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RESUMO 

 

O presente estudo abordará os aspectos divergentes acerca da implantação do sistema de 

precedentes judiciais com caráter vinculante no ordenamento brasileiro. Deste modo, partindo 

da constatação inicial de que esse sistema possui origem nos países de tradição do common 

law e que o Brasil é adepto ao sistema jurídico de civil law, buscar-se-á abordar as diferentes 

origens históricas entre os grandes sistemas jurídicos do mundo ocidental, assim como a 

relação de aproximação entre eles, que se intensificou a partir da segunda metade do século 

XX, a conceituação do precedente, seus aspectos técnicos e as relevantes discussões acerca de 

sua adoção pelos doutrinadores e juristas brasileiros. Assim, o presente trabalho pretende 

elucidar os fatos mais importantes e controvertidos acerca do referido tema, através da análise 

minuciosa da doutrinária e da própria legislação em vigor. Impende salientar que o intuito do 

estudo não é de esgotar este complexo e importante assunto, mas trazer à baila suas principais 

conjecturas e implicações jurídicas no direito processual brasileiro. 

 

Palavras-chave: Sistema de precedentes Judiciais Vinculantes. Stare decisis. Segurança 

jurídica. Isonomia. Poder Judiciário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present study will deal with the divergent aspects about the implementantion of the 

system of legal precedents with a binding character in the Brazilian system. Thus, based on 

the initial observation that such a system originates in countries with a common law tradition 

and thas Brazil is adept in the civil law legal system, it will seek to addres the diferent 

historical origins among the great legal systems of the world western relations, as well as the 

relationship between them, which has intensified since the second half of the twentieth 

century, the conceptualization of the precedent, its technical aspects and the relevant 

discussions about its adoption by Brazilian jurists. Thus, the presente study seeks to elucidate 

the most important and controversial facts about this topic, through a thorough analyseis of 

the doctrine and the legislation in force. It is importante to emphasize that the purpose of the 

study is not exhaust this complex and important subject, but to bring to light its main 

conjectures and legal implications in Brazilian procedural law. 

 

 

Keywords: Binding Precedents. Stare decisis. Legal certainty. Isonomy. Judicial Power. 
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INTRODUÇÃO 

 

A promulgação da Constituição Federal da República Brasileira de 1988 marcou a 

instituição do Estado Democrático de Direito, cujos princípios e valores irradiam seus efeitos 

sobre todo o ordenamento jurídico brasileiro. 

Partindo-se da necessidade de que princípios constitucionais como a segurança 

jurídica, a previsibilidade do ordenamento e a isonomia fossem eficazmente assegurados, em 

razão da constatação, nas últimas décadas, de considerável número de casos semelhantes 

julgados de modo divergente pelo mesmo tribunal e do aumento considerável da quantidade 

de demandas que chegam ao Poder Judiciário, intensificou-se, entre os juristas brasileiros, a 

discussão acerca da necessidade da instituição de um instrumento jurídico capaz de gerar 

maior racionalidade e previsibilidade às decisões judiciais. 

Após mais de cinco anos de discussão, foi sancionada a Lei 13.105, em 16 de março 

de 2015, a qual disciplinou um novo Código de Processo Civil em substituição ao antigo 

diploma datado de 1973.  

Com efeito, passou a viger no ordenamento pátrio, a partir de Março de 2016, o novo 

Código de Processo Civil. Tal diploma processual, em alguns de seus dispositivos, entre 

inúmeras inovações, formalizou a importância atribuída à uniformização da jurisprudência 

pelos tribunais brasileiros e atribuiu o dever de observância, por juízes e tribunais, a 

determinadas decisões proferidas no direito brasileiro, às quais a maioria da doutrina atribuiu 

eficácia vinculante e entendeu que constituem verdadeiro sistema de precedentes judiciais. 

Verifica-se que com a elaboração do Código de Processo Civil de 2015, o 

legislador infraconstitucional buscou promover maior estabilidade e previsibilidade do 

direito brasileiro, a fim de adequar e otimizar a atividade jurisdicional e garantir maior 

segurança a todos os jurisdicionados, eliminando-se a nocividade da instabilidade dos 

tribunais superiores, através da uniformização de seus entendimentos em todos os níveis 

jurisdicionais. 

A implantação de um sistema de precedentes vinculantes no ordenamento 

brasileiro, contudo, é tema que gera, entre juristas e doutrinadores, divergências em 

elevadas proporções. Primeiro porque o sistema de precedentes vinculantes (binding 

precedentes) se originou nos ordenamentos jurídicos de tradição do common law com o 

objetivo de conferir maior racionalidade decisório argumentativa, na medida em que o 

direito, nesses ordenamentos, possui as decisões judiciais como principal fonte de sua 

aplicação, enquanto no Brasil, de tradição romano-germânica, a principal fonte de 
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aplicação de sua aplicação é a lei, o que demonstra que funcionam de modo 

completamente diferente. 

Em segundo lugar, porque divergem os estudiosos do processo civil acerca da 

efetiva adoção de um sistema de precedente pelo atual diploma processