança 

jurídica afasta a arbitrariedade e garante a todos tratamento igualitário 
65

. 

Logo, não há como se falar em direito sem que esteja presente a segurança. 

Conforme a lição de Humberto Ávila: 

A segurança jurídica pode fazer referência a um elemento da definição de 

Direito e, nessa função, ser uma condição estrutural de qualquer ordenamento 

jurídico. Nesse sentido, um ordenamento jurídico privado de certeza não 

poderá, por definição, ser considerado “jurídico”
66

. 

Dessa forma, a segurança jurídica, no plano filosófico, caracteriza-se como 

elemento estruturante e indispensável à ciência do direito, afeto à sua própria essência. 

Por sua vez, de um estudo constitucional, infere-se que a segurança jurídica está 

intimamente adstrita ao Estado de Direito. Com efeito, a segurança jurídica é um dos 

pilares do Estado Democrático de Direito, uma vez que um Estado que se pretenda ser 

de direito deve proteger os indivíduos contra arbitrariedade. 

A arbitrariedade está presente diante da imprevisibilidade, que é justamente o 

elemento causador de insegurança jurídica. Assim, para que um Estado de Direito 
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proteja seus indivíduos contra arbitrariedade, é imprescindível que esse Estado possua 

um ordenamento acessível e, sobretudo, compreensível.  

No cenário pátrio, a Constituição Federal de 1988 houve por bem insculpir 

expressamente, no caput do artigo 5º, o direito à segurança como sendo um direito 

inviolável. 

Não obstante, há outras garantias constitucionais que asseguram, ainda que de 

forma implícita, a segurança jurídica. Nesse sentido, destaca-se o princípio da 

legalidade e a inviolabilidade ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa 

julgada. 

O princípio da segurança jurídica opera de diversas formas, mas sempre com 

vias a proteger a expectativa das pessoas. Conforme ensina Luís Guilherme Marinoni: 

“a segurança jurídica, vista como estabilidade e continuidade da ordem jurídica e 

previsibilidade das consequências jurídicas de determinada conduta, é indispensável 

para conformação de um estado que pretenda ser ‘Estado de Direito’”
67

. 

Portanto, é evidente que o ordenamento deve ser dotado de previsibilidade, é 

dizer, deve ser possível aos indivíduos conhecer previamente as regras do jogo, 

podendo confiar que serão respeitadas até mesmo pelo Poder Público. 

Assim, em princípio, é proibido que sejam adotadas medidas, sejam elas 

administrativas, legislativas ou judiciais, que venham a frustrar uma expectativa 

depositada em uma regra em vigor. 

No que tange ao Estado de Direito, as pessoas podem ter, antecipadamente, 

razoável certeza a respeito das regras e padrões segundo os quais sua conduta 
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será julgada, e sobre os requisitos que elas devem satisfazer para dar validade 

jurídica às suas transações.
68

 

E, na medida em que a segurança jurídica se atrela ao conhecimento e à 

confiança na legislação em vigor, torna-se manifesta a relação do princípio da segurança 

jurídica com o princípio da legalidade. 

Por sua vez, o princípio da legalidade, em apertada síntese, se caracteriza como 

sendo garantidor, no sentido de que não é possível qualquer imposição ou restrição, seja 

de ordem pessoal ou patrimonial, sem que advenha de prévia previsão legal. 

Ou seja, a legalidade é uma forma de concretização do princípio da segurança 

jurídica, porquanto garante o prévio conhecimento da legislação, o que é de todo 

indispensável para a previsibilidade do ordenamento, característica fundamental da 

segurança jurídica. 

Com efeito, o princípio da segurança tem particular importância e relevância. 

Conforme ensina Canotilho: “O homem necessita de segurança para conduzir, planificar 

e conformar autônoma e responsavelmente a sua vida”
69

.  

Não obstante, a segurança jurídica opera por meio da ideia de estabilidade do 

ordenamento. Assim, não é possível, sendo vedada pelo texto constitucional, qualquer 

ofensa ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada.  

Ademais, igualmente, a irretroatividade da lei viabiliza a estabilidade e 

previsibilidade do ordenamento, indispensáveis à concretização da segurança jurídica. 

Dessa forma, não é possível que leis posteriores produzam efeitos sobre situações 

anteriores, quando já sacramentadas sob o advento de uma lei pretérita.  
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Ou seja, a segurança jurídica está diretamente relacionada a outros direitos e 

garantias constitucionais, que a asseguram e concretizam. Nesse sentido esclarece Souto 

Maior que a segurança jurídica: “é sintaticamente dependente de outros direitos e 

garantias constitucionais”
70

.   

Nesse sentido também é a lição de Heleno Taveira Torres: 

Define-se a segurança jurídica como princípio-garantia constitucional que 

tem por finalidade proteger direitos decorrentes das expectativas de confiança 

legítima na criação ou aplicação das normas jurídicas, mediante certeza 

jurídica, estabilidade do ordenamento ou efetividade de direitos e liberdades 

individuais
71

. 

Dessa forma, com facilidade se infere que a segurança jurídica decorre da 

previsibilidade, do prévio conhecimento do texto legal e sua clareza. 

3.1.2. A prejudicialidade das interpretações divergentes nos Tribunais em relação 

à certeza do direito 

A norma jurídica, para ser aplicada, pressupõe sua prévia interpretação. Assim, a 

certeza sobre o direito pode ser analisada tomando em consideração a interpretação que 

é atribuída à norma.  

Inclusive, nota-se que a própria atribuição de competências preocupou-se em 

atribuir a um órgão jurisdicional a responsabilidade pela pacificação da jurisprudência 

em relação à interpretação da lei federal, justamente para assegurar aos jurisdicionados 

a previsibilidade e certeza do direito. 

A certeza do direito é elemento essencial da concretização da segurança jurídica, 

sendo certo que a observância do princípio é fundamental em um Estado de Direito. 
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De toda sorte, deve ser realizada a uniformização e pacificação da interpretação 

da lei, a fim de que os indivíduos tenham prévio conhecimento do direito positivado. 

Isso é de extrema importância na medida em que “A certeza do direito opera na 

pacificação dos conflitos, garantindo que as relações jurídicas se pautem de acordo com 

os direitos e garantias constitucionais”
72

. 

A divergência jurisprudencial que não é pacificada culmina com a incerteza do 

direito. Dessa forma, nota-se que a situação da segurança jurídica em matéria 

previdenciária é, particularmente, objeto de preocupações, devido à própria estrutura de 

repartição de competências anteriormente abordada. 

Não obstante, mormente em matéria previdenciária, cujas relações jurídicas são 

marcadas pela longevidade, a certeza e o prévio conhecimento da lei são indispensáveis 

para a própria confiança dos segurados na instituição que é a Seguridade Social, e, 

inclusive, de suma importância para fomentar a contribuição para o sistema.  

De fato, a doutrina já demonstrou a dificuldade de se angariarem aderentes aos 

planos de previdência, porquanto há uma “miopia individual” decorrente da inexistência 

de preocupação com a previdência enquanto se é jovem.  

A preocupação é que os jovens dão insuficiente atenção às suas necessidades 

de consumo na aposentadoria e poupam muito pouco. Com a idade eles 

perceberiam as consequências dessas ações anteriores e concluiriam que 

erraram. Julgariam, porém, que ao compreenderem o erro já seria tarde 

demais para corrigi-lo.
73

 

Tal situação é ainda mais agravada na medida em que o indivíduo se depara com 

entendimentos divergentes e não pacificados acerca da legislação, que geram incerteza 
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acerca do direito positivado. Ou seja, a insegurança jurídica é mais um elemento 

propulsor capaz de reduzir a credibilidade do Sistema. 

Ocorre que tal situação é inadmissível, pois que a segurança jurídica deve se 

fazer presente, com o prévio conhecimento do teor da norma. Frise-se que não há como 

o indivíduo conhecer o teor da norma mediante processo cognitivo simples, diante da 

pendência de interpretação totalmente conflitante nos órgãos que deveriam se destinar à 

pacificação da lei. 

Dessa forma, reafirma-se a necessidade de analisar e estudar o tema da 

interpretação e aplicação da norma previdenciária, porquanto o tema é sobremaneira 

controverso, e a discrepância na pacificação da interpretação da norma pode levar, em 

última instância, a fulminar o princípio da segurança jurídica, com o afastamento da 

certeza e previsibilidade que devem circundar a legislação. 

3.1.3. A mudança de entendimento pela jurisprudência e o princípio da segurança 

jurídica 

Humberto Ávila trata do tema acerca da mudança jurisprudencial e questiona se 

o Poder Judiciário se vincula aos seus precedentes, ou seja, se é possível a 

superveniência de uma mudança de entendimento e, se podendo ocorrer, é possível 

“bruscamente ou apenas suavemente”. Nessa linha, conclui que “o princípio da 

igualdade, do qual se deduz o princípio da coerência temporal, exige que o Poder 

Judiciário se vincule aos seus precedentes, salvo se tiver alguma justificativa para a sua 

alteração”
74

. 

Com efeito, há, em um primeiro momento, uma vinculação aos precedentes na 

medida em que, proferida uma decisão, se estava correta, não há por que reformar o 
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posicionamento. O princípio da igualdade garante que, diante de situação idêntica, seja 

proferida a mesma decisão. 

Nesse sentido, Humberto Ávila elucida que:  

O Poder Judiciário, embora esteja vinculado aos seus precedentes, pode, sim, 

mudar de orientação, desde que o faça de maneira fundamentada e com 

respeito às posições anteriormente consolidadas sob a orientação então 

pronunciada. Ele pode mudar, desde que o faça de maneira estruturada ou 

suave, graças ao dever de respeito às decisões anteriores e à necessidade de 

freios à mudança. O princípio da segurança jurídica serve, precisamente, de 

critério para nortear essa avaliação
75

. 

Inclusive, é comum que a mudança jurisprudencial ocorra num sentido de 

evolução da interpretação do direito e, até mesmo, para corrigir eventual erro anterior. 

Nesse sentido é a lição de Nicolas Molfessis: “a mudança jurisprudencial é a 

manifestação da vida do Direito, o sinal de sua adaptação aos fatos. Um direito sem 

mudança jurisprudencial (...) será no fundo um direito totalmente esclerosado”
76

. 

O fato é que o princípio da segurança jurídica não garante que o entendimento 

jurisprudencial será imutável. Contudo, é inegável que tais mudanças culminam pelo 

descrédito na justiça por parte dos jurisdicionados, que não se sentem confortáveis em 

confiar em um posicionamento que pode vir a sofrer novas mudanças, sem qualquer 

aviso prévio. 

A mudança jurisprudencial, conforme o ensinamento de Humberto Ávila, ocorre 

diante de uma decisão que se afasta de outra decisão judicial eficaz sobre a mesma 

questão. É dizer, a mudança jurisprudencial se dá diante de decisões divergentes e 
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eficazes, já sacramentadas pelo trânsito em julgado, e que versam sobre o mesmo 

objeto.  

Dessa forma, se um órgão que tinha deliberado sobre um tema vier a reformar 

seu posicionamento em posterior julgado que versa sobre a mesma matéria, entende-se 

que ocorreu uma mudança jurisprudencial. 

Logo, pode-se verificar que a mudança jurisprudencial não ofende a segurança 

jurídica, sendo certo que opera diante do elemento temporal, porquanto a mudança de 

orientação jurisprudencial ocorre no tempo. Ademais, a mudança jurisprudencial 

consagra a própria evolução do direito e sua adequação aos problemas cada vez mais 

complexos da sociedade. 

Assim, ressalva-se que o problema levantado no pressente trabalho não diz 

respeito à mudança jurisprudencial, situação que não ofende a segurança jurídica. Com 

efeito, a certeza do direito fica comprometida diante da possibilidade de órgãos 

superiores deliberarem, em última instância, em um mesmo momento temporal, acerca 

de idêntico objeto, de formas distintas.  

3.1.4. Princípio da igualdade  

A igualdade já fora debate de muitos estudos. Aristóteles já a estudava, tendo-a 

vinculado a uma ideia de justiça. 

No cenário atual, o princípio da igualdade é basilar do Estado Democrático de 

Direito. Com efeito, trata-se de um sobreprincípio que garante tratamento isonômico a 

todos semelhantes. A igualdade se mostra como um pilar da democracia. 

Nas palavras de José Afonso da Silva:  

Igualdade constitucional é mais que uma expressão de Direito; é um modo 

justo de se viver em sociedade. Por isso é princípio posto como pilar de 
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sustentação e estrela de direção interpretativa das normas jurídicas que 

compõem o sistema jurídico fundamental
77

. 

Dessa forma, restam rechaçados qualquer tipo de privilégios e discriminações 

entre semelhantes no âmbito judicial.  

Contudo, é inegável a existência de uma impossibilidade de ordem fática em se 

considerar todos os indivíduos como sendo iguais, mormente diante de diferenciações 

de ordem natural, cultural, social e política como, e.g., idade e religião. 

Nesse panorama de desigualdade fática, o objetivo do mundo jurídico é 

justamente a busca por igualar as desigualdades, inevitavelmente existentes, 

viabilizando a todos uma situação paritária. 

O princípio da igualdade tem como destinatário o legislador, sendo certo que não 

poderá violá-lo, sob pena de criar uma lei inconstitucional. Não obstante, o princípio da 

igualdade também possui como destinatário o magistrado, pois que o intérprete deve 

aplicar a norma de acordo com o princípio, não criando distinções desarrazoadas. 

Conforme a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello: 

Deveras, não só perante a norma posta se nivelam os indivíduos, mas, a 

própria edição dela assujeita-se ao dever de dispensar tratamento equânime às 

pessoas. 

[...] 

A Lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento 

regulador da vida social que necessita tratar equitativamente todos os 

cidadãos. [...] 

Em suma: dúvida não padece que, ao se cumprir uma lei, todos os abrangidos 

por ela hão de receber tratamento parificado, sendo certo, ainda, que ao 

próprio ditame legal é interdito deferir disciplinas diversas para situações 

equivalentes
78

. 
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Dessa forma, o princípio da igualdade assume uma dimensão além do mero 

tratamento igualitário entre todos, porquanto se funda justamente no tratamento 

diferenciado em relação àqueles que se encontram em situações não equivalentes. Com 

efeito, essa é a única maneira de viabilizar a igualdade de forma efetiva. 

3.1.5. O princípio da igualdade e a inconsistência jurisprudencial em matéria 

previdenciária 

Ao assegurar a igualdade, o legislador constituinte houve por bem garantir a 

todos a igualdade perante a lei, conforme redação do artigo 5º: “todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza”. 

Contudo, é justamente essa igualdade, tida como uma garantia fundamental, que 

fica sobremaneira maculada diante de um cenário de dissidência e inconsistência 

jurisprudencial. 

À luz do princípio da igualdade, infere-se que situações iguais não podem levar 

a tratamento jurídico diferente. Dessa forma, se dois indivíduos postulam o mesmo 

direito no âmbito judicial, estando envoltos pela mesma circunstância fática, de rigor 

que as demandas sejam julgadas de forma equânime. 

Ora, na medida em que a lei é única e o princípio da igualdade garante a todos 

que não haja qualquer distinção perante o direito posto, infere-se que situações fáticas 

idênticas, que postulem a mesma matéria em juízo, devem ser agraciadas com a mesma 

interpretação da legislação, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade.  

Com efeito, em atenção à igualdade como princípio orientador do processo, tem-

se que as partes devem receber tratamento isonômico.  

Nesse sentido, José Afonso da Silva esclarece: 

O princípio da igualdade jurisdicional ou perante o juiz apresenta-se, 

portanto, sob dois prismas: (1) como interdição ao juiz de fazer distinção 

entre situações iguais, ao aplicar a lei; (2) como interdição ao legislador de 
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editar leis que possibilitem tratamento desigual a situações iguais ou 

tratamento igual a situações desiguais por parte da Justiça
79

. 

No entanto, em matéria de direito previdenciário, cuja pacificação da 

interpretação da lei fica a cargo de dois órgãos independentes, o Superior Tribunal de 

Justiça e a Turma Nacional de Uniformização, a situação toma contornos próprios. 

Isso porque a “pacificação” da jurisprudência ocorre, por vezes, de forma 

destoante entre as duas Cortes, levando à situação de que indivíduos em idêntica 

situação jurídica processual recebam diferentes, e até antagônicas, tutelas jurisdicionais. 

Tal situação é de grande afronta ao princípio da igualdade, porquanto afasta o 

tratamento equânime entre os jurisdicionados. 

É evidente que a especialização do Judiciário, pela atribuição de competência a 

uma Corte que passa a ser responsável por julgar matérias específicas e pontuais, não 

fere o princípio da igualdade e, consequentemente, do juiz natural. Pelo contrário, a 

existência de estruturas jurisdicionais especializadas por matéria tem a tendência de 

aprimorar a relação processual, com juízes amplamente especializados no tema a ser 

julgado. 

Contudo, os recorrentes julgamentos divergentes sobre a mesma matéria, 

culminando com decisões diametralmente opostas, implicam violação ao princípio da 

igualdade. 

Não obstante, há ainda a repartição de competência na Justiça Federal que 

fomenta a perpetração de posicionamentos conflitantes, conforme já abordado. 

Com efeito, fere o princípio da igualdade a inconsistência jurisprudencial em 

matéria previdenciária, na medida em que a atribuição de competência determinou a 
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consolidação da interpretação da norma por órgãos distintos, única e exclusivamente em 

razão do valor da causa. 

O valor da causa não é critério discriminador suficientemente apto a permitir a 

interpretação e aplicação do mesmo direito material de formas distintas.  

3.2. O direito adquirido e a inconsistência jurisprudencial 

O direito adquirido é uma garantia constitucional que tutela todos os indivíduos. 

Está inserto no rol dos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, sendo 

próprio de um Estado Democrático de Direito. 

Possui relação direta com o princípio da segurança jurídica e diz respeito à 

confiabilidade das pessoas em relação ao sistema instituído: “Desrespeitar o direito 

adquirido, não observar o ato jurídico perfeito ou rever a coisa julgada redundaria em 

confusão social e poria a perder a confiança nas instituições”
80

. 

Nessa mesma direção é o ensinamento de Cláudia Toledo, apontando que o 

direito adquirido decorre da: 

Necessidade de garantia da estabilidade da ordem social e jurídica, garantia 

essa que se dá, dentre outros fatores, mediante a observância dos princípios 

da certeza jurídica, da segurança jurídica, da irretroatividade das leis e do 

direito adquirido, todos eles princípios que tendem a fazer permanecer, 

perpetuar a lei
81

. 

O principal conflito que envolve o direito adquirido se dá em relação à aplicação 

da lei no tempo, muito embora a própria formação do direito adquirido, ou seja, o 

momento e o que leva um direito a alcançar o status de “adquirido”, deva ser objeto de 

estudo. 
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Com efeito, para que se saiba, com a certeza necessária do instituto, o que leva 

um direito a estar adquirido, pressupõe-se prévia interpretação da norma que trata desse 

direito.  

Assim, verifica-se que o direito adquirido se forma com base na interpretação do 

ordenamento, porquanto as leis não possuem vida própria, e efeitos, até que sejam 

conhecidas e interpretadas. 

Logo, a inconsistência e a dúvida sobre a interpretação da norma implicam, 

invariavelmente, problemas para a aquisição do direito, tornando-se um obstáculo ao 

alcance do direito adquirido. 

De fato, diante de divergências jurisprudenciais e posicionamentos antagônicos 

nos tribunais, infere-se que a formação do direito adquirido se torna controversa; o 

indivíduo fica impossibilitado de saber se está ou não tutelado por essa garantia 

fundamental. 

Ou seja, o cerne da questão é afeto ao momento da formação do direito 

adquirido. Como a interpretação controversa pelos tribunais acerca de um tema obsta a 

certeza do direito, obsta a formação do direito adquirido, com todos os privilégios que 

essa garantia constitucional traz ao seu titular. 

Como a existência de todo direito adquirido está inevitavelmente atrelada à 

existência de uma lei, verifica-se que a interpretação do conteúdo da lei liga-se à 

formação do direito adquirido. Em outras palavras, apenas se define um direito como 

adquirido após a compreensão inequívoca do conteúdo da lei. 

Havendo dúvida sobre a compreensão da lei, fica barrada a formação do direito 

adquirido. Desse modo, a dúvida e dissidência jurisprudencial sobre a interpretação da 
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lei afasta a formação do direito adquirido, barrando o alcance de uma garantia 

constitucional.  

3.2.1. Conceito de direito adquirido 

O direito adquirido é um direito subjetivo, de modo que consiste em uma 

prerrogativa do titular desse direito adquirido exercê-lo ou não. O direito adquirido é, 

em síntese, um direito que se aperfeiçoou sob a vigência de uma determinada lei. 

Claudia Toledo trata do tema, apontando que “todo direito adquirido é 

necessariamente um direito subjetivo”. Esclarece ainda que os direitos subjetivos são 

“prerrogativas vantajosas estipuladas pelo direito objetivo em benefício dos particulares 

e munidas de proteção judicial”. E, citando a obra em francês de Paul Roubier, explica: 

“Está dentro da discricionariedade do seu titular exercê-los ou não, exigir ou não o 

cumprimento do dever jurídico a ele correspondente, acionar ou não o poder judiciário 

para sua proteção” 
82

. 

Assim, diante da proteção que se estabelece ao direito adquirido, é possível ao 

seu titular defendê-lo, inclusive valendo-se de ação judicial, por se tratar de um direito 

subjetivo. 

Muito embora o direito adquirido assuma a perspectiva de direito subjetivo, 

exigível por seu titular, como é um direito fundamental, possui também uma perspectiva 

objetiva, assim considerada a normatividade e força que possui o instituto do direito 

adquirido, tutelado pelo Estado dessa perspectiva objetiva, para garantir sua consecução 

a todos. 

Nesse sentido, Ingo Wolfgang Sarlet leciona que todos os direitos fundamentais 

possuem uma faceta subjetiva e também uma objetiva: 
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A faceta objetiva dos direitos fundamentais, que ora é objeto de sumária 

análise, significa, isto sim, que às normas que preveem direitos subjetivos é 

outorgada função autônoma, que transcende esta perspectiva subjetiva, e que, 

além disso, desemboca no reconhecimento de conteúdos normativos e, 

portanto, de funções distintas aos direitos fundamentais
83

.  

Ou seja, o direito adquirido forma-se de modo a ser integrado no patrimônio de 

seu titular, ainda que não haja interesse em exercê-lo. Por sua vez, de uma perspectiva 

objetiva, esse direito, proveniente de uma norma, é garantido pelo sistema jurídico. 

Em se tratando de matéria previdenciária, Wladimir Novaes Martinez esclarece 

que a integração ao patrimônio compreende duas possibilidades: 

Estar um benefício integrado ao domínio do beneficiário compreende dois 

estágios: ficar à disposição (como se estivesse no exercício) ou sendo 

auferido. Para os fins científicos do direito adquirido, as duas situações são 

iguais. Aqui fica bem a síntese: é o direito que se pode exercer
84

. 

Com efeito, o direito integra-se ao patrimônio do titular, formando o direito 

adquirido mesmo que não haja o exercício, dado que se trata de um direito subjetivo.  

Ademais, em matéria previdenciária, deve-se atentar quanto à existência do 

direito constitucional ao trabalho, conforme garantia constitucional esposada nos 

âmbitos da ordem econômica e social.  

Desse modo, todos têm assegurado o direito de trabalhar, não havendo como se 

cogitar obrigar o titular de um direito adquirido a exercê-lo, cabendo, na verdade, ao 

titular decidir de forma discricionária o momento em que deseja receber o benefício 

previdenciário. 

Salvo nas aposentadorias por invalidez e compulsória por idade, fixadas pelo 

legislador (norma pública), o momento da aposentação pertence à discrição 
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do segurado. Diante do princípio constitucional da liberdade de trabalhar, só 

a ele cabe decidir a ocasião de isso acontecer.
85

 

Ou seja, não há como se obrigar àquele que alcançou o direito que o exerça 

imediatamente, podendo optar por permanecer trabalhando e exercer seu direito quando 

melhor lhe aprouver (desde que não subsista a extinção do direito anteriormente ao seu 

exercício). 

Por sua vez, é importante esclarecer que o direito adquirido protege os elementos 

fundamentalmente relevantes para caracterização do direito, isto é, protege a formação 

do direito com base no princípio da legalidade. 

Ou seja, o direito adquirido, uma vez formado, garante ao seu titular o seu 

exercício, porquanto preenchidos os requisitos legais sob a vigência de uma 

determinada lei. Aí não se inclui qualquer garantia à regulamentação da norma vigente à 

época da formação do direito adquirido, como, e.g., a previsão em portarias ou decretos. 

De todo modo, o direito adquirido pressupõe um titular do direito, que pode se 

valer da faculdade de exercê-lo, além do próprio objeto, no que consiste o direito do 

titular. Ocorre que o titular e o objeto do direito adquirido advêm da interpretação e 

compreensão da lei, podendo ser fruto de dúvidas. 

Contudo, a dúvida e a incerteza são avessas à própria natureza do direito 

adquirido, que, como direito subjetivo, consiste em uma faculdade de o titular exercer 

um direito certo e que, por isso, lhe é garantido. É dizer, deve existir a certeza de que se 

trata de um direito. 

Sem a certeza sobre o direito, fica prejudicada a defesa do direito adquirido. A 

incerteza obsta a proteção constitucional que é atribuída ao instituto. 

                                                           
85

 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Direito adquirido na previdência social. 3ª edição. São Paulo: LTr, 

2010, p. 80-81. 



72 
 

 
 

Por fim, é preciso esclarecer que, muito embora o ordenamento destine ampla 

proteção ao direito adquirido, em alguns casos, posteriormente à formação do direito, 

poderá a lei prever a sua extinção. 

Com efeito, a extinção do direito é hipótese que deve estar expressamente 

prevista na legislação, podendo ocorrer, e.g., pela omissão do titular após a 

superveniência de um lapso temporal.  

3.2.2. O direito adquirido como direito fundamental 

O direito adquirido se encontra no rol dos direitos fundamentais, 

consubstanciado no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. De fato, o direito 

adquirido é um direito fundamental. 

Importante esclarecer que a seleção dos direitos enquadrados como 

fundamentais destaca a importância que é dada a esses valores pelo Estado. Conforme 

Humberto Dalla Bernardina de Pinho, os direitos fundamentais: “Configuram o direito 

material eleito como fundamental pelo Estado. São definidos como fundamentais 

justamente por erigirem-se como superiores à própria ordem jurídica”
86

.   

O fato de ter sido alçado a direito fundamental traz reflexos na sua aplicação e 

garantia. Efetivamente, os direitos fundamentais formam-se como um pilar do Estado 

Democrático de Direito, que, por estar erigido em cláusula pétrea, não é passível de ser 

excluído, ou ter sua efetividade esvaziada, pelo ordenamento. 

De fato, por ser o direito adquirido alçado a direito fundamental, é dotado de 

características próprias, conforme ensina Claudia Toledo: “os direitos fundamentais são 
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irrenunciáveis, inalienáveis e intransferíveis por serem bens incorpóreos sem expressão 

econômica intrínseca” 
87

. 

É inegável o status dos direitos fundamentais, que, basilares ao Estado, têm 

importância ímpar: 

Os direitos fundamentais integram, portanto, ao lado da definição da forma 

de Estado, do sistema de governo e da organização do poder, a essência do 

Estado constitucional, constituindo, neste sentido, não apenas parte da 

Constituição formal, mas também elemento nuclear da Constituição 

material
88

. 

Os direitos fundamentais são ínsitos à formação do Estado como sendo um 

Estado Democrático de Direito. Viabilizam a composição de um Estado de Direito uma 

vez que os direitos fundamentais são colocados sob guarida, protegendo os indivíduos. 

Já um Estado Democrático também é viabilizado pelos direitos fundamentais na medida 

em que, a par de seus direitos, possibilita que os cidadãos façam suas escolhas. 

Os direitos fundamentais exprimem valores que o constituinte elegeu como 

dotados de sobreimportância, imprescindíveis à constituição do Estado. 

Diante da sua importância, o direito adquirido, que é fundamental para a 

confiabilidade das pessoas no sistema e nas instituições pátrias, fora alçado a direito 

fundamental. Nesse sentido, Wladimir Novaes Martinez esclarece que a ausência de 

proteção ao direito adquirido levaria a uma “desordem social”: 
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A rigor, as leis poderiam ser editadas e aplicadas, de regra para o futuro e, 

também, excepcionalmente, para o passado (quando em consonância com 

excepcional interesse público). Elas não deveriam valer em relação a 

situações constituídas e, em alguns casos, em vias de aquisição, já que os 

titulares conduziram suas vidas em conformidade com a ordem jurídica 

vigente. Não cumprir esses comandos pretéritos representa, em cada caso, 

intranquilidade individual que conduz à desordem social, sobrevindo perda 

de confiança na sua eficácia [...]
89

. 

Em outras palavras, o direito tem como um de seus principais vetores a busca 

pela paz social, e justamente daí decorre a importância da figura do direito adquirido. A 

sociedade não confiaria no ordenamento acaso não se respeitassem as relações 

constituídas, de modo que, invariavelmente, se instalaria o caos. 

Nesse ponto, cabe destacar passagem da obra de Vicente Ráo: 

A inviolabilidade do passado é princípio que encontra fundamento na própria 

natureza do ser humano, pois, segundo as sábias palavras de Portalis, o 

homem, que não ocupa senão um ponto no tempo e no espaço, seria o mais 

infeliz dos seres, se não se pudesse julgar seguro sequer quanto à sua vida 

(...). Seria agravar a triste condição de a humanidade querer mudar, através 

do sistema da legislação, o sistema da natureza, procurando, para o tempo 

que já se foi, fazer reviver as nossas dores, sem nos restituir as nossas 

esperanças (...) 
90

. 

Portanto, é imprescindível que o Estado dê total proteção ao direito adquirido, 

resguardando tal direito fundamental, com vias a fomentar e viabilizar a paz social.  

3.2.3. O direito adquirido e a relação jurídica previdenciária 

Há algumas peculiaridades em relação ao instituto do direito adquirido quando 

diante de relação jurídica previdenciária. 

Com efeito, a própria Constituição Federal expressou hipótese afeta a direito 

previdenciário em que não há a formação do direito adquirido, no artigo 17, do Ato das 
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Disposições Constitucionais Transitórias, por força da Emenda Constitucional 41, de 19 

de dezembro de 2003
91

. 

Desse modo, não é aceita a formação do direito adquirido quando os proventos 

de aposentadoria estão sendo recebidos em desacordo com a Constituição. 

Por sua vez, em outra passagem constitucional, mais especificamente no artigo 

248, com redação atribuída pela Emenda Constitucional 20, de 1998
92

, ficou 

determinado que não se forma o direito adquirido quando o benefício previdenciário 

exceder à remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porquanto deve ser 

observado esse limite do artigo 37, inciso XI, da Constituição. 

Assim, infere-se que a Constituição Federal traz expressamente hipóteses que 

obstam a formação do direito adquirido em matéria previdenciária. 

No entanto, não obstante o legislador tenha optado por tornar evidente e 

inequívoca a impossibilidade de concessão de benefício em desacordo com a 

Constituição, nem sequer seria necessário previsão nesse sentido. Isso porque não há 

formação de direito adquirido em desacordo com o texto constitucional. 

Se pretensamente a lei garante uma vantagem, mas ela é inconstitucional, não 

existe nem o direito nem o direito adquirido. Quando disposição 

constitucional válida veda a percepção de certa prestação, essa pretensão não 

tem existência no mundo jurídico para efeito do direito adquirido.
93

  

Já a legislação infraconstitucional igualmente se preocupou com a formação do 

direito adquirido em matéria previdenciária, tratando-o expressamente. Nesse sentido, a 
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Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, no artigo 6º
94

, ao disciplinar o cálculo do salário 

de benefício, garantiu aos que completaram os requisitos da lei anterior a concessão do 

benefício com base nas regras da lei já revogada. 

Também a Lei 9.528/97, ao atribuir redação ao artigo 102, §1º, da Lei 8.213
95

, 

garantiu que a perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria 

para a qual já se preencheu todos os requisitos. É dizer, tal previsão legislativa 

consagrou a proteção ao direito adquirido. 

De fato, a positivação de tal garantia apenas afastou qualquer dúvida quanto ao 

tema, tendo ido ao encontro do que a doutrina já defendia mesmo sob a vigência da 

Consolidação das Leis da Previdência Social (CLPS): “Se a perda da qualidade de 

segurado importa na caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade (CLPS, art. 10), 

parece certo que desaparecem ou caem os direitos não adquiridos. Outra interpretação 

iria de encontro ao art. 153, §3º, da Constituição
96

”. 

De todo modo, nota-se que o ordenamento trata expressamente de questões 

afetas ao direito adquirido em matéria previdenciária, a fim de dirimir eventuais 

controvérsias sobre o tema. 

Há especificidades do direito adquirido diante da relação jurídica previdenciária, 

por se tratar de uma relação que se perfaz por um longo período, envolvendo grandes 

expectativas por parte dos titulares dessa relação. 
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O fato é que a relação previdenciária, pluralmente considerada, traz grande 

impacto para a autarquia previdenciária, obrigando o legislativo, atento aos cenários 

econômico, político e social, a proceder a mudanças no ordenamento, o que vem a 

frustrar o interesse de muitos segurados.  

Com efeito, a celeuma que permeia o direito adquirido na relação jurídica 

previdenciária está justamente nos problemas que advêm das mudanças da lei ao longo 

da longínqua relação previdenciária; quanto a como isso afeta os titulares dessa relação. 

Parábola trazida pelo Jornal Folha de S. Paulo demonstra, ainda que com alguns 

exageros, as frustrações que emanam na sociedade com a mudança da legislação, 

demonstrando a necessidade de maior atenção quanto à relação do direito adquirido 

diante de regime jurídico e expectativa de direito. A parábola narra a história de João da 

Silva, caminhoneiro que contribui para a Previdência Social: 

Pensou no pé de meia que vinha fazendo e pensou na aposentadoria. Um dia 

soube pelos companheiros “do entroncamento de Paulínia” que o Congresso 

havia votado uma nova lei sobre a Previdência aumentando o tempo mínimo 

de contribuição e da idade para homens e mulheres. Silva fez, de cabeça, a 

conta redonda de quanto faltaria para chegar lá: 20 anos a mais de 

contribuição, além dos 25 que já contribuíra. Estaria com 61 anos. Teria de 

trabalhar 4 anos a mais, até atingir os 65 anos. 

O tempo passa. Estamos agora em 2.040. Silva quer parar, mas precisa do 

benefício de aposentadoria. Mas sabe que não será possível. O Comitê 

Econômico do Mercosul (seção Brasil) anunciara que os direitos 

previdenciários dos contribuintes “em regime de repartição” deverão ser 

revistos para reequilibrar o fluxo de receitas às despesas crescentes. 

O tempo de contribuição e a idade mínima terão de aumentar de novo. 

Silva sente enorme cansaço: o desânimo invade sua alma [...] 

[...] Um sobrinho-neto, formado em contabilidade, fez umas contas e revelou-

lhe a verdade escondida: “Tio, você já pagou sua aposentadoria várias 

vezes”. 

Silva pensou tudo isso enquanto dirigia. A pista estava molhada e o óleo do 

freio do seu caminhão sangrava desde a última parada. Súbito, uma curva 
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chegou rápido demais. A explosão foi ouvida a quilômetros além daquele 

lugar. 

Uma história vale mil conceitos. Nosso personagem existe, perambula por aí, 

pelo nosso grande País
97

. 

3.2.4. Direito adquirido a regime jurídico 

Uma vez que a relação jurídica previdenciária se protrai no tempo, tendo-se 

como regra a longevidade dessa relação, há que se atentar aos efeitos da mudança da lei. 

Conforme já destacado, o direito adquirido está a salvo diante de mudança legislativa, 

cabendo ao seu titular decidir-se por exercê-lo. 

Por sua vez, em relação ao regime jurídico, mais especificamente, se há o direito 

adquirido ao regime jurídico vigente, o tema já foi objeto de reiterados debates judiciais, 

e a jurisprudência tem sido firme no sentido de não se admitir a formação do direito 

adquirido em relação a um regime jurídico. 

Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal formulou a Súmula 359, pela qual: 

“Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei 

vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários”.  

Wladimir Novaes Martinez ensina que tal entendimento sumulado tem 

aplicabilidade também no regime geral e que, com ele, consagrou-se a possibilidade de 

mudança na legislação previdenciária. 

O STF consagrou a potencialidade de o legislador – seja o constitucional ou 

seja o ordinário –, legitimamente justificado por elemento pré-jurídico, 

inovar em relação às instituições sociais, aumentando ou diminuindo 

prestações, extinguindo-as ou adaptando-as, enfim, aperfeiçoando-as segundo 

o momento histórico.
98
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Assim, o legislador pode, em atenção às necessidades da sociedade, 

considerando fatores de ordem econômica e social, proceder à mudança na legislação 

previdenciária.  

Diante da mudança na legislação, o segurado não tem direito adquirido ao 

regime jurídico vigente no momento em que se filiou ao sistema. Estará invariavelmente 

sujeito às mudanças legislativas que se sucederem ao longo dessa relação jurídica 

longeva.  

Não obstante, uma vez que o segurado preencha todos os requisitos para obter o 

benefício previdenciário, nesse momento forma-se o direito adquirido, de modo que 

eventual mudança legislativa posterior não irá lhe afetar negativamente. 

Contudo, acaso a mudança do regime jurídico seja favorável ao segurado, tendo 

esperado para pleitear o benefício, poderá se beneficiar da nova legislação. 

A ninguém será dado imaginar que deva congelar a lei ao tempo do 

preenchimento dos requisitos se, mais tarde, o legislador propiciar melhor ou 

mais. Em Direito Social não é possível desprezar o princípio da norma mais 

benéfica e, assim, optar o titular pelas regras inovadoras.
99

 

Não há como se estender o direito adquirido ao regime jurídico, porquanto o 

instituto tem por objetivo viabilizar a confiabilidade das pessoas nas relações jurídicas. 

O direito adquirido não pode fulminar qualquer possibilidade de mudança legislativa, 

levando ao engessamento do sistema. 

A previdência social é área complexa do direito que é afeta a temas de natureza 

econômica, política e social, razão pela qual devem ser possíveis mudanças legislativas 

que tenham por escopo a manutenção e o aperfeiçoamento do regime. 

3.2.5. Direito adquirido e expectativa de direito 
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Primeiramente, é necessário definir a expectativa de direito. Trata-se de estágio 

anterior ao direito adquirido, em que há uma probabilidade de se alcançar o direito, com 

base na legislação atualmente vigente. 

“A diferença entre expectativa de direito e direito adquirido está na existência, 

em relação a este, de fato aquisitivo específico, já configurado por completo.”
100

 

De Plácido e Silva também define o instituto da expectativa de direito: 

É uma esperança. E, nesta razão, não tem existência atual. Em relação ao 

direito é a mera possibilidade de vantagem que poderá, ou não, vir, pelo que 

bem se distingue do direito atual, adquirido, que já é existente. [..] Na 

expectativa não há direito nem mesmo futuro; há simples possibilidade de 

futura aquisição de direito. É o estado ou a situação de quem espera 

(esperança) adquirir alguma coisa
101

.  

Anterior ao momento da efetiva aquisição do direito, a expectativa é 

vislumbrada quando algum dos requisitos para o alcance do direito não está preenchido. 

Como regra geral, o ordenamento pátrio não atribui proteção à expectativa de 

direito. Tal situação está diretamente relacionada ao não se adquirir direito a regime 

jurídico. 

Com a vigência de um regime jurídico, tem-se a expectativa de alguns direitos. 

Já com a mudança da legislação, mudam-se as regras do jogo, com a consequente 

mudança dos direitos que a nova lei passa a garantir. 

A título de ilustração, aponta-se a mudança legislativa em relação aos 

dependentes, que sobreveio com a Lei 9.032/95: 

Desde 25.7.91 até 28.4.95, o PBPS arrolava “a pessoa designada, menor de 

21 (vinte e um) anos ou maior de 60 (sessenta) anos ou inválida, como 
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dependente do segurado” (art. 16, IV). Com a Lei n. 9.032/95, essa pessoa 

não mais pode ser inscrita e concorrer à pensão por morte. 

As designações operadas anteriormente a 29.4.95, se o segurado faleceu 

depois de 28.4.95, quedaram-se na expectativa de direito
102

. 

Para a formação do direito adquirido, é preciso que se reúnam todos os 

requisitos legais previamente definidos. Na ausência de algum dos requisitos, se está no 

plano da expectativa de direito, o qual, como regra, a legislação não protege. 

Em matéria de direito social, dada a relevância do tema, bem como por se tratar 

de uma relação jurídica que se protrai no tempo, consolidando-se durante décadas, por 

vezes, a legislação preocupou-se não apenas com o direito adquirido, mas também 

destinou atenção à expectativa do direito. 

Ou seja, como em matéria previdenciária o direito, para ser adquirido, 

frequentemente depende de um processo que demora muitos anos para se consolidar, 

tem o legislador, eventualmente, garantido proteção à expectativa de direito. 

O assunto sobre que se legisla pode ser reputado de tamanha relevância social 

que não apenas são respeitados direitos adquiridos, mas também são 

formuladas normas de transição, levando-se em consideração a expectativa 

levantada nos indivíduos que naquela situação jurídica se encontram e a 

confiança por eles depositada na legislação anterior. 
103

 

Com efeito, o tratamento da expectativa de direito, por meio das regras de 

transição, advém da boa-fé do sistema, que não pode simplesmente mudar todas as 

regras, desconsiderando aqueles indivíduos que depositaram sua confiança no sistema e 

no regime. 

Não obstante, é preciso destacar que a expectativa de direito é tão somente uma 

convenção, não traz automaticamente reflexos jurídicos acaso seja fulminada por nova 
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legislação. Com efeito, para sua proteção, é necessária previsão expressa pelo legislador 

ou constituinte. 

Em matéria previdenciária, o tema da expectativa de direito assume especial 

relevância porquanto há duradoura relação entre o segurado e a autarquia 

previdenciária. Assim, sob tal cenário, a proteção à expectativa de direito, com a fixação 

de regras de transição, é imprescindível à confiança no sistema. 

Por sua vez, quanto maior for a confiabilidade no sistema por parte da 

população, maior será a captação de recursos pela previdência, viabilizando a 

solvabilidade e continuidade do regime geral. 

3.2.6. Reflexos da inconsistência jurisprudencial na formação do direito adquirido 

em matéria previdenciária 

Em matéria de direito previdenciário, a certeza sobre as relações jurídicas e 

sobre o próprio direito é um pressuposto para a confiabilidade da população no sistema. 

O Sistema de Seguridade Social é público e, não obstante seja obrigatório, deve 

trazer certeza e maior segurança aos seus participantes. Tais características são de 

especial relevância para fomentar a confiança no sistema e, por conseguinte, trazer mais 

trabalhadores para o sistema, incentivando a formalização dos trabalhadores autônomos 

e a adesão dos facultativos. 

Quanto mais se promove a certeza sobre o direito previdenciário, garantindo-se 

aos segurados o prévio conhecimento das regras do jogo, mais o sistema direciona-se 

para as suas finalidades de proteção universal e cobertura.  

A certeza sobre o direito proporciona maior confiabilidade no sistema e, por 

conseguinte, fomenta a adesão de pessoas ao sistema, garantindo sua solvabilidade e a 

perpetuação do pacto de gerações. 
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Com efeito, na medida em que o sistema de seguridade social não possui 

reservas financeiras, ao que adota o sistema de repartição, é imprescindível o 

permanente fomento de adesão ao sistema, para garantir a sua própria existência e 

solidez. 

Como o subsistema previdenciário é contributivo quanto maior for o 

contingente na informalidade, menos recursos se terá para a garantia do 

equilíbrio financeiro. Isto porque o Brasil mesmo com as mudanças 

introduzidas pela Lei nº 9.876/99 continua adotando o sistema financeiro de 

repartição, ou seja, os recursos arrecadados são utilizados para o pagamento 

dos deveres. Se a base de contribuintes diminui, seja em virtude da 

informalidade, queda da natalidade ou qualquer outro, o sistema tenderá a 

apresentar sucessivos e constantes déficits, fazendo com que seja rompido o 

chamado “pacto de gerações”.104 

Ora, uma vez que os ativos, por suas contribuições, garantem o benefício 

daqueles que estão inativos, há que existir permanente confiança no sistema, a fim de 

continuamente promover sua autossuficiência.  

A incerteza sobre o direito que emana das divergentes interpretações sobre a lei, 

obstando a formação do direito adquirido, é situação preocupante por gerar dúvida e 

descrédito sobre a instituição de previdência pública.  

De fato, a ofensa ao direito adquirido pode ocorrer pela via interpretativa e, 

quando há interpretação da norma que destoa da legislação, cria-se novo requisito para a 

formação do direito adquirido, ou mesmo uma modificação dos requisitos instituídos 

por lei. 

A situação narrada enfraquece a garantia constitucional erigida ao direito 

adquirido. Não há como se garantir um direito adquirido se permeia dúvida 

jurisprudencial quanto aos requisitos necessários para formação desse direito. 
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Assim, em cenário de dissidência jurisprudencial, a incorporação de um direito 

ao patrimônio do indivíduo, pela formação do direito adquirido, resta prejudicada. 

Havendo controvérsia sobre a interpretação da legislação, não há qualquer certeza sobre 

a formação do direito. 
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4. A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMO UM ELEMENTO 

BENÉFICO AO SISTEMA 

A falta de consenso jurisprudencial não se mostra exclusivamente como um fator 

prejudicial à ciência jurídica e aos jurisdicionados.  

Com efeito, na divergência jurisprudencial, pode repousar a evolução do 

raciocínio jurídico, com a construção de novas teorias e redefinições do sentido 

normativo. 

Ademais, a divergência jurisprudencial e a possibilidade de se contrapor ao 

entendimento majoritário firmado nas cortes judiciais permitem o não engendramento 

do sistema, viabilizando a revisitação dogmática do direito e fomentando a discussão da 

ciência. 

Não obstante, a superação do “sentido comum teórico”, fruto da teoria de Luis 

Alberto Warat, pode ocorrer por meio da divergência jurisprudencial. 

4.1. A teoria de Warat sobre o “sentido comum teórico”  

Quanto ao tema, de grande relevância se mostra o estudo do “sentido comum 

teórico”, teoria de Luis Alberto Warat. 

Para o referido autor, o exercício da prática jurídica ocorre nos limites do “senso 

comum teórico”, assim entendida a circunstância de os operadores do direito apenas 

reproduzirem o pensamento jurídico dominante: “o senso comum teórico se erige num 

código dominante dos significados jurídicos”
105

. 

Esse “senso comum teórico” tem uma conotação ideológica, de modo que ocorre 

a limitação do exercício da atividade jurídica a um patamar comum e ordinário, fruto da 
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influência dos valores daqueles que impõem os limites da atuação jurídica, da 

interpretação da norma. 

Conforme a conceituação de Warat: 

Chamar-se-á “senso comum teórico” a essa montagem de noções – 

representações – imagens – saberes, presentes nas diversas práticas jurídicas, 

lembrando que tal conjunto funciona como um arsenal de ideologias práticas. 

Em outras palavras, essa montagem corresponde a normas que disciplinam 

ideologicamente o trabalho profissional dos juristas
106

. 

Lenio Luiz Streck explica a teoria de Warat: 

O sentido comum teórico sufoca as possibilidades interpretativas. Quando 

submetido à pressão do novo, (re)age institucionalizando a crítica. Para tanto, 

abre possibilidades de dissidências apenas possíveis (delimitadas 

previamente). Ou seja, no interior do sentido comum teórico, permite-se, 

difusamente, (apenas) o debate periférico, mediante a elaboração de respostas 

que não ultrapassem o teto hermenêutico prefixado (horizonte do sentido)
107

. 

Desse modo, o pensamento jurídico estaria limitado dentro de um sentido 

comum, do qual não teria como escapar aquele que dele não tem conhecimento, que 

vive sob o limite invisível imposto por esse manto teórico, sustentado pelo pensamento 

dominante. 

O jurista, inserido em um habitus dogmaticus, não se dá conta das 

contradições do sistema jurídico. As contradições do Direito e da dogmática 

jurídica que o instrumentaliza não "aparecem" aos olhos do jurista, uma vez 

que há um processo de justificação/ fundamentação da "coerência" do seu 

próprio discurso.
108

 

Ou seja, para Warat, o sentido comum teórico só existe para aqueles que dele 

têm conhecimento. A maioria da comunidade jurídica não o conhece e, portanto, não 
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pode ascender, libertando-se do sentido comum. A contrario sensu, vivem na 

ignorância da dogmática estabelecida, à mercê do que fora imposto pela teoria 

dominante.  

Lenio Luiz Streck ainda esclarece que a formação do senso comum se inicia na 

graduação, quando o direito é estudado de forma muito simplificada: “a partir da 

construção de standards e lugares comuns, repetidos nas salas de aula e posteriormente 

nos cursos de preparação para concursos, bem como nos fóruns e tribunais” 
109

. 

É evidente que é necessária a fixação de proposições mais simples para a 

introdução do aluno no estudo da ciência jurídica. Contudo, o ensino universitário deve 

sobremaneira ultrapassar esses paradigmas, incentivando o pensamento crítico do 

estudante, por meio da filosofia e do aprofundamento na teoria geral do direito. 

Com efeito, a padronização e ausência de criticismo no aprendizado jurídico 

culmina com uma neutralização do pensamento, pairando em um sentido comum teórico 

no qual vive imerso o operador do direito. 

No plano da comunicação, Tércio Sampaio Ferraz Júnior também aborda a 

existência de uma “uniformização do sentido”, por meio do uso da linguagem, o que 

denomina de “poder de violência simbólica”. Nessa linha, relata que a comunicação 

ocorre como uma “organização horizontal das relações entre quem fala e quem ouve, 

entre emissor e receptor”
110

. 

Ademais, destaca a relação vertical da comunicação, consequente da hierarquia, 

da maior relevância do que se encontra simbolicamente “dentro” da comunicação. 

Ainda, a comunicação sofre um corte diagonal, que diz respeito ao enfoque dado à 
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comunicação. O enfoque, por sua vez, é afeto ao elemento ideológico da comunicação 

e, como não há uma única ideologia, há diversas possibilidades de interpretação. Assim, 

quando ocorre a uniformização do sentido, ela é fruto de uma relação de poder: 

A uniformização do sentido tem a ver com um fator normativo de poder, o 

poder de violência simbólica (cf. Bourdieu e Passeron, 1970:18). Trata-se do 

poder capaz de impor significações como legítimas, dissimulando as relações 

de força que estão no fundamento da própria força. Não nos enganemos 

quanto ao sentido desse poder. Não se  trata  de coação, pois, pelo poder  de  

violência simbólica, o emissor não coage, isto é, não se substitui ao outro. 

Quem age é o receptor. Poder aqui é controle. Para que haja 

controle é preciso  que o receptor conserve  suas possibilidades de ação, mas 

aja conforme  o  sentido, isto é, o esquema de ação do emissor. Por isso, ao 

controlar, o emissor não elimina as alternativas de ação do receptor, mas as 

neutraliza. Controlar é  neutralizar, fazer com que,  embora  conservadas 

como possíveis, certas alternativas não contem, não sejam levadas em 

consideração
111

. 

E, da mesma forma como ocorre no plano da comunicação, a dogmática jurídica 

tem fixado o limite de sentido do ordenamento, de modo a fortalecer o senso comum 

teórico jurídico. 

Ocorre que, com o sentido comum teórico jurídico, a interpretação/aplicação do 

direito culmina por ser apenas uma reprodução do que já fora imposto pela dogmática 

clássica. 

Assim, a lei é sempre simbolizada pelo que o senso comum teórico entende 

sobre ela. Ou seja, a lei, por si própria, não é dotada de significação na sociedade, sendo 

certo que seu sentido é atribuído com base em como ela é interpretada pela dogmática 

dominante. 
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Os operadores do direito que se limitam ao sentido comum teórico não 

interpretam de fato a norma, porquanto ficam restritos ao que houve por bem a 

dogmática jurídica cristalizar como sendo verdadeiro. 

Nesses casos, o “intérprete” apenas reproduz o que acredita ter interpretado do 

texto, não se abrindo para o texto normativo, com o questionamento de suas pré-

compreensões sobre o tema abordado pela norma. 

Desse modo, o sentido comum teórico limita o desenvolvimento do direito, 

estipulando-o dentro de uma determinada zona de atuação.  

Quanto ao tema, cumpre esclarecer que Lenio Luiz Streck defende que, nesse 

contexto de limitação, a atuação do senso comum teórico ocorre tendo como parâmetro 

o sistema liberal-individualista: 

Cada sociedade tem um campo jurídico que a engendra. Por conseguinte, este 

campo jurídico, a exemplo do que Warat denomina de sentido comum teórico 

dos juristas, será o corpus que sustentará o modo liberal-individualista-

normativista de produção do Direito, soldando as fissuras decorrentes do 

abismo que existe entre o discurso jurídico e a (deficitária) estrutura social
112

. 

Ou seja, para o referido autor, o senso comum teórico justificaria as deficiências 

no campo social, porquanto o pensamento dominante, por sua ideologia, impõe uma 

determinada atuação do operador do direito, sendo certo que essa atuação 

predeterminada é compatível com um paradigma de direito individual. 

Isso decorre do fato que a dogmática jurídica, e o direito como um todo, 

desenvolveu-se inicialmente de uma ótica privada e individualista, de sorte que, mesmo 

com a consagração dos direitos sociais, o sentido comum teórico, assim entendido os 
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standards em que repousam a ciência jurídica, ainda não se adaptou à nova realidade de 

direitos que tutela a sociedade. 

A dogmática clássica encontra dificuldade de se livrar dos parâmetros 

individualistas de direito privado, e essas ideias são fundamentalmente as norteadoras 

do senso comum teórico jurídico. 

Por conseguinte, pela formação individualista do sentido comum teórico, 

resvala-se em uma realidade interpretativa (aí abrangida a aplicação da norma) que se 

distancia dos parâmetros sociais e transindividuais que devem circundar a aplicação do 

direito social. 

Conquanto o direito social tenha reflexos de natureza patrimonial, sua 

interpretação deve transcender o modo de interpretação e aplicação típicos do direito 

privado. 

Há uma incompatibilidade entre o direito social e a utilização de critérios do 

direito civil, de natureza individual.  

Nesse sentido, Lenio Luiz Streck defende que aí repousa a crise da hermenêutica 

jurídica: 

Mas, quando Caio (sic) e milhares de pessoas sem teto ou sem terra 

invadem/ocupam a propriedade de Tício (sic), ou quando [...], os juristas só 

conseguem “pensar” o problema a partir da ótica forjada no modo liberal-

individualista-normativista de produção de Direito. [...] 

A crise do modelo (modo de produção de Direito) se instala justamente 

porque a dogmática jurídica, em plena sociedade transmoderna e repleta de 

conflitos transindividuais, continuam trabalhando com a perspectiva de um 

Direito cunhado para enfrentar conflitos interindividuais, bem nítidos em 

nossos Códigos
113

. 
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Com efeito, o direito social repousa sobre relações cuja efetivação diz respeito a 

toda a sociedade, porquanto é de interesse de todos que o Regime Geral de Previdência 

Social zele e efetive os direitos sociais garantidos pela Constituição Federal. 

Os direitos sociais consagrados pela Constituição devem ser interpretados de 

acordo com tal diploma, não se podendo admitir que o texto constitucional se torne 

ineficaz. 

Desse modo, se é garantida uma proteção, de natureza social, pela Constituição, 

a interpretação/aplicação da norma deve buscar sua efetivação por meio da aplicação do 

texto, sem esvaziar a proteção assegurada. 

Contudo, é ainda evidente a conotação individualista que se dá à interpretação 

do direito no País. Basta atentar-se que a atual Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro (Lei 12.376/2010) é fruto tão somente da mudança de nomenclatura da antiga 

Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942). 

O caráter individualista do direito civil, pautado na relação sujeito – objeto, se 

distancia sobremaneira dos pilares que regem o direito social, na relação 

segurado/dependente – sistema, existindo uma verdadeira incompatibilidade entre tais 

paradigmas. 

Nota-se, então, que deve haver a crítica por parte do operador do direito, de 

modo a questionar os parâmetros estabelecidos como dogmas para a prática jurídica.  

Com efeito, tal situação deve emergir como um reflexo da indignação com a 

própria realidade social contemporânea. Assim, para ultrapassar o sentido comum 

teórico, é necessária uma posição crítica quanto à realidade social, aos primados 

constitucionais e à legislação positivada. 
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Não obstante, cabe esclarecer que a ciência não deve ser vista exclusivamente de 

modo a renegar o senso comum a um mal e exaltando tão somente o “verdadeiro” 

conhecimento. 

De fato, pugna-se pela consciência acerca da existência do senso comum, 

justamente para poder questioná-lo e analisá-lo de forma independente. Ou seja, o senso 

comum não deve ser acatado ou criticado imediatamente, mas apenas depois de seu 

estudo. 

Nessa direção, a teoria crítica pós-moderna, no âmbito da sociologia, defende, 

com base no cenário social, permanente crítica à realidade estabelecida: “A análise 

crítica do que existe assenta no pressuposto de que a existência não esgota as 

possibilidades da existência e que, portanto, há alternativas susceptíveis de superar o 

que é criticável no que existe”
114

. 

Desse modo, ao realizar a aplicação de uma norma de direito social, deve o 

intérprete perquirir se aquela realidade que está sendo gerada com a aplicação da norma 

tem se mostrado suficiente para garantir o direito social. 

Em outras palavras, com base na realidade gerada pela aplicação da lei pelo 

senso comum teórico (realidade existente), o intérprete deve realizar a crítica, a fim de 

aferir se aquela interpretação tem sido eficaz para garantir a tutela do cidadão, nos 

moldes delineados pela lei e Constituição da República. 

Logo, se a realidade interpretativa dominante pelo sentido comum teórico não é 

suscetível de implantar direitos e tutelar a sociedade de acordo com as garantias 

constitucionais, deve ser realizada uma análise mais apurada do texto normativo, a fim 

de se chegar a possíveis alternativas interpretativas. 
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Por sua vez, ainda que no âmbito da sociologia, Boaventura de Souza Santos 

explica a relação entre o senso comum e a ciência, o que pode ser transposto para o 

direito: 

A distinção entre ciência e senso comum ficou a dever-se àquilo à que chamo 

a primeira ruptura epistemológica, que define dois tipos de conhecimento: 

conhecimento verdadeiro e senso comum. Embora opostas entre si, estas duas 

entidades epistêmicas implicam-se reciprocamente, pois uma não existe sem 

a outra
115

. 

Não há como se falar em ciência se não existe o senso comum, pois que este é 

necessário para legitimar a ciência, uma vez que toda ciência pressupõe a existência de 

certezas. 

Nesse contexto de certezas, infere-se que o senso comum se funda na ideia de 

ordem, pela qual clama toda a sociedade de um modo geral. E, justamente por isso, é a 

característica de ordem que garante a existência e a aceitação de uma ciência como tal, 

atribuindo-lhe o predicado da racionalidade. 

Edgar Morin trata do tema da importância de ordem para a sociedade e para a 

ciência, citando Whitehead: “A ordem do universo é um conceito derivado da crença 

religiosa, na racionalidade do Deus, que pôs em movimento um universo perfeito para 

demonstrar sua onisciência [...]”116.  

No entanto, é preciso se ter a consciência de que uma ciência não pode repousar 

em um status de ordem absoluta. Mais especificamente, nada pode ser firmado em 

absoluta ordem. Nessa linha, Morin constata, como exemplo, o resultado da sociedade 

que buscou a ordem absoluta e culminou por realizar verdadeiras atrocidades sob esse 

fundamento: 
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Uma sociedade composta de pura desordem é tão impossível quanto um 

universo de pura desordem. Uma sociedade composta de pura ordem não é 

menos impossível. O sonho demente de ordem social pura é trazido pelo 

campo de concentração e é punido com a desordem infinita do assassinato
117

. 

Assim, em que pese a necessidade de existência do senso comum (de uma 

predeterminada ordem), o intérprete deve ter conhecimento acerca dele, de modo a não 

limitar sua interpretação normativa ao que fora padronizado pela dogmática. 

Trata-se de se ter conhecimento da existência do senso comum, para se abrir ao 

texto, permitindo-se interpretá-lo livremente em relação ao que fora dogmatizado. Logo, 

deve o intérprete buscar o significado da norma no próprio texto, princípios e 

ordenamento jurídico como um todo.  

Na medida em que o direito é ínsito às relações sociais, essa crítica deve ocorrer 

no sentido de se fazer um questionamento à aplicação, como tem sido feita, da 

legislação, aqui estudada a legislação em matéria social. 

Deve-se, portanto, ter um olhar atento à aplicação do direito, com vias a 

perquirir se a realidade está adequada à observância das garantias constitucionais em 

matéria de direito social.  

Nessa direção, a divergência jurisprudencial é de todo benéfica quando 

ultrapassa o sentido comum teórico do direito, não se restringindo às opções 

interpretativas impostas pela ciência detentora do poder dominante, mas buscando uma 

interpretação da norma eficaz, garantidora de direito. 

Com efeito, o abrir-se da interpretação do sistema normativo para uma aplicação 

do direito inovadora, que transcende o sentido comum teórico, é vantajoso aos próprios 

jurisdicionados, ao que permite a evolução da proteção da tutela jurisdicional. 
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Analogamente, cabe citar a lição de Gilles Deleuze e Félix Guattari: 

O pintor não pinta sobre uma tela virgem, nem o escritor escreve sobre uma 

página branca, mas a página ou a tela estão já de tal maneira cobertas de 

clichês preexistentes, preestabelecidos, que é preciso de início apagar, limpar, 

laminar, mesmo estraçalhar para fazer passar uma corrente de ar, saída do 

caos, que nos traga a visão
118

. 

Sobretudo em matéria de direito social, que clama por interpretações que 

considerem a natureza “transindividual”, coletiva, dos direitos tutelados, mostra-se 

importante a existência de novas decisões jurisprudenciais, afastadas do sentido comum 

teórico, voltando-se para a consecução dos direitos sociais constitucionalmente 

assegurados. 

4.2. Divergência jurisprudencial como fruto da linguagem 

A divergência jurisprudencial se opera na medida em que a interpretação é uma 

atividade subjetiva, ligada a questões axiológicas que envolvem o intérprete. Conforme 

visto no capítulo 1, sobre as pré-compreensões, essa é uma circunstância inafastável e 

que acaba por influenciar as decisões. 

Warat elucida que Roland Barthes aborda o tema da subjetividade das decisões, 

as quais são fundadas em argumentos igualmente afetos aos valores de quem as profere: 

Para o autor os argumentos seriam formas públicas de raciocínio, impuras, 

facilmente dramatizáveis, que participam ao mesmo tempo do intelectual e 

do científico, do lógico e do narrativo. Seriam uma reflexão processada no 

espírito, uma opinião obtida a partir de uma prévia identificação emocional, 

valorativa e ideológica
119

. 
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Assim, ainda que diante de um mesmo texto normativo, positivado, é possível 

que haja mais de uma interpretação sobre o mesmo, uma vez que diante de diferentes 

compreensões. 

A linguagem é muito complexa e pode subsidiar diversas interpretações e 

conotações sobre aquilo que representa. Com efeito, pela linguagem, invariavelmente se 

abrem várias possibilidades ao intérprete. 

Pela linguagem, conforme o ensinamento de Warat, é possível a redefinição de 

termos legais, levando a uma diferente interpretação do texto normativo. Nesse sentido, 

a vagueza e a ambiguidade dos termos da lei viabilizam a construção de diferentes 

posicionamentos para suprir tais vícios de linguagem que emanaram com o texto. 

Ou seja, sempre que as palavras não são unívocas na lei, abrem grande 

possibilidade de atuação para o intérprete: “os defeitos endêmicos das palavras da lei 

cumprem importante função retórica em relação às práticas tribunalícias”
120

. 

Isso ocorre porque é necessário ao intérprete definir os termos imprecisos, 

momento em que é possível até mesmo atribuir novo sentido, “redefinir” o significado 

da palavra de acordo com seu pensamento, com suas ideologias, justificando sua 

tomada de posição. 

Igualmente, os conceitos jurídicos indeterminados são problemáticos do ponto 

de vista que geram grande discussão, justificando, pela sua necessária definição, as 

divergências de interpretação e aplicação do texto normativo. 

Isso porque, para a decodificação da mensagem que a norma traz em seu texto, 

quando presente um conceito jurídico indeterminado, é necessária prévia delimitação do 

conceito para aplicação da norma, de modo que, por estender o processo interpretativo, 
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abre mais possibilidades de os intérpretes divergirem quanto ao conteúdo e alcance do 

texto 
121

. 

Logo, nota-se que, pela própria natureza da decodificação da mensagem, 

subjetiva, pode ocorrer a divergência entre aqueles que forem interpretá-la. Assim, 

ainda que o ordenamento seja um único, dele será possível emanar diferentes 

entendimentos, conquanto diante de idêntica situação fática. 

Inclusive, na interpretação da legislação não se busca alcançar uma verdade 

soberana, sendo certo que tampouco há que se classificar as interpretações como certas 

e erradas: “nenhuma espécie de verdade pode ser deslindada sob a forma de um saber 

generalizável e sempre verdadeiro”
122

. 

E, como não há uma única interpretação correta, não haveria por que engendrar 

o sistema a uma única possibilidade de aplicação da lei, evidenciando assim a vantagem 

existente na falta de unicidade na interpretação da lei. 

4.3. Importância da divergência jurisprudencial em matéria de direito social 

A divergência jurisprudencial não traz apenas prejuízos ao direito. Ao contrário, 

é benéfica na medida em que viabiliza o desenvolvimento da ciência jurídica, evoluindo 

à medida em que há mudanças nas relações e contexto social. 

Entendimentos jurisprudenciais que diferem da corrente majoritária são de suma 

importância para questionar novas correntes de pensamento, abrindo o direito para o 

novo, para a reflexão. 
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De fato, o questionamento e a discussão, judicializada sobre os diversos temas 

de direito social são imprescindíveis para a evolução do sistema normativo. 

Com efeito, é pela crítica que se ultrapassa o senso comum, criando-se, assim, 

novos posicionamentos. 

Por sua vez, essas novas perspectivas interpretativas provenientes da crítica são 

benéficas ao trazerem luz a pontos até então obscuros, não ponderados ou até então 

subestimados. 

É dizer, a crítica insurge-se em relação à dogmática, realizando uma reflexão 

acerca dos conceitos existentes. Tal situação deve ocorrer de forma permanente.  

Desse modo, a crítica é de grande relevância para o desenvolvimento do 

pensamento, ao questionar os dogmas, indo além da pacificação existente sobre um 

tema na doutrina. 

Nessa linha, Habermas pondera que a crítica se destaca com a “função de abrir 

alternativas de ação e margem de possibilidades que se projetam sobre as continuidades 

históricas”
123

. 

Com efeito, a crítica é permanentemente necessária; é por meio da interpretação 

e aplicação da norma que se adéqua o texto positivado às relações jurídicas, estas muito 

mais dinâmicas, em permanente evolução. 

E justamente pela dinamicidade das relações sociais é que os novos 

posicionamentos jurisprudenciais se destacam, garantindo o não engendramento do 

sistema. Ou seja, a divergência jurisprudencial se mostra benéfica ao sistema ao levantar 

novas possibilidades de ação. 
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“A interpretação evoluciona e satisfaz novas necessidades, sem todavia mudar a 

lei. A lei lá está; mas porque a sua ratio, como força vivente móvel, adquire com o 

tempo coloração diversa, o intérprete sagaz colhe daí novas aplicações.”
124

 

De rigor que a frequente mutabilidade das relações sociais implique, 

invariavelmente, igual mutabilidade nos paradigmas jurisprudenciais, o que só será 

possível por meio da divergência. 

Assim, a crítica deve ser frequente em relação às interpretações existentes, com 

vias a desenvolver o sistema na busca de posicionamentos que cada vez mais busquem a 

efetividade do direito social legislado e garantido constitucionalmente. 

Quanto ao tema, cabe destacar a “teoria crítica do pensamento jurídico”, 

conceituada por Antonio Carlos Wolkmer como: 

Pode-se conceituar teoria crítica como o instrumental pedagógico operante 

(teórico-prático) que permite a sujeitos inertes e mitificados uma tomada 

histórica de consciência, desencadeando processos que conduzem à formação 

de agentes sociais possuidores de uma concepção de mundo racionalizada, 

antidogmática, participativa e transformadora. Trata-se de proposta que não 

parte de abstrações, de um a priori dado, da elaboração mental pura e 

simples, mas da experiência histórico-concreta, da prática cotidiana 

insurgente, dos conflitos e das interações sociais e das necessidades humanas 

essenciais
125

. 

A permanente crítica, em atenção à realidade circundante da aplicação da norma, 

deve sobremaneira afastar o enrijecimento permanente do sistema, fomentando a 

interpretação orientada para a concussão das garantias sociais. 
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O fato é que se mostra possível, pela via interpretativa, por meio da divergência 

jurisprudencial, surgirem entendimentos e posicionamentos que se identifiquem mais 

coerentes com os primados do direito social.  

Com efeito, atualmente, tem sido dada maior importância a conceituações que 

anteriormente não tinham destaque nas decisões no campo do direito social. E.g., note-

se que a dignidade da pessoa humana tem sido um tópico de particular importância no 

cenário hodierno. 

Tal situação mostra-se como uma verdadeira evolução do pensamento em 

matéria de direito social, ao que o princípio é ínsito ao sistema de proteção social. 

O termo “dignidade” vem do latim dignitas, que designa tudo aquilo que 

merece respeito, consideração, mérito ou estima. A dignidade é, acima de 

tudo, uma categoria moral; significa a qualidade ou valor particular que 

atribuímos aos seres humanos em função da posição que ocupam na escala 

dos seres. 
126

 

De toda sorte, com novos posicionamentos, os quais em um primeiro momento 

se apresentam como sendo dissidentes, se desenvolve o direito social, sendo certo que, 

por sua própria natureza protetiva e garantidora, essa evolução deve ocorrer de modo a 

não implicar um retrocesso social. 

Conforme leciona Flávia Piovesan: “Na qualidade de direitos constitucionais 

fundamentais, os direitos sociais são intangíveis e irredutíveis, sendo providos da 

garantia da suprema rigidez, o que torna inconstitucional qualquer ato que tenda a 

restringi-los ou aboli-los”
127

. 
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Os direitos sociais, direitos de segunda geração, estão permanentemente em 

desenvolvimento, com o fim de adequarem-se ao contexto social, garantindo a proteção 

da sociedade contra os riscos constitucionalmente eleitos.  

Conforme ensinou Bobbio: 

Os direitos sociais, como se sabe, são mais difíceis de proteger do que os 

direitos de liberdade [...] Poder-se-iam multiplicar os exemplos de contraste 

entre as declarações solenes e sua consecução, entre a grandiosidade das 

promessas e a miséria das realizações. Já que interpretei a amplitude que 

assumiu atualmente o debate sobre os direitos do homem como um sinal do 

progresso moral da humanidade, não será inoportuno repetir que esse 

crescimento moral não se mensura pelas palavras, mas pelos fatos
128

. 

E, como são mais difíceis de serem protegidos, é imprescindível a evolução da 

ciência do direito em matéria de direito social, a fim de realmente efetivar a tutela 

delineada na Constituição, de modo que as decisões saiam do plano formal, meramente 

processual, e tragam reflexos para a vida das pessoas. 

Ocorre que o desenvolvimento dos direitos sociais acontece, sobretudo, pela via 

interpretativa, com a lei é mais rígida e estática, sendo justamente na prática que caberá 

aos julgadores fazerem valer os direitos sociais, atribuindo eficiência ao direito 

positivado. 

É viabilizado o desenvolvimento do sistema jurídico pela divergência 

jurisprudencial que vai além das possibilidades interpretativas clássicas, analisando 

criticamente a interpretação e aplicação tradicional do direito, considerando a 

efetividade que dela emana. 
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Em outras palavras, destaca-se a divergência jurisprudencial que extrapola os 

limites do sentido comum teórico, firmando uma interpretação da legislação não 

imposta pela dogmática dominante. 

Quando o julgador foge dos limites da interpretação clássica da matéria (sem, 

contudo, distanciar-se do ordenamento), com um novo olhar, livre de ingerências, sobre 

o ordenamento e atento às circunstâncias fáticas que envolvem o jurisdicionado, cria um 

ambiente favorável para a garantia dos direitos sociais. 

Isso ocorre porque a análise da sociedade atual demonstra que o cenário nacional 

se caracteriza por um país de Constituição garantidora de direitos sociais, na contramão 

da realidade fática: “Estamos, assim, em face de um sério problema: de um lado temos 

uma sociedade carente de realização de direito e, de outro, uma Constituição Federal 

que garante estes direitos da forma mais ampla possível” 
129

.   

Do ponto de vista teórico, essa virada interpretativa é sobremaneira complexa 

porquanto o Judiciário não é originariamente responsável pela implantação de políticas 

públicas, as quais cabem, originariamente, ao Executivo. Contudo, a realização reiterada 

de direitos sociais pelo Poder Judiciário culmina, invariavelmente, pela realização de 

uma política pública por via transversa. 

Nesse sentido, Habermas, em relação ao estado social, pondera que “As normas 

de princípio, que ora perpassam a ordem jurídica, exigem uma interpretação construtiva 

do caso concreto, que seja sensível ao contexto e referida a todo o sistema de regras”
130

.  

O fato é que a concretização de direitos sociais pelo Judiciário é viável e até 

mesmo necessária quando diante da omissão do Executivo em cumprir o ordenamento. 
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Lenio Luiz Streck sugere que, no Estado Democrático de Direito, há “um 

sensível deslocamento do centro de decisões do Legislativo e do Executivo para o plano 

da justiça constitucional”. Assim, as “Inércias do Executivo e falta de atuação do 

Legislativo passam a poder ser supridas pelo Judiciário, justamente mediante a 

utilização dos mecanismos jurídicos previstos na Constituição que estabeleceu o Estado 

Democrático de Direito”
131

. 

Desse modo, não há qualquer irregularidade na atuação do Judiciário, ao 

interpretar e aplicar a Constituição e a Legislação, ainda que, em larga escala, acabe por 

implantar, por via transversa, uma política pública. Com efeito, não há qualquer 

irregularidade por parte do Judiciário, desde que sua conduta esteja limitada aos 

parâmetros constantes do ordenamento. 

Em outras palavras, a decisão judicial que, amparada no ordenamento jurídico, 

considerar a necessidade de eficiência da legislação ao aplicá-la, não implica ofensa à 

consagrada teoria da separação e independência entre os poderes, mormente porque essa 

também é uma garantia fundamental ao cidadão. 

De fato, desde a “Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão”, francesa, de 

1789, a separação dos poderes foi alçada a uma garantia das sociedades 

constitucionalizadas, sendo imprescindível a sua presença em um Estado Democrático 

de Direito
132

. 
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Não obstante, o fato é que o Poder Judiciário, independente, não pode ter sua 

interpretação limitada pelo senso comum teórico, quando esse paradigma se distanciar 

da efetividade da norma.  

Na verdade, cabe ao intérprete fazer valer os direitos sociais constitucionalmente 

garantidos, ainda que isso divirja da dogmática clássica e importe em divergência 

jurisprudencial.  

Portanto, infere-se a importância e o caráter benéfico da divergência 

jurisprudencial como possibilidade de desenvolvimento do direito social.  
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5. AS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS EM MATÉRIA DE DIREITO SOCIAL E 

SEU PAPEL NA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 

As ações civis públicas destinam-se a tutela coletiva de direitos ou interesses. 

Em atenção aos direitos previdenciários, contudo, permanecem posições antagônicas 

quanto à possibilidade ou não de sua defesa por meio de tal instrumento. 

Não obstante, a ação civil pública tem papel na uniformização de jurisprudência, 

conquanto reduz o número de ações judiciais sobre a mesma matéria e, assim, acaba por 

promover uma decisão uníssona, tutelando igualitariamente o direito/interesse de 

diversas pessoas. 

5.1. Ação civil pública: tratamento legal 

A ação civil pública tem natureza de ação constitucional. Está inserta no texto 

constitucional, expressamente no artigo 129, III, da Constituição Federal.  

Não obstante, historicamente, há que se destacar que sua existência é anterior à 

Constituição da República de 1988, sendo certo que a Lei da Ação Civil Pública, Lei 

7.347, datada de 24 de julho de 1985, é a maior responsável por introduzir a defesa 

coletiva de direitos no País. 

O advento da Lei 7.347, de 24.07.1985, também conhecida como Lei da 

Ação Civil Pública, é o primeiro grande marco histórico no Brasil do 

movimento mundial sobre a coletivização do direito processual, também 

conhecido como representação em juízo dos interesses difusos, surgido na 

década de 60 do século XX nos Estados Unidos da América e retratado como 

a segunda onda renovatória do acesso à justiça.
133

 

E, ainda que seu surgimento seja anterior à constituição, a doutrina é uníssona ao 

destacar a importância da constituição ao tratar da ação civil pública, pois que: “rompeu 
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com o sistema da taxatividade do objeto material da ação civil pública ao fixar o 

princípio da não taxatividade do seu objeto material”
134

. 

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) é diploma de 

destaque no que concerne à tutela coletiva de direitos, devendo suas regras processuais 

serem adotadas para fins de processamento da ação coletiva, independentemente do 

direito material controvertido. 

O advento do Código de Defesa do Consumidor também é um momento 

histórico especial, pois a Lei 8.078, de 11.09.1990, ao inserir na LACP o art. 

21, criou um microssistema de tutela jurisdicional coletiva comum, que 

decorre da completa e perfeita interação entre a parte processual do CDC 

(Título III) e a LACP.
135

 

O Código de Defesa do Consumidor é de especial relevância no processamento 

das ações civis públicas porquanto o Código de Processo Civil não se deteve ao 

tratamento das demandas coletivas, sendo suas normas destinadas tão somente à 

disciplina de litígios individuais: “o vigente CPC brasileiro é diploma exclusivamente 

individualista. Sua preocupação foi apenas a de encaminhar soluções para a denominada 

lide individual, existente relativamente ao direito individual de pessoas físicas e  

jurídicas” 
136

. 

Desse modo, as normas processuais do Código de Defesa do Consumidor devem 

ser integradas à Lei da Ação Civil Pública, compondo um conjunto de regras específico, 

destinado à solução de processos coletivos. 
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Diante da necessidade de se tutelar os interesses de uma coletividade de pessoas, 

pela importância desse interesse massificado, ocorre a legitimação do Ministério 

Público para agir em defesa desse grupo de indivíduos, por meio da ação civil pública. 

Exceção no ordenamento jurídico, trata-se de uma legitimação extraordinária 

para demandar; o Ministério Público atua em nome de outras pessoas, defendendo 

direito afeto a um grupo de pessoas. 

Com efeito, a legitimação extraordinária traz benefícios, conforme ensina Hugo 

Nigro Mazzilli, viabilizando uma maior eficácia na defesa dos interesses 

transindividuais: 

A legitimação extraordinária ou especial dá-se em proveito da efetividade da 

defesa do interesse violado. Nas lesões a interesses de grupos, classes ou 

categorias de pessoas, seria impraticável buscar a restauração da ordem 

jurídica violada se tivéssemos de sempre nos valer da legitimação ordinária e, 

com isso, deixar a cada lesado a iniciativa de comparecer em juízo, diante 

dos ônus que isso representa [...] 
137

. 

Em tempo, importante esclarecer que a legitimação extraordinária em Ação Civil 

Pública não ocorre apenas com a legitimação do Ministério Público. Também a 

Defensoria Pública, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as 

autarquias, as empresas públicas, fundações, sociedades de economia mista e as 

associações, nos termos da legislação, detêm legitimidade para propor a ação civil 

pública, defendendo toda uma coletividade em um único processo. 

5.2. Tutela de direitos previdenciários  

5.2.1. Classificação de direitos e interesses transindividuais 
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Não se pretende aqui esmiuçar a classificação dos direitos e interesses 

transindividuais, no entanto, é preciso tecer algumas considerações para melhor análise 

do tema da tutela dos direitos previdenciários por meio de ação civil pública. 

O artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor faz a classificação dos direitos 

e interesses passíveis de tutela por meio de ações coletivas, sendo eles: interesses 

difusos, coletivos e individuais homogêneos. 

Tais direitos e interesses compõem o que se chama de interesses 

transindividuais, por extrapolarem o interesse meramente individual, estando afetos a 

uma coletividade de pessoas. 

Hugo Nigro Mazzilli trata dos direitos transindividuais, colocando-os como 

espécie própria: 

Situados numa posição intermediária entre o interesse público e o interesse 

privado, existem os interesses transindividuais (também chamados de 

interesses coletivos, em sentido lado), os quais são compartilhados por 

grupos, classes ou categorias de pessoas [...] São interesses que excedem o 

âmbito estritamente individual, mas não chegam propriamente a constituir 

interesse público 
138

. 

De um modo geral, classificam-se os interesses transindividuais conforme a 

divisibilidade dos interesses e a determinabilidade do grupo de indivíduos lesados. 

Assim, trata-se de direito ou interesse difuso aquele que atinge incontável 

número de pessoas, indeterminadas, além de versar sobre interesse indivisível. Pedro 

Lenza sintetiza que os direitos difusos são “marcados pela transindividualidade, 
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indivisibilidade e indeterminação de seus titulares, tudo a ensejar um elevado grau de 

dispersão e relevância social” 
139

. 

Já os interesses ou direitos coletivos caracterizam-se por terem em seus 

destinatários pessoas determináveis, unidas por uma relação comum.  

Ambos os interesses/direitos, difusos e coletivos, caracterizam-se por serem 

indivisíveis. E justamente aí transparece a factibilidade da ação civil pública, 

representando um maior contingente de pessoas, unidas pela indivisibilidade do direito, 

abrangendo todos os potencialmente prejudicados. 

Portanto, nota-se mais facilmente o cabimento da ação coletiva nas hipóteses de 

direitos difusos e coletivos, ao que o objeto da ação – o interesse atingido – é sempre 

indivisível, claramente ensejando tutela jurídica única. 

Por sua vez, os direitos individuais homogêneos (como se nota pela própria 

nomenclatura – individuais) são divisíveis. Os titulares de tais direitos são 

individualizáveis e possuem uma origem comum que os une. 

Para se aferir a que tipo de interesse ou direito se faz referência, Nelson Nery 

ensina: “A pedra de toque do método classificatório é o tipo de pretensão material e de 

tutela jurisdicional que se pretende quando se propõe a competente ação judicial”
140

. 

5.2.2. A tutela de direitos previdenciários por ação coletiva 

Foi expressamente consagrada pela Constituição Federal a possibilidade de o 

Ministério Público mover ação para tutela de direitos difusos e coletivos. Com efeito, 
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não se tratava, contudo, de um rol taxativo, tendo sido destacada a possibilidade de lei 

federal lhe atribuir outras funções, desde que coerentes com a instituição.  

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor foi o responsável por atribuir 

legitimidade ao Ministério Público para a tutela de interesses ou direitos individuais 

homogêneos. 

No entanto, permeia discussão acerca da possibilidade de ações coletivas para 

tutela de direito previdenciário. Fundamentalmente, a discussão ocorre por os direitos 

individuais homogêneos não estarem no rol da Constituição que trata da legitimidade do 

Ministério Público; foi apenas com o diploma que trata dos direitos do consumidor, 

Código de Defesa do Consumidor (CDC), que passou a existir a possibilidade de ações 

coletivas para defesa de direitos individuais homogêneos, levando, assim, à exegese de 

que apenas os direitos individuais homogêneos afetos à relação consumerista estariam 

cobertos pela tutela coletiva. 

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal chegou a se manifestar inicialmente, 

negando a possibilidade de ação civil pública para tutela de direitos individuais 

homogêneos não atrelados à defesa do consumidor. O referido posicionamento firmou-

se na ideia de que, como a legitimidade do Ministério Público para a ação coletiva em 

matéria de direitos individuais homogêneos adveio com o CDC, tratava-se de 

legitimidade apenas para tutelar direitos/interesses dos consumidores
141

. 

Por outro lado, a legitimidade ativa ad causam do Ministério Público na defesa 

de direitos em matéria previdenciária, direitos individuais homogêneos não afetos ao 

consumidor, tem sido fortemente defendida, corrente da qual perfilhamos.  
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Com efeito, há a viabilidade da ação civil pública para defesa de direitos 

previdenciários, quando, diante de questionamento de matéria de direito, sendo de todo 

possível a tutela coletiva, e.g. para a discussão de ilegalidade no cálculo de renda 

mensal inicial ou uma ilegalidade no reajustamento de benefícios. 

Primeiramente, há que se considerar que os direitos individuais homogêneos são 

espécie do gênero direito coletivo, lato sensu, assim entendidos os direitos 

transindividuais. Desse modo, a Constituição Federal, ao garantir a defesa dos direitos 

coletivos, já abrangeu a tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos. 

Interesses individuais homogêneos não são interesses individuais, são 

interesses coletivos, em sentido amplo. Dizem respeito a grupo de pessoas e, 

ainda que tal grupo seja determinável, não se pode resolver as questões 

concernentes a interesses individuais homogêneos com base em regras 

destinadas a direitos individuais, mas com base em regras destinadas a 

interesses metaindividuais.
142

 

O fato de a legitimação para defesa dos direitos individuais homogêneos ter sido 

erigida expressamente apenas com o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não deve 

restringir a defesa coletiva apenas para os direitos dos consumidores.  

Isso porque as normas processuais do CDC compõem, juntamente com a Lei da 

Ação Civil Pública, um sistema próprio para processamento de todas as ações coletivas: 

“as normas processuais do Código de Defesa do Consumidor compõem o ordenamento 

jurídico que trata de ações civis públicas e coletivas, não estando suas disposições 

processuais restritas à matéria consumerista”
143

. 
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Logo, as normas processuais do Código de Defesa do Consumidor não são 

restritas exclusivamente à tutela das relações advindas do direito do consumidor. 

Conforme defendido pela ministra Nancy Andrighi, em voto proferido, o que 

legitima o Ministério Público na defesa dos direitos individuais homogêneos é a origem 

comum do direito. Desse modo, em caso de “relevante interesse social”, estaria 

justificada a atuação do Ministério Público. 

Ademais, o posicionamento firmado pela ministra em julgado de sua relatoria foi 

no sentido de que a relevância é ínsita aos interesses individuais homogêneos, pela sua 

própria natureza transindividual
144

. 

Com efeito, em atenção à proteção coletiva dos direitos individuais homogêneos 

previdenciários, se tutela aqueles que mais precisam, que nem sequer teriam 

conhecimento da possibilidade jurídica de questionar a matéria em juízo. 

Ademais, inquestionável a vantagem da ação coletiva diante da possibilidade de 

incontáveis demandas jurídicas sobre o mesmo tema, o que se mostra desnecessário 

quando somente uma ação resolveria o embate. Ou seja, a larga abrangência e 

relevância social justificariam a ação civil pública: 

Entendemos que o simples fato de se tratar de direitos individuais 

homogêneos, bastando que tenham larga abrangência social, por si só, já 

justifica a legitimidade do Ministério Público, porque isso redunda em se 

evitar decisões conflitantes e na otimização dos trabalhos no Judiciário, 

sufocado pela repetição infindável de demandas idênticas
145

. 

Assim, não seria possível a defesa coletiva apenas de interesses individuais 

homogêneos relacionados a condição de consumidor. Essa é uma interpretação 
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meramente literal do Código de Defesa do Consumidor, que não condiz com a 

abrangência que a Constituição Federal pretendeu dar ao tema. 

Tampouco se sustenta posição restritiva quando analisados os princípios 

constitucionais que visam ao amplo acesso à jurisdição, resguardando sobremaneira 

esse primado. 

E, por ser possível a defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que não 

afetos a relação consumerista, por meio de ação civil pública, é juridicamente possível o 

ajuizamento de ações civis públicas em matéria de direito previdenciário, havendo 

legitimação extraordinária do Ministério Público para agir nesses casos. 

Inclusive, tendo em vista as vantagens do instituto, o anterior posicionamento 

dominante do Superior Tribunal de Justiça
146

, no sentido da impossibilidade de 

ajuizamento de ação coletiva em matéria previdenciária, restou superado pelo Supremo 

Tribunal Federal, que reconheceu a legitimidade ativa ad causam para defesa de direitos 

previdenciários, sob o fundamento de se tratar de direitos individuais homogêneos de 

relevante natureza social
147

. 

Inclusive, pela possibilidade da defesa coletiva dos direitos previdenciários, é o 

posicionamento majoritário atual na doutrina, tal qual o apresentado por José Antonio 

Savaris: “o modelo de demandas coletivas guarda a virtude de reparar a quebra do 
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ordenamento jurídico pela Administração em favor de indivíduos que, de outra forma, 

não buscariam a satisfação do direito material violado em tese”
148

. 

Ademais, atualmente, a redação da Súmula 7, do Conselho Superior do 

Ministério Público, que orienta a atuação dos profissionais desse órgão, aponta 

expressamente para a legitimação na defesa de direitos individuais homogêneos, quer 

versem sobre relação consumerista ou não, desde que haja relevância social
149

. 

À guisa de conclusão, nota-se um direcionamento da doutrina e jurisprudência 

atuais no sentido de aceitar a defesa coletiva dos direitos previdenciários, considerando-

se a invariavelmente presente relevância social da matéria. 

5.3. Efeitos do julgamento da ação civil pública 

A coisa julgada é um ponto sensível em matéria de ação civil pública, bastante 

discutido e cujos efeitos são muito controversos. 

Isso porque o artigo 16, da Lei das Ações Civis Públicas
150

, foi reformado para 

fins de limitar os efeitos do decisum emanado nessas ações coletivas. Com a mudança, 

buscou a legislação que os efeitos do julgado se limitassem à competência territorial do 

órgão prolator da decisão. 
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Contudo, quanto a tal alteração, há grande crítica doutrinária. Nesse sentido, Ada 

Pelegrini Grinover, na obra Código de Defesa do Consumidor comentado pelos autores 

do anteprojeto, tece crítica à atual redação da lei da Ação Civil Pública: 

Limitar a abrangência da coisa julgada nas ações civis públicas significa 

multiplicar demandas, o que, de um lado, contraria toda a filosofia dos 

processos coletivos, destinados justamente a resolver molecularmente os 

conflitos de interesse, ao invés de atomizá-los e pulverizá-los; e, de outro 

lado, contribui para multiplicação de processos, a sobrecarregarem os 

tribunais, exigindo múltiplas respostas jurisdicionais quando uma só poderia 

ser suficiente
151

. 

Ademais, a referida autora defende a ineficácia da mudança legislativa: 

Em segundo lugar, pecou pela incompetência. Desconhecendo a interação 

entre a Lei de Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, 

assim como muitos dos dispositivos deste, acreditou que seria suficiente 

modificar o art. 16 da Lei 7.347/1985 para resolver o problema. No que se 

enganou redondamente. Na verdade, o acréscimo introduzido ao art. 16 da 

LACP é ineficaz 
152

.  

Haveria a ineficácia dessa inovação na norma porque o Código de Defesa do 

Consumidor também trata do tema, sem ter feito qualquer alusão à restrição dos efeitos 

da coisa julgada aos limites da competência do julgador, esclarecendo tão somente que, 

da decisão da ação coletiva, provêm efeitos erga omnes
153

. 

É dizer, a redação do Código de Defesa do Consumidor não sofreu nenhuma 

alteração, no sentido em que fora feito na Lei da Ação Civil Pública, com vias a limitar 

a eficácia da sentença no processo coletivo. Portanto, a alteração realizada acaba por 

não produzir efeitos, restando inócua. 
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Com efeito, a crítica doutrinária ocorre porque a mudança buscou a redução dos 

efeitos da coisa julgada, o que não condiz com a própria natureza da ação civil pública, 

que, por meio de um único processo, busca tutelar o interesse de uma coletividade de 

forma igualitária, independentemente da comarca, da circunscrição territorial em que se 

encontra. 

Ademais, a alteração legislativa confundiu a competência com coisa julgada, 

institutos completamente distintos. Não há como o efeito erga omnes da sentença ser 

limitado à competência do juízo prolator. 

Conceitos básicos da disciplina processual, a competência diz respeito à 

possibilidade de o juiz instruir e julgar o processo: “a fonte primária da competência é a 

própria Constituição, que indica qual juiz deve decidir as causas que lhe são 

submetidas”
154

. Por sua vez, a coisa julgada consiste no caráter definitivo que passa a ter 

os efeitos da decisão: “É a imutabilidade da sentença, no mesmo processo ou em 

qualquer outro”
155

. 

Não há como confundir a competência do juiz que deve conhecer e julgar a 

causa com a imutabilidade dos efeitos que uma sentença produz e deve 

mesmo produzir dentro ou fora da comarca em que foi proferida, 

imutabilidade essa que deriva de seu trânsito em julgado e não da 

competência do órgão jurisdicional que a proferiu (imutabilidade do decisum 

entre as partes ou erga omnes, conforme o caso).
156

 

Ou seja, proferida a decisão por juízo competente, uma vez formada a coisa 

julgada, tem-se a imutabilidade do decisum. Por sua vez, quanto à extensão dos efeitos 

da coisa julgada, estará adstrita aos próprios termos da decisão da ação civil pública 
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(conforme o interesse protegido e o pedido feito na ação), e não à competência do órgão 

prolator. 

A imutabilidade não será maior ou menor em decorrência da regra de 

competência que permitiu ao juiz decidisse a lide; a imutabilidade será mais 

ampla ou mais restrita de acordo, sim, com a natureza do direito 

controvertido e com o grupo social cujas relações se destine a regular 

(interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos). A imutabilidade do 

julgado pressupõe, sim, uma válida sentença proferida por órgão jurisdicional 

competente, mas a competência não adere à sentença para limitar a 

imutabilidade do decisum.
157

 

Assim, não se trata de limitar os efeitos da coisa julgada conforme a 

competência territorial. Os efeitos da decisão devem ser coerentes com a extensão do 

dano e a tutela dos interesses que são objetos da ação, variando em cada caso específico. 

Deve ser rechaçada a possibilidade de limitação dos efeitos da decisão conforme 

o órgão prolator, afastando-se qualquer possibilidade de limitação dos efeitos erga 

omnes que emanam da decisão proferida em uma ação civil pública. 

De toda sorte, acaso fosse aceita, a limitação dos efeitos da coisa julgada 

culminaria com a necessidade de mais de uma ação civil pública, a serem propostas em 

diferentes circunscrições, para os casos que versem sobre interesses coletivos mais 

amplos, de nível nacional.  

Por conseguinte, com a multiplicação de ações civis públicas sobre o mesmo 

tema, poderiam resultar decisões diametralmente opostas, o que não se coaduna com a 

sistemática da proteção coletiva de direitos. 

Portanto, uma vez formada a coisa julgada na ação civil pública, produzirá 

efeitos erga omnes: “Se vier a ser formada coisa julgada erga omnes em ação civil 
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pública ou coletiva, a imutabilidade do decisum ocorrerá em todo o País, 

independentemente dos limites da competência territorial do juiz prolator” 
158

. 

E, para que ocorra a produção de efeitos erga omnes, a competência deverá ser 

verificada no momento da propositura da ação. Assim, acerca da competência, diante de 

dano que se estende por várias regiões, afetando um grande número de pessoas, como é 

o caso da defesa de direito previdenciário, a ação poderá ser proposta nas capitais dos 

Estados e no Distrito Federal, e, pela prevenção, se fixa o juiz competente. 

No entanto, importante ressaltar o posicionamento da jurisprudência. O Superior 

Tribunal de Justiça tem, ao contrário da doutrina, interpretado de modo a restringir os 

efeitos erga omnes da ação civil pública
159

. 

João Batista de Almeida esclarece tal posicionamento da jurisprudência: 

O STJ, nas várias oportunidades em que cuidou do assunto, acolheu a tese de 

que “A sentença na ação civil pública faz coisa julgada erga omnes nos 

limites da competência territorial do órgão prolato”, aplicando, desse modo, a 

modificação legislativa. Em várias situações, explicitou-se que o órgão 

julgador era o próprio Tribunal, a ensejar a aplicação a todos os interessados 

residentes no âmbito de determinado Estado
160

. 

Como consequência do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, nos 

casos de dano em nível nacional, houve a proliferação do número de ações civis 

públicas sobre o mesmo tema, que culminaram por decidir de modo antagônico a 

mesma questão, afastando a característica das ações civis públicas de unificar a tutela 

jurisdicional de um coletivo de pessoas lesadas. 
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Nesse sentido, em matéria previdenciária, para melhor ilustrar a problemática, 

importa citar exemplos de ações civis públicas que, propostas em diferentes Tribunais 

Regionais Federais, muito embora tivessem por objeto idêntica controvérsia, 

culminaram com resultados antagônicos  

Com efeito, e.g., é o caso das ações civis públicas em que se discutiu a tutela 

previdenciária do dependente menor sob guarda. Matéria controversa, foi debatida em 

diversas ações civis públicas, que terminaram com diferentes provimentos 

jurisdicionais. 

Não obstante, a questão diz respeito a direito previdenciário, matéria afeta a todo 

o Estado nacional. 

Note-se, assim, que a ação civil pública, conquanto tenha força para solucionar 

conflitos em massa, tutelando o direito de uma coletividade de pessoas, não pode ter a 

eficácia de sua decisão restrita à competência do órgão jurisdicional que a julga, sob 

pena de existirem diversas ações civis públicas sobre o mesmo tema, a resultar em 

diferentes conclusões, levando à perpetuação de disparidade no tratamento de relações 

jurídicas idênticas. 

Sobretudo em matéria de direito social, objeto de legislação federal, a tutela 

coletiva de tais direitos, por via de regra, afetará indivíduos de todo o País, devendo da 

decisão surtir efeitos erga omnes. Tal possibilidade, além de reduzir repetidas demandas 

sobre o mesmo tema, importaria em maior equidade aos segurados do sistema social, 

que participam de um único regime social, erigido em nível nacional. 

Não obstante, importante esclarecer que, como a tutela coletiva dos direitos 

previdenciários consiste em tutela de direitos individuais homogêneos, os efeitos da 

ação coletiva tão somente serão erga omnes em caso de procedência da ação. 
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Ou seja, se a decisão for de procedência, refletirá positivamente em relação aos 

indivíduos tutelados ou, se o caso, seus sucessores.  

Ainda em relação aos efeitos da coisa julgada, como a ação coletiva não induz 

litispendência em relação à ação individual, no que foi expressa a legislação, para ser 

beneficiado com a procedência da ação coletiva, o autor de ação individual deve pedir a 

suspensão de seu processo. 

Na hipótese de improcedência da ação civil pública, a decisão não produz efeitos 

em relação aos indivíduos cujos interesses estavam sendo defendidos coletivamente, 

que poderão mover ação própria individual, desde que não tenham intervindo como 

assistentes litisconsorciais na ação coletiva: “quanto aos lesados individuais, pouco 

importa o fundamento da improcedência: esta jamais prejudicará os lesados individuais, 

exceção feita aos que intervieram no processo coletivo na qualidade de assistentes 

litisconsorciais do autor”
161

. 

Os efeitos da coisa julgada devem se estender a todo o grupo lesado em caso de 

procedência da demanda, conforme a natureza do interesse tutelado e os limites do 

pedido e da decisão, e não de acordo com a competência territorial do juiz prolator da 

decisão no processo coletivo.  

5.4. A ação civil pública e a litigiosidade contida 

A litigiosidade contida é expressão inicialmente trazida pelo jurista Kazuo 

Watanabe. Com efeito, assim denominou o fenômeno do crescente número de conflitos 

que não chegam a ser levados para o Judiciário e, desse modo, não são resolvidos, 

causando insatisfação e frustrações na sociedade. 
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“É o que podemos denominar de “litigiosidade contida”, fenômeno 

extremamente perigoso para a estabilidade social, pois é um ingrediente a mais na 

‘panela de pressão’ social.”
162

 

Ocorre com a renúncia de direitos pela sociedade, seja por não acreditar na 

eficiência do Judiciário seja pela inexpressividade do valor econômico do direito. 

De todo modo, com a ausência de solução do litígio, qualquer que seja o motivo 

da renúncia acaba por resvalar no descrédito quanto ao sistema estatal e às instituições 

que o compõem.  

Na contramão da litigiosidade contida, vislumbra-se a Ação Civil Pública, como 

instrumento eficaz de tutela de conflitos que, mesmo sendo individuais, dizem respeito 

a uma coletividade de pessoas. 

Assim, independentemente da iniciativa individual, se protege o interesse de um 

grupo de sujeitos que se encontram na mesma situação, garantindo seus direitos.  

De fato, a ação civil pública resolve a celeuma da litigiosidade contida, ao 

viabilizar maior acesso ao Judiciário, afastando o sentimento generalizado de 

descontentamento e inacessibilidade da tutela jurisdicional. 

Com isso, há maior prestígio das instituições pátrias e, não obstante, uma maior 

efetividade da proteção previdenciária delineada constitucionalmente. 

5.5. Ação civil pública e seu papel na unificação de decisão 

A ação civil pública desenvolve importante papel na unificação de decisões, 

evitando a dissidência jurisprudencial. Outrossim, evidente se mostra a economia 
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processual, ao que tal demanda coletiva atinge uma coletividade de pessoas, resolvendo 

problema jurídico afeto a inúmeros casos idênticos. 

Nesse sentido, Ada Pellegrini Grinover trata dos benefícios da ação coletiva, 

esclarecendo que resolve o embate de forma eficaz e direta, tratando da discussão de 

matéria afeta a uma coletividade de pessoas:  

Também o Poder Judiciário foi beneficiado pelos processos coletivos, em 

termos de projeção e racionalização do trabalho. A sobrecarga dos tribunais e 

a sensação de inutilidade das decisões individualizadas eram agravadas pela 

frequente contradição dos julgados e pela demora na solução das 

controvérsias. A finalidade social da função jurisdicional, que é de pacificar 

com justiça, perdia-se diante da fragmentação e pulverização dos conflitos, 

sempre tratados a título individual. A substituição de decisões atomizadas (na 

expressão de Kazuo Watanabe) pelo tratamento molecular das controvérsias, 

levando à solução do Judiciário, de uma só vez, conflitos que envolvem 

milhares ou milhões de pessoas, significou tornar o juiz a peça principal na 

condução de processos de massa, que, por envolverem conflitos de massa 

têm sempre relevância política e social 
163

.  

Com efeito, da defesa coletiva de direitos emanam muitas vantagens. Conforme 

ensina Hugo Nigro Mazzilli, em última instância, a concentração das demandas 

idênticas em um único processo coletivo traz até mesmo maior credibilidade para o 

Judiciário; todos que se encontram na mesma situação terão idêntica proteção legal. 

Na defesa individual, as ações judiciais dos lesados ficam pulverizadas, o que 

normalmente enseja julgamentos contraditórios, com grande desprestígio 

para a administração da Justiça, pois indivíduos em idêntica situação fática e 

jurídica acabam recebendo soluções díspares; essas incoerências, aliadas às 

despesas do processo, levam muitos lesados a abandonarem a defesa de seu 

direito e desistirem do acesso individual à jurisdição.
164

 

De fato, pela própria subjetividade das decisões, é inevitável que, da propositura 

de muitas ações sobre o mesmo tema, se alcancem diferentes provimentos 
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jurisdicionais, com distintos posicionamentos sobre a mesma matéria. Já com o 

processo coletivo, há uma maior equidade e igualdade, concedendo idêntica proteção 

aos indivíduos que se encontram em situação de paridade. 

Ademais, a ação civil pública em matéria previdenciária torna mais efetiva a 

proteção jurisdicional, viabilizando a tutela aos indivíduos que nem sequer teriam 

conhecimento de seus direitos.   

Nesse sentido, a ministra Nancy Andrighi defendeu em seu voto no Superior 

Tribunal de Justiça: 

Não se pode relegar a tutela de todos os direitos a instrumentos processuais 

individuais, sob pena de excluir do Estado e da Democracia aqueles cidadãos 

que mais merecem sua proteção, ou seja, uma multidão de desinformados que 

possuem direitos cuja tutela torna-se economicamente inviável sob a ótica do 

processo individual. Assim, assegurar direitos e viabilizar sua tutela é 

interesse do Estado Democrático de Direito e de todos os seus órgãos
165

. 

Contudo, conforme esclarecido, pode ser minado o papel de unificação 

jurisprudencial e proteção ampla acaso se restrinjam os efeitos da sentença na ação civil 

pública. 

Em que pese tal situação, a ação civil pública tem verdadeiro potencial para a 

pacificação da jurisprudência, promovendo maior equidade na entrega da tutela 

jurisdicional. 

Com efeito, a ação civil pública assegura tratamento jurídico igualitário aos 

indivíduos que se encontram na mesma situação jurídica. 

À ordem jurídica interessa que por meio de uma única ação coletiva sejam 

resolvidas diversas lides individuais, de sorte a permitir maior economia de 

tempo e de atividade judicial, além do que a decisão em ação coletiva fará 

coisa julgada erga omnes se procedente o pedido, de forma que isso contribui 
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para o maior prestígio da atividade jurisdicional, evitando decisões 

conflitantes que eventualmente poderiam ser proferidas em diversas ações 

individuais. Daí ser a ação coletiva manifestação do interesse público e social 

no processo civil. 
166

 

Desse modo, por viabilizar uma maior proteção dos direitos e assegurar 

tratamento igualitário a indivíduos em relação semelhante, a ação civil pública mostra-

se como um instrumento de efetividade dos direitos previdenciários. 

Em decorrência das vantagens da ação civil pública, Marco Aurélio Serau 

Junior, inclusive, defende a defesa coletiva, em detrimento da tutela individual, 

porquanto se trata de instrumento mais eficiente na defesa dos direitos: 

A respeito da preferibilidade das ações coletivas para a tutela de alguns 

direitos fundamentais, nestes incluídos os direitos sociais ligados à 

Seguridade Social, pensamos ser este, justamente, um dos caminhos mais 

eficazes para a defesa e tutela dessa referida gama de direitos 

fundamentais
167

. 

Pela via da ação civil pública assegura-se provimento jurisdicional uníssono, 

efetiva-se maior proteção dos indivíduos, alcançando com mais eficiência uma 

sociedade justa, um dos objetivos fundamentais da nossa República.  

Portanto, a ação civil pública é um instrumento processual eficaz para a tutela do 

direito previdenciário, porquanto adequada aos princípios constitucionais de amplo 

acesso à jurisdição, além de coerente com o fundamento de uma sociedade justa e 

igualitária que permanentemente se busca em nossa nação, protegendo os direitos 

previdenciários de todos, indistintamente. 
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6. O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: UM CAMINHAR PARA 

MAIOR IGUALDADE NOS JULGAMENTOS EM MATÉRIA 

PREVIDENCIÁRIA? 

A repaginação das regras processuais foi tema amplamente debatido, mormente 

porque o diploma até então vigente é de 1973 e foi pensado para relações 

individualistas, em um cenário social sobremaneira distinto do atual. 

Engendrado, contudo, como método de resolução de conflitos individuais, o 

processo clássico mostrou-se logo incompatível com a nova realidade 

litigiosa coletiva, a envolver direitos de todos e de cada um ao mesmo tempo, 

direitos por essência transindividuais
168

. 

A constante evolução da sociedade, com relações e direitos transindividuais, a 

necessidade de fortalecer o acesso ao Judiciário e proteger as instituições pátrias 

levaram à criação de leis processuais pontuais que trataram de temas como a defesa 

coletiva de direitos, a criação dos Juizados Especiais e, inclusive, a própria reforma do 

Código Processual com nova dinâmica da fase de execução e antecipação dos efeitos da 

tutela.  

Ou seja, à primeira vista, a defasagem do código antigo houvera sido sanada por 

leis que, ao menos, tentaram readequar o código à realidade circundante da sociedade. 

Contudo, com a entrada em vigor do novo diploma, passam a ser primordiais 

alguns valores. O sistema processual passa a priorizar outros paradigmas e diretrizes, 

sendo certo que as novas regras processuais refletem diretamente na forma como 

passará a ser interpretado o direito no país, incluído aí o direito previdenciário. 

6.1. Inovação proposta pelo diploma processual: busca pela pacificação da 

jurisprudência 

                                                           
168

 BARBOSA, Andrea Carla; CANTOARIO, Diego Martinez Fervenza. In: O novo processo civil 

brasileiro (direito em expectativa): (reflexões acerca do projeto do novo Código de Processo Civil) / 

Andrea Carla Barbosa... [et al.]; coordenador Luiz Fux. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 467. 



126 
 

 
 

A segurança jurídica e a igualdade são princípios que tiveram destaque no novo 

Código de Processo Civil. Com efeito, o diploma processual passa a se preocupar com 

as decisões divergentes e trouxe remédios processuais que têm por finalidade alcançar a 

pacificação da jurisprudência. 

Nesse cenário, destaca-se o fortalecimento dos precedentes. A matéria é 

abordada pelo novo diploma processual, que é expresso ao determinar que a 

jurisprudência deve ser mantida “estável, íntegra e coerente”
169

. 

Mas como se definiria “estável, íntegra e coerente”? Tais adjetivos portam-se 

como verdadeiros conceitos jurídicos indeterminados, e sua definição é viabilizada por 

meio de interpretação subjetiva. 

Cassio Scarpinella Bueno comenta o dispositivo: 

O art. 926, que abre o referido Livro III, elege como premissas fundamentais 

a uniformização e a estabilidade, a integridade e a coerência de sua 

jurisprudência, incentivando, inclusive, a edição de enunciados de súmula 

correspondentes à jurisprudência dominante nos diversos Tribunais (§1º). O 

novo CPC quer instituir no direito brasileiro uma cultura e uma disciplina 

relativa aos “precedentes judiciais” [...] 
170

. 

Ou seja, resta evidente a importância atribuída aos precedentes e à pacificação 

da jurisprudência com as novas regras processuais. 

Com efeito, o novo diploma ampliou as possibilidades de resolução da 

divergência jurisprudencial, tirando das Cortes Superiores a responsabilidade principal 

de pacificação da jurisprudência. 

6.1.1. Incidente de resolução de demandas repetitivas 

                                                           
169

 Lei 13.105/2015. Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, 

íntegra e coerente. 
170

 BUENO, Cassio Scarpinella. Novo código de processo civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 34. 



127 
 

 
 

Nesse contexto de busca pela pacificação da jurisprudência, o novo Código de 

Processo Civil traz o incidente de resolução de demandas repetitivas, uma novidade no 

ordenamento jurídico pátrio. 

Cassio Scarpinella Bueno explica o instituto: 

Trata-se de procedimento que permite aos Tribunais de Justiça e aos 

Tribunais Regionais Federais avocarem o julgamento de uma determinada 

tese jurídica para definir sua interpretação com caráter vinculante a todos os 

órgãos jurisdicionais sujeitos à sua competência territorial a partir do 

julgamento concreto do recurso ou da causa em que a tese aparece (art. 978, 

parágrafo único)
171

. 

Ou seja, pelo novel procedimento, passa a ser possível a definição de tese 

jurídica fora das Cortes Superiores, com aplicação vinculante no território do Tribunal 

que decidiu a matéria. 

Destarte, nota-se a mitigação da independência do juiz, conquanto as decisões 

devem se curvar aos posicionamentos consolidados não apenas pelos Tribunais 

Superiores, mas também às decisões firmadas pelos Tribunais por meio do referido 

procedimento, denominado “incidente de resolução de demandas repetitivas”. 

Ou seja, surge o incidente de resolução de demandas repetitivas
172

 com o 

objetivo de promover a unificação da jurisprudência. De fato, “o objetivo do novel 

instituto fica evidenciado, destarte, como técnica destinada a obter decisões iguais para 

‘casos iguais’”
173

. 

Desse modo, uma vez diante da repetição de demandas (ou do potencial de 

repetição) sobre a mesma controvérsia de direito, é possível requerer o incidente, a fim 

de que todas as demandas tenham o mesmo desfecho. 
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Quer-se, então, pelo incidente, resolver dois problemas que assolam o 

Judiciário nacional hodiernamente. Primeiro, o descrédito decorrente da 

prolação de decisões antagônicas para pessoas que deveriam receber o 

mesmo tratamento. E, é claro, reduzir o quantitativo de processos, em prol da 

qualidade da prestação jurisdicional
174

.  

A ideia central do instituto é que não haja ofensa aos princípios da segurança 

jurídica e igualdade, de modo que todos os jurisdicionados que estejam discutindo a 

mesma questão jurídica, diante de igual circunstância fática, recebam idêntica tutela 

jurisdicional. 

Com o incidente, “uma vez decidida a questão jurídica homogênea, cada ação 

individual retoma a sua marcha em primeiro grau, obedecendo ao julgamento da questio 

comum”
175

. 

Não obstante, importante esclarecer que o novo código processual garante ampla 

fundamentação da decisão
176

. Ou seja, ao julgar, não basta que a decisão aponte tão 

somente a Súmula ou jurisprudência pacificada sobre a matéria, devendo argumentar o 

porquê da aplicação do precedente. 

6.2. O novo Código de Processo Civil e a “jurisprudencialização” do Direito 

O novo diploma processual demonstra um viés de pacificação social e 

estabilização das relações jurídicas, dando ênfase à igualdade na aplicação do direito.  
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Conforme redação da exposição de motivos do novo diploma, nota-se a postura 

de “jurisprudencialização” do direito assumida pela legislação processual: 

A segurança jurídica fica comprometida com a brusca e integral alteração do 

entendimento dos tribunais sobre questões de direito. 

Encampou-se, por isso, expressamente princípio no sentido de que, uma vez 

firmada jurisprudência em certo sentido, esta deve, como norma, ser mantida, 

salvo se houver relevantes razões recomendando sua alteração
177

. 

Pela própria redação da exposição de motivos, nota-se que buscou atribuir força 

normativa e, portanto, vinculante à jurisprudência. 

O momento da nova legislação, contudo, é embrionário, e muita discussão ainda 

há que ser fomentada para se alcançar uma adequada aplicação de seus dispositivos. 

Não obstante, já no atual período de pré-vigência do Código de Processo Civil, 

permeiam posições antagônicas sobre a obrigatoriedade da adoção dos posicionamentos 

firmados pelos tribunais, ou seja, acerca da existência ou não de força normativa das 

decisões judiciais.   

Com efeito, a padronização do direito, o julgamento massivo de demandas e a 

fixação de precedentes não são frutos apenas de elogios por parte da doutrina. 

Nesse cenário, há autores que defendem que, diante do direito amplamente 

debruçado sobre parâmetros jurisprudenciais, fica subvalorizada a lógica dialética do 

processo. Conforme Gustavo de Castro Faria: 

A deficiência dessa concepção dialógica do debate, sem que se permita aos 

sujeitos do procedimento um posicionamento acerca da interpretação dos 

conteúdos normativos (ante a consecução apriorística e estratégica de 

consensos jurisprudenciais acríticos), torna a argumentação das partes 
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inócua, porque, nessa hipótese, as partes não participam isomenicamente da 

construção do provimento
178

. 

Ou seja, com a valorização da jurisprudência, a crítica é no sentido de que a 

fundamentação de ambas as partes é relegada a um segundo plano, quando já há um 

entendimento preestabelecido como correto e mais adequado para a matéria. 

Assim, ter-se-ia uma padronização da tutela jurisdicional, pois passaria a existir 

uma interpretação, em princípio, não suscetível de questionamentos. Por sua vez, essa 

padronização impediria que os litigantes participassem ativamente na formação do 

convencimento do magistrado. 

Dessa crítica, é importante perquirir até que ponto a segurança jurídica 

justificaria a imposição de uma interpretação preconcebida. 

Nesse sentido, Júlio César Rossi argumenta quanto aos precedentes: 

Essas técnicas buscam, a pretexto de resolver a problemática da litigiosidade 

relevante e repetitiva (constitucional ou infraconstitucional), encarnar uma 

solução estatística e funcionalmente conveniente, em detrimento de decisões 

qualitativamente satisfatórias sob o ponto de vista de uma prestação 

jurisdicional absolutamente legítima e eficiente
179

. 

Logo, infere-se que o principal questionamento da doutrina é o risco de minar a 

dialeticidade, ideia basilar do processo, que é sustentada por princípios como o 

contraditório e a ampla defesa. 

Contudo, é preciso atentar ao fato de que, apenas à primeira vista, há a 

imposição de uma decisão preconcebida, sem que se materialize a dialeticidade. Note-se 

que é sempre possível ao jurisdicionado elucidar os pontos diferenciadores de seu caso, 

que não permitem a aplicação do precedente. 
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Na atual sociedade, de demandas massivas, há a necessidade manifesta de 

paradigmas a serem seguidos pelos tribunais. E não há que se olvidar que esses 

paradigmas foram erigidos sobre ampla dialeticidade argumentativa. 

Ademais, a valoração e força dos precedentes não afastam o direito de ação, 

podendo até mesmo ser eventualmente revisitados os temas já pacificados pelos 

Tribunais.  

Desse modo, a atribuição de maior importância à jurisprudência não implica (e 

nem deve) tornar acrítica a interpretação e aplicação do direito. 

Inclusive, é de especial importância ao desenvolvimento da própria Ciência do 

Direito que sejam debatidos pontos tidos como lugares comuns, pacificados. 

Nesse sentido, Karl Popper destaca que a manutenção de uma linha de 

pensamento pressupõe seu constante questionamento: 

Cumpre destacar, todavia, que, por mais obscura e questionável que seja a 

plataforma de sustentação de qualquer linha de pensamento, nenhuma fase do 

desenvolvimento epistemológico pode ser descartada para a consecução de 

novos horizontes [...] 

Em qualquer dos casos, vamos conversar racionalmente, pois assim nos 

aproximaremos mais da verdade do que se cada um persistir no seu ponto de 

vista
180

. 

Com efeito, Popper defende o questionamento em busca de teorias “que nos 

digam sempre mais”. 

E, nessa linha, os precedentes podem ser revistos; e o posicionamento firmado, 

superado, em atenção à mudança do meio social e/ou evolução do pensamento jurídico: 

É fundamental que as questões jurídicas, ainda que fixadas para aplicação 

presente e futura (art. 985, I e II), possam ser revistas consoante se alterem as 

circunstâncias fáticas e/ou jurídicas subjacentes à decisão proferida. É assim 
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com a edição de novas leis e não haveria razão para ser diverso com os 

“precedentes judiciais”
181

. 

É importante esclarecer que não há, no caso, verdadeira ofensa ao contraditório e 

ampla defesa, ainda que ressalvada a validade e importância da crítica realizada por 

parte da doutrina. 

A tomada de decisão em casos de destaque julgados pelos Tribunais Superiores 

já admite a participação de terceiros interessados, na qualidade de amici curiae, fato que 

se mostra como verdadeira concretização do princípio democrático: “A participação do 

amicus Curiae desponta como meio mais autêntico e genuíno de abertura do processo 

para vozes sociais”
182

. 

Nesse sentido, dispõe o artigo 927, do novo Código de Processo Civil, que é 

igualmente possível na sistemática de casos repetitivos a realização de audiências 

públicas e participação de amici curiae. Nas anotações de Cássio Scarpinella Bueno: 

Estabelece que a alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula 

ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiência 

públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam 

contribuir para a rediscussão da matéria. A previsão evoca a necessária 

participação de amici curiae no processo de alteração dos precedentes, 

legitimando-o. A realização de audiências públicas, também mencionada no 

dispositivo, é palco adequado e pertinentíssimo para a oitiva do amicus 

curiae, não havendo razão para entender que se tratem de institutos diversos 

ou que um exclua o outro
183

. 
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Registre-se, inclusive, que, pelo novo diploma processual civil, inovando em 

relação ao Código atual, a figura do amicus curiae é trazida expressamente como 

hipótese de intervenção de terceiro
184

. 

Ocorre que, na atual sociedade, com demandas plurais e massificadas, é utópico 

garantir a cada litigante que tenha seus argumentos jurídicos individualmente 

considerados. 

Destarte, serão adotados os precedentes somente diante da identidade entre a 

matéria jurídica veiculada. E, não obstante, há sempre a possibilidade de rever os 

precedentes, mediante a revisitação do tema pelos Tribunais, ou, então, afastar sua 

aplicação pela não coincidência do objeto da ação e a decisão formada no precedente. 

Assim, o diálogo não é tolhido no processo em que há aplicação do precedente, 

pois foi substancial para a formação da decisão paradigma (esta com potencial, 

inclusive, de dilação do diálogo no julgamento, diante da possibilidade de intervenção 

de amicus curiae e realização de audiências públicas), permanecendo, portanto, o 

caráter dialético do instrumento processual. 

Inclusive, jamais se poderia aceitar a supressão de todo diálogo na lógica 

processual. Quanto ao tema, José Luiz Quadros Magalhães aponta para o diálogo como 
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um dos elementos fundantes da democracia: “a certeza é inimiga da liberdade de 

pensamento e da democracia como exercício permanente do diálogo”
185

. 

Com efeito, é imprescindível a importância do diálogo e até mesmo do 

questionamento de eventuais certezas consubstanciadas no precedente, a fim de que se 

alcance a interpretação mais adequada do direito, em conformidade com a sociedade 

circundante à aplicação da norma. 

Portanto, o precedente deve se portar como um viabilizador dos princípios da 

segurança jurídica e da igualdade, mas nunca como uma verdade absoluta, de modo a 

tolher o pensamento crítico sobre a decisão paradigma. Registre-se que até mesmo o 

sistema da common law estabelece meios para a revisitação e até mudança de orientação 

jurisprudencial.  

Desse modo, a nova sistemática coaduna-se com a atual sociedade, de 

demandas plurais, que clamava por um sistema processual adequado à multiplicidade de 

demandas. 

Que cada um, singularmente considerado, tenha seu day in court, é 

aconselhável numa sociedade como a que originou o revogado Código Civil 

de 1916, mas não numa outra, plural como a hodierna, em que as querelas, 

muitas vezes, têm muito mais de comum do que de particular
186

. 

Ou seja, diante do enorme contingente de demandas judiciais que assolam o 

Judiciário, em sua maioria versando sobre questões idênticas, o novo diploma assume 

uma postura de “jurisprudencialização”. 

A valoração dos paradigmas se porta como uma adaptação do processo à 

realidade dos Tribunais brasileiros.  

                                                           
185

MAGALHÃES, José Luiz Quadros. O encobrimento do real: poder e ideologia na contemporaneidade. 

In: GALUPPO, Marcelo Campos (org.). O Brasil que queremos. Reflexões sobre o estado democrático de 

direito. Belo Horizonte: Editora PUC Minas, 2007, p. 282-283. 
186

 AZEVEDO, Marco Antonio Duarte. Súmula vinculante: o precedente como fonte do direito. São 

Paulo: Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, 2009, p. 67. 



135 
 

 
 

Portanto, infere-se que a importância atribuída aos paradigmas não é questão 

alarmante. De fato, o que não pode ocorrer são as decisões se estruturarem como 

verdadeiros dogmas e, portanto, imutáveis e autossustentáveis. Isso é que não se 

coaduna com a instituição de um Estado Democrático, em que seus jurisdicionados têm 

direito a ser efetivamente ouvidos em seus argumentos jurídicos. 

6.3. Os sistemas jurídicos da common law e civil law 

Diante da figura do “precedente”, em voga após a aprovação do novo Código de 

Processo Civil, faz-se necessário esclarecer as peculiaridades dos dois grandes sistemas 

jurídicos.  

Há dois grandes sistemas jurídicos, o romano-germânico e o anglo-saxão. Os 

sistemas diferenciam-se, sobretudo, pelo que consideram como fonte do direito. No 

entanto, cada um dos sistemas, uma vez adotado por um país, assume particularidades 

próprias. 

Existência de dois grandes sistemas de Direito contemporâneo no mundo dito 

ocidental, e dentro deles os sistemas jurídicos e judiciários adotados por cada 

país, com todas as peculiaridades históricas e culturais derivadas de seu 

processo de formação. Esses dois sistemas são o romanístico, romano-

germânico ou da civil law e o anglo-saxônico, anglo-americano ou da 

common law
187

. 

Assim, em apertada síntese, o sistema da common law valoriza os precedentes. 

Ou seja, os julgamentos não apenas têm força para deliberar no caso concreto, mas 

também servem como um parâmetro, um padrão do qual o julgador não deve se 

distanciar. 

Desse modo, pela common law, a jurisprudência exerce o papel de principal 

fonte do direito.  
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Por sua vez, o sistema da civil law baliza-se pela legislação positivada, e o 

precedente judicial não tem como regra força vinculante.  

Os sistemas jurídicos português e brasileiro, ombreando-se na família 

romano-germânica do civil law, estruturam-se na base da supremacia da lei, 

sendo considerada a principal fonte do direito. A jurisprudência, entendida 

como o conjunto das decisões dos tribunais, é tratada, em geral, como fonte 

mediata ou informativa
188

. 

Tais sistemas são distintos, porém não podem ser vistos como antagônicos ou 

sistemas estanques.  

Há, inclusive, que se ressaltar uma tendência de aproximação entre os dois 

sistemas, sem que se fale mais em absoluta prevalência da lei ou do precedente. 

Conforme Marco Antonio Duarte de Azevedo: 

Aliás, tendência nítida do Direito atual é que ambos os grandes sistemas 

aproximem-se cada vez mais: o Direito legislado se torna cada vez mais 

importante no Direito anglo-saxão e o precedente se torna cada vez mais 

importante no Direito de origem romano-germânica
189

. 

Por sua vez, Miguel Reale, em sua obra Lições Preliminares de Direito, aduz 

sobre a “influência recíproca” entre os sistemas: 

Na realidade, são expressões culturais diversas que, nos últimos anos, têm 

sido objeto de influências recíprocas, pois enquanto as normas legais ganham 

cada vez mais importância no regime do common law, por sua vez, os 

precedentes judiciais desempenham papel sempre mais relevante no Direito 

de tradição romanística
190

. 

Desse modo, no desenvolvimento da ciência do Direito, os grandes sistemas 

jurídicos têm caminhado para uma convergência, influenciando-se mutuamente. 

6.3.1. O novo paradigma dos precedentes 
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É importante perquirir se o novo diploma processual civil estabelece uma 

mudança de paradigma do direito pátrio, uma vez que, originariamente, o direito 

brasileiro foi erigido sob o sistema da civil law, tendo, até então, permanecido distante 

da common law. 

A exposição de motivos do novo diploma aponta para a importância das 

decisões dos Tribunais, que devem nortear toda a interpretação e aplicação do direito: 

Prestigiou-se, seguindo-se direção já abertamente seguida pelo ordenamento 

jurídico brasileiro, expressado na criação da Súmula Vinculante do Supremo 

Tribunal Federal (STF) e do regime de julgamento conjunto de recursos 

especiais e extraordinários repetitivos (que foi mantido e aperfeiçoado) 

tendência a criar estímulos para que a jurisprudência se uniformize, à luz do 

que venham a decidir tribunais superiores e até de segundo grau, e se 

estabilize.  

Essa é a função e a razão de ser dos tribunais superiores: proferir decisões 

que moldem o ordenamento jurídico, objetivamente considerado. A função 

paradigmática que devem desempenhar é inerente ao sistema
191

.  

Nota-se, desse modo, uma mudança substancial na interpretação do direito no 

país, porquanto, até o presente momento, a legislação, salvo raras exceções, não admitia 

o efeito vinculante de decisões. 

Desse modo, cumpre sopesar se o novo diploma processual civil aparece como 

uma mudança de paradigma do sistema jurídico pátrio adotado. 

Inclusive, o atual Ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki, em 

palestra realizada no 18º Congresso Internacional de Direito Constitucional, organizada 

pelo Instituto Brasiliense de Direito, posicionou-se por entender que “nosso sistema 

caminha a passos largos para o common law”. 
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Contudo, ressalvada a opinião esposada pelo ministro, o novo diploma não tem o 

condão de romper com a sistemática da civil law. 

Conquanto não se possa prever como se materializará a aplicação da lei 

processual civil, permanecerá tendo primazia como fonte de direito a legislação pátria. 

Com efeito, a valoração dos paradigmas não implica diretamente a ruptura da 

sistemática. Inclusive, diversos Estados onde se adota o sistema da civil law têm se 

rendido à força dos paradigmas em casos pontuais. Nesse sentido é o ensinamento de 

René David, que cita exemplos: 

A autoridade do precedente liga-se, assim, na Alemanha Federal, às decisões 

do Tribunal Federal de Justiça Constitucional, que são, por esta razão, 

publicadas no jornal oficial federal (Bundesgesetzblatt). Ela se liga, na 

Argentina e na Colômbia, às decisões do Supremo Tribunal proferidas em 

matéria constitucional e, na Suíça, os tribunais cantonais estão igualmente 

vinculados pela decisão do Tribunal Federal, quando este tenha declarado 

inconstitucional uma lei cantonal. A autoridade do precedente é ainda 

reconhecida em Portugal às decisões (assentos) proferidas pelo Tribunal 

Pleno do Supremo Tribunal de Justiça, logo que tenham sido publicadas no 

jornal oficial (Diário da República) e no Boletim do Ministério da Justiça [...] 

192
. 

A crescente importância dos precedentes não leva à subvalorização da lei como 

fonte principal do direito no sistema da civil law. Destarte, o novo paradigma dos 

precedentes tão somente readéqua a relevância da jurisprudência como instrumento apto 

a uniformizar a pacificação do conflito. 
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Conforme ensina Marco Antonio Duarte de Azevedo: “a filiação a determinado 

sistema jurídico é consequência das características peculiares e históricas da formação 

da cultura jurídica de um país”
193

. 

Portanto, em que pese a valorização dos precedentes por meio do novo diploma 

processual civil, não se está diante de um novo sistema e tampouco se caminha para 

uma mudança de sistema jurídico. 

“Nada que o novo CPC traz a respeito do assunto, contudo, autoriza afirmativas 

genéricas, que vêm se mostrando comuns, no sentido de que o direito brasileiro migra 

em direção ao common law ou algo do gênero”
194

. 

 Ademais, registre-se que, historicamente, o Brasil, ao adotar a legislação 

portuguesa, quando ainda colônia de Portugal, possuía o instituto dos assentos, restando 

evidente a importância da uniformização da jurisprudência já naquela época. 

Conforme ensina Lenio Luiz Streck: 

O legislador português, há vários séculos, procurou realizar a ideia de 

uniformizar a jurisprudência, através do instituto do “assento”, que era um 

ato do Poder Judiciário que objetivava dar à lei uma interpretação autêntica. 

Pelo assento, não se julgava um caso concreto, mas determinava-se o 

entendimento da lei, quando a seu respeito ocorriam divergências nas 

sentenças judiciais. [...] 

Durante o Império, várias leis regularam no Brasil o regime jurídico dos 

assentos
195

. 

A aproximação entre os dois grandes sistemas ocidentais, frise-se, é tendência 

natural e não importa em ruptura com a sistemática até então vigente: “ao longo das 

últimas décadas, os sistemas romano-germânico e anglo-saxônico vêm emprestando um 
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ao outro a sua experiência. Assim é que o Brasil, país de tradição legalista, vem se 

curvando à força dos precedentes judiciais”
196

.  

6.4. Reflexos da pacificação de jurisprudência na duração razoável do processo 

previdenciário 

A razoável duração do processo está insculpida no rol dos direitos e das 

garantias fundamentais, conforme redação do artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

Constituição Federal. 

Não obstante, no direito previdenciário, em especial, o jurisdicionado tem, como 

regra, a necessidade de uma tutela jurisdicional imediata, a fim de sanar a situação 

contingencial em que a parte se encontra.  

Nesse sentido, Alfred Ruprecht colocou o princípio da imediatidade como 

essencial à seguridade social:  

Para que o socorro seja verdadeiramente efetivo, é preciso que a ajuda se 

realize em tempo oportuno, pois do contrário perderia todo o seu valor. Quer 

dizer, a resposta à contingência deve ser imediata. 

Se não se aplica este princípio de forma integral, é evidente que a seguridade 

social não cumpre sua obrigação ou o faz de forma deficiente [...]
197

. 

Com efeito, a efetividade dos direitos previdenciários liga-se a uma tutela 

jurisdicional célere, de modo a não deixar o segurado em situação contingencial. Por 

sua vez, a demora no trâmite processual implica  postergar-se a eficácia dos direitos, o 

que não se coaduna com a essência do direito previdenciário. 
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Desse modo, diante de demandas plurais, a valoração do precedente mostra-se, 

em princípio, como meio hábil e eficaz a promover a duração razoável do processo, 

atribuindo maior agilidade no iter processual. 

Nessa linha, Luiz Guilherme Marinoni trata da dificuldade de uma prestação 

jurisdicional célere diante da ampla possibilidade recursal: “o direito à tempestividade 

da tutela jurisdicional dificilmente poderá ser realizado em um sistema que exige, para a 

definição dos direitos, um juízo repetitivo sobre o direito já declarado pelo juiz de 

primeiro grau” 
198

. 

Logo, com a valorização dos precedentes, espera-se maior celeridade na tutela 

jurisdicional. Nesse sentido, Luiz Fux aduz que um dos motivos da mudança da 

sistemática processual é justamente a necessidade de resolver o problema da duração do 

processo
199

. 

Destarte, infere-se que, com o novo Código de Processo Civil, uma vez diante da 

pacificação da jurisprudência, a tutela jurisdicional poderá ocorrer de forma mais célere, 

viabilizando, consequentemente, maior eficácia na garantia dos direitos previdenciários. 

6.5. Concretização do princípio da igualdade e segurança jurídica por meio da 

pacificação da jurisprudência pátria: um olhar sobre o direito previdenciário 

A incerteza diante de decisões pendulares, conforme o entendimento e a 

interpretação pessoal de cada julgador, leva a uma situação em que o jurisdicionado 

sofre imenso prejuízo diante da incerteza de seu direito.  
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Essa é a situação no cenário atual, em que não há nenhuma obrigatoriedade em o 

julgador observar as Súmulas obstativas de recurso e os posicionamentos dos tribunais 

superiores. 

Como ensina Luiz Guilherme Marinoni:  

Se o juiz de primeiro grau diverge de entendimento contido em súmula do 

tribunal, a parte que sustenta a tese consagrada na súmula é obrigada a 

recorrer. No caso de demandas múltiplas, isto pode significar milhares de 

recursos. O que quer dizer, entretanto, milhares de recursos? Isto quer dizer, 

antes de mais nada, atraso na prestação jurisdicional e, portanto, prejuízo à 

parte que tem razão
200

.  

Esse prejuízo citado por Luiz Guilherme Marinoni mostra-se como verdadeira 

afronta à efetivação de direitos.  

Obrigar a parte que tem razão a interpor recurso implica barrar a eficácia da 

proteção social, seja por deixar à margem de cobertura aquele que por lei é destinatário 

de proteção, ou por proteger aquele que não se encontra em situação contingencial, 

ofendendo todo o Sistema Previdenciário pátrio. 

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Cézar Peluso, em entrevista 

concedida, defendeu a utilização das súmulas como forma de afastar a iniquidade e 

injustiça: 

Alguns magistrados simplesmente desconhecem nossas decisões. Ninguém 

fica vendo a TV Justiça o dia todo para saber como o STF decide. Vou 

estudar uma forma de fazer com que decisões importantes do Supremo sejam 

comunicadas instantaneamente aos juízes do país inteiro. Mas há também 

uma explicação de natureza psicanalítica para a questão. Afinal, o que os 

tribunais superiores representam para os juízes? A autoridade paterna. Eu sei, 

eu fui juiz. Pensava: "É um absurdo o tribunal decidir desse jeito! Eles estão 

errados! Não podem me obrigar a segui-los!". Trata-se de um mau 

entendimento da independência. Mas o mais grave, e no que pouca gente 
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presta atenção, é que, quando o juiz decide contrariamente ao STF, os que 

têm bons advogados conseguem chegar aqui e mudar a situação. Os 

outros, que não conseguem, acabam tendo uma sorte diferente. Isso se 

chama, na prática, iniquidade. Casos iguais, tratamentos diferentes. Sob o 

pretexto de resguardar a independência dos juízes, cria-se injustiça
201

. (grifos 

nossos) 

De fato, pactuamos com o pensamento do ex-ministro. A divergência 

jurisprudencial e a incerteza sobre o direito prejudicam, sobretudo, os mais simples. 

Ora, a legislação processual atual estabelece instrumentos para uniformização de 

jurisprudência diante de decisão que destoa do entendimento majoritário, ou já 

pacificado. Contudo, trata-se de caminho processual mais longo, que demanda maior 

conhecimento da técnica jurídica e melhor assessoria jurídica. 

Ocorre que, em matéria de direito previdenciário, há uma dissonância entre a 

representação das partes do conflito. Conforme ensina Marco Aurélio Serau Júnior: “as 

partes em conflito, na questão previdenciária, possuem uma significativa assimetria”
202

. 

Diante desse cenário, o mais prejudicado é o segurado, que, por diversas vezes, 

não se encontra bem representado e acaba sendo prejudicado por decisões que não 

coincidem com a interpretação dos tribunais superiores, que culminam por lhe fazer 

coisa julgada.  

Ou seja, reitere-se aqui, são as pessoas mais simples as prejudicadas pela 

divergência jurisprudencial e inobservância dos posicionamentos dominantes nas cortes 

superiores: 

Ainda quanto ao perfil processual desse ator do conflito previdenciário, pode-

se acrescentar a percepção de juízes, serventuários da justiça e Procuradores 
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do INSS de que os segurados são usualmente mal representados no âmbito 

processual, contratando advogados de baixa qualidade profissional
203

. 

Não obstante, a autarquia previdenciária, na qualidade de litigante habitual, 

atuando massivamente em casos idênticos, assume vantagem processual. Nesse sentido 

a lição de Aluisio Gonçalves de Castro: 

A tendência é que o causador da lesão disponha de mais recursos materiais e 

humanos e, portanto, em tese, se apresente mais bem preparado para o 

embate, provido que estará para a contratação de profissionais de qualidade e 

para a produção de provas que lhe sejam favoráveis – desigualdade que se 

mostra ainda mais gritante quando o lesado não dispõe de recursos próprios 

para custear a sua defesa, tendo em vista as limitações materiais dos órgãos 

encarregados da assistência judiciária gratuita
204

. 

Com as decisões dos tribunais direcionando a aplicação uníssona da lei, o 

segurado, ainda que não estivesse bem representado em juízo, não se veria obrigado a 

interpor recursos até as instâncias superiores para ver seu direito concretizado. 

Ademais, nota-se a concretização do princípio da igualdade na pacificação da 

jurisprudência, ao que não se mostra possível a constante revisitação do tema a cada 

nova tese de defesa dos litigantes habituais. 

O autor Marc Galanter faz a diferenciação entre os litigantes habituais e aqueles 

que apenas ocasionalmente socorrem-se da tutela jurisdicional
205

: 

Because of differences in their size, differences in the state of the law, and 

differences in their resources, some of the actors in the society have many 

occasions to utilize the courts (in the broad sense) to make (or defend) 

claims; others do so only rarely. We might divide our actors into those 

claimants who have only occasional recourse to the courts (one-shotters or 
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OS) and repeat players (RP) who are engaged in many similar litigations 

over time. 

We would expect an RP to play the litigation game differently from an OS. 

Let us consider some of his advantages: (1) RPs, having done it before, have 

advance intelligence; they are able to structure the next transaction and 

build a record. It is the RP who writes the form contract, requires the 

security deposit, and the like.
206 

O referido autor descreve que os RP (repeat players), litigantes habituais, têm 

vantagens sobre os OS (one-shotters), como denomina os litigantes eventuais. Isso 

porque os habituais já fizeram isso antes e têm expertise no tema. Consequentemente, o 

litigante habitual está apto a apresentar várias teses jurídicas e, assim, moldar o 

entendimento das cortes.  

Note-se que a autarquia previdenciária, parte do processo previdenciário, é a 

maior litigante do país, composta de especializada procuradoria e aparato para defesa de 

seus interesses. 

Nas palavras de Marco Aurélio Serau Junior: 

Conforme a pesquisa do CNJ sobre os cem maiores litigantes nacionais 

publicada em 2012, com referência aos processos iniciados em 2011 (a mais 

recente realizada nesse sentido), o INSS é o campeão nacional da litigância, 

seja em termos consolidados entre as justiças nacionais (estadual, federal e 

trabalhista), seja considerando-se tão somente a Justiça Federal
207

. 

Destarte, a pacificação da jurisprudência, de modo a impedir a reiterada 

visitação do tema pelas cortes superiores, permite que os jurisdicionados em situações 

semelhantes sejam acobertados com a mesma tutela jurisdicional. 
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Além disso, a formação de paradigmas permite ao menos a atenuação da 

disparidade existente entre a autarquia previdenciária, litigante habitual, e o segurado, 

na medida em que a representação da controvérsia será julgada apenas uma vez e terá 

aplicabilidade em todos os casos semelhantes. 

Ou seja, diminui-se a disparidade e valoriza-se a igualdade entre as partes, uma 

vez que, no julgamento dos paradigmas, se permite o amplo debate, com a intervenção 

de amici curiae e realização de audiência pública: 

O amicus curiae deve ser entendido como um especial terceiro interessado 

que, por iniciativa própria (intervenção espontânea) ou por determinação 

judicial (intervenção provocada), intervém em processo pendente com vistas 

a enriquecer o debate judicial sobre as mais diversas questões jurídicas, 

portando, para o ambiente judiciário, valores dispersos na sociedade civil e 

no próprio Estado, que, de uma forma mais ou menos intensa, serão afetados 

pelo que vier a ser decidido, legitimando e pluralizando, com a sua iniciativa, 

as decisões tomadas pelo Poder Judiciário
208

.  

O novel instrumento processual tem potencial pacificador de iniquidades. Desse 

modo, o novo diploma processual civil mostra-se benéfico ao sistema, porquanto sua 

sistemática viabiliza a fixação de decisões únicas para casos de idêntica controvérsia. 

A ideia, com o incidente, é a de aglutinar em um só procedimento a resolução 

de questão pertinente a um universo abrangente de pessoas, para que sobre 

ela o Judiciário se pronuncie uniformemente. [...] A igualdade perante a lei 

pressupõe, evidentemente, também a igualdade na sua aplicação. Restaria 

esvaziada a cláusula isonômica se a lei, apesar de única, igual para todos, 

fosse aplicada diferentemente para cada qual, sem que se pudesse dizer 

razoável o discrímen
209

. 

Com o novo procedimento para julgamento de demandas repetitivas – o qual 

pretende atribuir força vinculante ao precedente –, a divergência jurisprudencial é 
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sanada pelo próprio processo que, como instrumento democrático, pacifica a 

interpretação da lei e garante a efetivação de direitos. 

Ao mesmo tempo, resolvendo-se a massificação de discussões idênticas, o 

Judiciário passaria a ter mais tempo para analisar conflitos de maior complexidade, 

viabilizando mais tempo para pesquisa e interpretação mais adequada do direito: 

Banaliza-se a atividade judicial, e não só do julgador, quando ele mesmo não 

tem tempo para se dedicar aos casos novos, às questões tormentosas de cuja 

solução depende a realidade e o patrimônio jurídico de milhões, e ele e seus 

funcionários só podem se preocupar com as estatísticas. É necessário, até 

mesmo para oxigenar as discussões jurídicas, que as matérias novas, ou as 

situações ligeiramente diferentes, mas que demandem nova solução, cheguem 

aos tribunais com decisões estudadas e meditadas por juízes com tempo para 

tanto
210

.  

Ademais, na medida em que a interpretação do Direito não emerge de mero ato 

subsuntivo, mas encontra-se invariavelmente ligada à percepção dos intérpretes, mostra-

se cada vez mais latente a necessidade de se criarem meios que impeçam que a 

interpretação da legislação e a concessão da tutela jurisdicional dependam 

exclusivamente do juízo a que distribuída a demanda. 

O caráter “avalorativo”, típico do positivismo jurídico, já não pode ser 

acatado (v. itens 1 e 3, supra). Trata-se, é certo, de uma modalidade de 

criação um tanto diferente daquela que está sob responsabilidade do 

legislador, mas a interpretação e a aplicação do direito, mesmo quando feitas 

pelo juiz, que tem o dever de julgar um caso concreto, são, necessariamente, 

criativas
211

. 

Portanto, a segurança jurídica pela qual as relações jurídicas clamam na 

sociedade atual impede que se tenha um sem-número de interpretações sobre o Direito, 

a variar de acordo com o pensamento de cada julgador. 
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Desse modo, mostram-se necessárias as modificações realizadas pelo novo 

diploma processual civil, ao passo que os novos parâmetros de estabilização da 

jurisprudência colocam-se como um caminho para aplicação do princípio da igualdade e 

segurança jurídica na interpretação do direito previdenciário. 

Conforme afirmado em decisão do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do 

Ministro Humberto Gomes de Barros: “se deixarmos que nossa jurisprudência varie ao 

sabor das convicções pessoais, estaremos prestando um desserviço a nossas 

instituições”
212

.  

Com efeito, é desdobramento do princípio da igualdade, direito fundamental 

constitucional, que todas as pessoas são iguais perante os tribunais. Nesse sentido, 

inclusive, é a redação do artigo 14, do Pacto de Direitos Civis e Políticos das Nações 

Unidas, em vigor no Brasil, que garante que “todas as pessoas são iguais perante os 

tribunais e as cortes de justiça”.  

Assim, perante os tribunais e as cortes, as partes são iguais, e os juízes e 

turmas/câmaras devem estar cientes de que integram uma instituição que aplica o direito 

de forma equânime. 

“O fato é que, hoje, de cada cabeça brota uma sentença. E, assim, a sorte dos 

litigantes depende, sobretudo, do órgão jurisdicional destinatário da distribuição da 

demanda ou recurso.”
213

 

A tutela jurisdicional conferida em cada caso não deve estar sujeita à álea. E, 

dessa perspectiva, o novo Código de Processo Civil mostra-se benéfico à aplicação do 
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direito previdenciário, garantindo a uniformidade da proteção social entre os segurados 

e beneficiários do sistema. 
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CONCLUSÃO 

O trabalho realizado mostrou que a interpretação da norma previdenciária é um 

ato subjetivo. Com efeito, valendo-se reflexões de natureza filosófica, e não apenas 

empírico-positivas, foi possível inferir que a interpretação e aplicação do direito social 

sofrem as influências do intérprete que as realiza. 

Se, tomando por base a consagrada teoria tridimensional do Direito, de Miguel 

Reale, é comum a toda experiência jurídica o tripé fato, valor e norma, uma vez diante 

de casos de igual situação fática e normas, seria equânime o valor pessoal subjetivo de 

cada intérprete implicar em distintas interpretações do direito? 

Assim, diante da divergência jurisprudencial foram analisadas as vantagens e 

desvantagens de tal fenômeno, com o fim de perquirir qual sua influência na efetividade 

do direito e na proteção social. 

Registre-se que a efetividade do direito previdenciário pressupõe um cenário de 

maximização da proteção, acobertando todos aqueles que se encontram afetados pelas 

contingências constitucionalmente selecionadas. 

A par de toda a análise realizada, a divergência jurisprudencial mostrou-se 

contrária às garantias da segurança jurídica e da igualdade, princípios que são pilares do 

Estado Democrático de Direito.  

Ademais, verificou-se que a existência de entendimentos divergentes tem suas 

benesses, ao que permite o não engessamento do sistema e a própria evolução do 

pensamento jurídico. 

Contudo, à guisa de conclusão, em matéria de direito previdenciário, a 

divergência jurisprudencial é prejudicial aos segurados e/ou beneficiários do sistema.  
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Ainda que o sistema de resolução de demandas seja estruturado pelo processo, 

com seus instrumentos hábeis a uniformizar e sanar eventual decisão que destoe de 

entendimento consolidado nos tribunais, trata-se de uma garantia processual que 

demanda amplo conhecimento técnico e expertise.  

Com efeito, tais mecanismos processuais acabam então por se afastar das 

pessoas mais simples, que se socorrem do judiciário por vezes até sem advogado, por 

meio de Juizados Especiais Federais.  

Ou seja, diante da recorrente deficiência de representação dos segurados e 

beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, estes são os mais prejudicados 

pela divergência jurisprudencial. 

Isso porque muitas vezes não conseguem se valer dos mecanismos processuais 

existentes para lhes garantir a interpretação condizente com o entendimento dos 

tribunais superiores. 

Por sua vez, do outro lado da relação jurídica previdenciária figura o maior 

litigante do país, composto por especializada procuradoria e profundo conhecedor das 

nuances processuais e mecanismos à sua disposição para lhe garantir a aplicação do 

direito conforme o entendimento majoritário e, quando este não lhe é favorável, possui 

estrutura para interpor todos os recursos possíveis, com inúmeras e diferentes teses, com 

vias a moldar o entendimento dos tribunais superiores e, assim, buscar a interpretação 

que entende mais razoável do direito. 

Ou seja, há uma incompatibilidade de instrumentos dos quais se pode valer, na 

prática, a autarquia e o segurado do Regime Geral de Previdência Social. 
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Destaque-se, nesse particular, que o segurado da Previdência Social, quando se 

socorre da tutela jurisdicional, na grande maioria das vezes, se encontra em situação 

contingencial o que culmina com uma situação de vulnerabilidade. 

Ou seja, as vantagens advindas da divergência jurisprudencial tem destaque sob 

a ótica do direito privado, em que os litigantes, em situação paritária, estão 

frequentemente discutindo argumentos e teses jurídicas, valendo-se igualmente de 

aparato recursal e mecanismos processuais para lutar por suas teses. 

Já em matéria de direito previdenciário, a divergência traz mais malefícios que 

benesses. A rediscussão da matéria ocorre apenas por parte da autarquia previdenciária, 

que ainda conta com os benefícios do reexame necessário, da intimação pessoal e do 

prazo majorado. 

No outro polo da relação jurídica há um sujeito em provável situação 

contingencial, que possui apenas uma demanda para litigar e sem qualquer benefício 

processual institucionalizado. 

Desse modo, mostra-se mais vantajoso à evolução do direito previdenciário que 

a ciência do Direito cumpra seu papel, por meio da doutrina, de permanente discussão 

acerca da interpretação do direito. 

Com efeito, os mais prejudicados pela divergência jurisprudencial são os 

segurados, que não tem a capacidade técnica e o aparato necessário para promover sua 

digna representação nas cortes superiores. 

Nesse cenário, registre-se que a ação civil pública é mecanismo hábil a 

promover a interpretação igualitária do direito previdenciário, garantindo até mesmo 

tutela dos indivíduos que sequer viriam a ter o conhecimento de seu direito. 
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Por sua vez, com o novo Código de Processo Civil a caminho, há uma mudança 

das normas com o intuito aparente de atribuir força aos precedentes. 

O tema tem se mostrado objeto de preocupação entre os processualistas. 

Contudo, em matéria de direito previdenciário a sistemática viria a promover uma maior 

igualdade entre os litigantes. 

Isso porque seria aumentado o debate da matéria, com a realização de audiências 

públicas e aceitação de interventores no processo como amicus curiae, de modo que a 

decisão sobre o tema seria realizada uma vez pelo Tribunal. 

Desse modo, certamente seria garantida maior representatividade aos segurados, 

com a presença de terceiros no debate. Ademais, a controvérsia não poderia ser 

rediscutida repetidamente pelo litigante habitual. 

Conquanto se trate apenas de conjunturas sobre o cenário futuro, o novo diploma 

traz novos ares para a sistemática processual, buscando sanar a problemática da 

divergência jurisprudencial e garantindo, ao mesmo tempo, a redução das desigualdades 

processuais entre os litigantes.  

A efetividade do direito previdenciário somente é possível mediante 

interpretação que extrapole a lógica individualista. Com efeito, o direito previdenciário 

é coletivo e, como tal, deve se distanciar da lógica privada e individualista. 

Portanto, todos os beneficiários e segurados do Regime Geral de Previdência 

Social em situação contingencial semelhante devem ser tratados de forma equânime e 

igualitária, não se justificando qualquer aleatoriedade na prestação jurisdicional. 

 

 



154 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. 

São Paulo: Saraiva, 2012.  

ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da 

Silva. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012.  

ARENDT, Hannah. Eichmmam em Jerusalém. Tradução de José Rubens Siqueira. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1999.  

ARISTÓTELES. A política. Tradução de Nestor Silveira Chaves. Bauru: EDIPRO, 

2009. 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. 3ª edição. Brasília: Editora UnB, 1999. 

ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no 

direito tributário. São Paulo: Malheiros Editores, 2012. 

AZEVEDO, Marco Antonio Duarte. Súmula vinculante: o precedente como fonte do 

direito. São Paulo: Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, 

2009. 

BALERA, Wagner; RAEFFRAY, Ana Paula Oriola de (coords.). Processo 

previdenciário – teoria e prática. São Paulo: Conceito Editorial, 2012. 

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 1992.  

BORGES, José Souto Maior. O princípio da segurança jurídica na criação do tributo. 

Revista diálogo jurídico. 2002. 

BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro 

enigmático. São Paulo: Saraiva, 2012.    

BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil. Vol. 5: 

recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle 

das decisões jurisdicionais. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2014.  



155 
 

 
 

BUENO, Cassio Scarpinella. Novo código de processo civil anotado. São Paulo: 

Saraiva, 2015.  

CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional. Ed. Almedina, 1995. 

CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: Linguagem e método. 6ª ed. São 

Paulo: Noeses, 2015. 

CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social. Uma crônica do salário. 

Tradução de Iraci D. Poleti. 11ª edição. Petrópolis: Vozes, 2013. 

CASTILHO, Ricardo. Justiça social e distributiva: desafios para concretizar direitos 

sociais. São Paulo: Saraiva, 2009.  

CAZETTA, Ubiratan; HENRIQUES Filho, Tarcisio Humberto Parreiras; ROCHA, João 

Carlos de Carvalho (orgs.). Ação civil pública: 20 anos da Lei n. 7.347/85. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2005. 

CINTRA, Antonio Carlos Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, 

Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 24ª Ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2008. 

DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. São Paulo: Saraiva, 1996. 

DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. São Paulo: Martins 

Fontes, 2002.  

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O que é a filosofia? Tradução de Bento Prado 

Jr. e Alberto Alonso Muñoz. São Paulo: Editora 34, 1997.  

DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. Processo constitucional e Estado democrático de 

direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2015.  

DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 15ª edição. São 

Paulo: Malheiros editores, 2013. 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: 

Malheiros, 2013. 



156 
 

 
 

DURAND, Paul. La política contemporánea de seguridad social. Traducción de José 

Vida Soria. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991. 

FARIA, Gustavo de Castro. Jurisprudencialização do direito: reflexões no contexto da 

processualidade democrática. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2012. 

FERRARA, Francesco. Ensaio sobre a teoria da interpretação das leis. Traduzido por 

Manuel A. Domingues de Andrade. 3ª edição. Coimbra: Armênio Amado Editor, 1978.  

FERRAZ Júnior, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, 

dominação. 7ª edição. São Paulo: Atlas, 2013. 

FERRAZ Junior, Tercio Sampaio. Limites da interpretação jurídica. In: Revista 

Brasileira de Filosofia. Ano 58. N. 232. Jan-jun./2009.  

FERREIRA Filho, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 34ª edição. São 

Paulo: Saraiva, 2008. 

FLUSSER, Villém. Natural:mente: vários acessos ao significado de natureza. São 

Paulo: Annablume, 2011.  

FOUCAULT, Michel. A hermenêutica do sujeito. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 

FRANÇA, Limongi Rubens (coord.). Enciclopédia do Direito. Volume XXV. São 

Paulo: Saraiva, 1977. 

FROMM, Erich. Do amor à vida. Tradução de Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 1986. 

FUX, Luiz. (coord.) O novo Processo Civil Brasileiro (direito em expectativa): 

(reflexões acerca do projeto do novo Código de Processo Civil) / Andrea Carla 

Barbosa... [et al.]. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 

GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método. Tradução de Flávio Paulo Meurer. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. 



157 
 

 
 

GALANTER, Marc. Why the “haves” come out ahead: speculations on the limits of 

legal change. Law and society Review, Disponível em: 

<http://marcgalanter.net/documents/papers/whythehavescomeoutahead.pdf> Acesso 

em: 26 nov. 2015.   

GALUPPO, Marcelo Campos (org.). O Brasil que queremos. Reflexões sobre o estado 

democrático de direito. Belo Horizonte: Editora PUC Minas, 2007. 

GOMES, Sérgio Alves. Hermenêutica constitucional: um contributo à construção do 

Estado Democrático de Direito. 1ª edição. Curitiba: Juruá, 2009.  

GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes (a interpretação/aplicação do 

direito e os princípios). São Paulo: Malheiros, 2013.  

GRECO Filho, Vicente. Direito Processual Civil brasileiro. Volume 2. 20 ed. ver. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2009.  

GRINOVER, Ada Pellegrini. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado 

pelos autores do anteprojeto. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999. 

GUERRA Filho, Willis Santiago. Teoria processual da constituição. São Paulo: RCS 

Editora, 2007. 

HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia – entre factividade e validade. Tradução 

Flávio Beno Siebeneichler. Volume I. Rio De Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. 

HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. Madrid: Centro de Estudios 

Constitucionales, 1983.  

HORVATH JÚNIOR, Miguel. A empregabilidade e a previdência social. Rev. Disc. 

Jur. Campo Mourão, v. 2, n. 1, p.79-86, jan./jun. 2006. 

KAFKA, Franz. Parábola Diante da Lei. In: O processo. Disponível em: 

<http://www.esquerda.net/media/Diante_da_lei.pdf>. Acesso em: 8 mar. 2014. 

http://marcgalanter.net/documents/papers/whythehavescomeoutahead.pdf%3e%20Acesso%20em:%2026%20nov.%202015
http://marcgalanter.net/documents/papers/whythehavescomeoutahead.pdf%3e%20Acesso%20em:%2026%20nov.%202015
http://www.esquerda.net/media/Diante_da_lei.pdf


158 
 

 
 

KLEVENHUSEN, Renata Braga (coord.). Temas sobre direitos humanos – estudos em 

homenagem a Vicente de Paulo Barreto Editora Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2009. 

LACAN, Jacques. O seminário. Livro 2. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1985.  

LAFER, Celso. Norberto Bobbio: trajetória e obra. São Paulo: Perspectiva, 2013. 

LEITE, João Antonio Guilhern-Bernard Pereira. Curso elementar de direito 

previdenciário. São Paulo: LTr, 1977.  

LOR, Encarnacion Alfonso. Súmula vinculante e repercussão geral: novos institutos de 

direito processual constitucional. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.  

LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. Tradução de Maria da Conceição 

Côrte-Real. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1980. 

MACHADO, José Pedro. Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. Quinto 

Volume. Lisboa: Livros horizonte, 1990.  

MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. São Paulo: RT, 2010. 

MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória e julgamento antecipado: parte 

incontroversa da demanda. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. 

MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Repercussão geral no recurso 

extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.  

MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso de direito previdenciário. São Paulo: LTr, 2001. 

MARTINEZ, Wladimir Novaes. Direito adquirido na previdência social. 3ª edição. São 

Paulo: LTr, 2010.  

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: 

Forense, 2010.  

MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, 

consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 19 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2006. 



159 
 

 
 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 

São Paulo: Editora Malheiros, 2010. 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas: no direito comparado e 

nacional. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010.  

MÉSZÁROS, Istvan. O poder da ideologia. Tradução Magda Lopes e Paulo Cezar 

Castanheira. 1ª ed. São Paulo: Boitempo, 2012.  

MILARÉ, Édis coordenador. A ação civil pública após 25 anos. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2010. 

MORIN, Edgar. Ciência com consciência. 4ª edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2000.  

PELUSO, Luis. O projeto da modernidade no Brasil. Campinas: Papirus, 1994. 

POPPER, Karl Raymund. O racionalismo crítico na política. 2ed. Tradução de Maria 

Côrte-Real. Brasília: editora Universidade de Brasília, 1994.  

PRADO, Lídia Reis de Almeida. O juiz e a emoção: aspectos da lógica da decisão 

judicial. 5ª ed. Campinas: Millennium Editora, 2010. 

RABENHORST, Eduardo Ramalho. Dignidade da pessoa humana e moralidade 

democrática. Brasília: Brasília Jurídica, 2001.  

RÁO, VICENTE. O direito e a vida dos direitos. V.I. São Paulo: Resenha Universitária, 

1977. 

REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

ROCHA, João Carlos de Carvalho; HENRIQUES Filho, Tarcisio Humberto Parreiras; 

CAZETTA, Ubiratan (orgs.). Ação civil pública: 20 anos da Lei n. 7.347/85. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2005. 

ROSSI, Júlio César. Precedente à brasileira: a jurisprudência vinculante no CPC e no 

Novo CPC. São Paulo: Atlas, 2015. 



160 
 

 
 

RUPRECHT, Alfredo J. Direito da seguridade social. São Paulo: LTr, 1996. 

SANTIAGO, Gabril L. As utopias latino-americanas. Campinas: Alínea, 1998.  

SANTOS, Boaventura de Souza. Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a 

política na transição paradigmática. 1º volume: A crítica da razão indolente: contra o 

desperdício da experiência. São Paulo: Cortez, 2002. 

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 

direitos fundamentais na perspectiva constitucional.  11ª edição. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado Editora, 2012.  

SAVARIS, José Antonio. Direito processual previdenciário. Curitiba: Juruá, 2014. 

SERAU Junior, Marco Aurélio. Curso de processo judicial previdenciário. São Paulo: 

Editora Método, 2006. 

SERAU Júnior, Marco Aurélio. Resolução do conflito previdenciário e direitos 

fundamentais. São Paulo: LTr, 2015.  

SIFUENTES, Monica. Súmula vinculante: um estudo sobre o poder normativo dos 

tribunais. São Paulo: Saraiva, 2005.  

SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. Tomo II. Rio de Janeiro: Forense, 1975. 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 27ª edição. São Paulo: 

Editora Malheiros, 2006. 

SOUZA, Carlos Aurélio Mota de; CAVALCANTI, Thais Novaes (coords.). Princípios 

humanistas constitucionais: reflexões sobre o humanismo do século XXI. 1ª ed. São 

Paulo: Letras Jurídicas, 2010.  

SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do precedente jurisprudencial à súmula vinculante. 

Curitiba: Juruá, 2006.  

STRECK, Lenio Luiz Streck. Súmulas no direito brasileiro: eficácia, poder e função. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1995. 



161 
 

 
 

STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica 

da construção do Direito. 7 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007.  

THEODORO Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria geral do 

Direito Processual Civil e processo de conhecimento. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 

2014.  

THEODORO Junior, Humberto. Curso de direito processual civil. Volume II. 49ª 

edição. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 

THOMPSON, Lawrence. Mais velha e mais sábia: a economia dos sistemas 

previdenciários. Tradução de Celso Barroso Leite. Brasília: Ministério da Previdência e 

Assistência Social, 2000.  

TOLEDO, Cláudia. Direito adquirido e estado democrático de direito. São Paulo: 

Landy, 2003.  

TORRES, Heleno Taveira. Direito constitucional tributário e segurança jurídica. São 

Paulo: Revista do Tribunais, 2011 

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Controle das decisões judiciais por meio de 

recursos de estrito direito e de ação rescisória. São Paulo: RT, 2001.  

WARAT, Luis Alberto. Mitos e teorias na interpretação da lei. Editora Síntese: Porto 

Alegre, 1979.  

WATANABE, Kazuo (coord.). Juizado Especial de Pequenas Causas (Lei 7.244, de 7 

de novembro de 1984). São Paulo: Revistas dos Tribunais, 1985. 

WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. São Paulo: RT, 1987. 

WOLKMER, Antonio Carlos. Introdução ao pensamento crítico. São Paulo: Saraiva, 

2001.  

 


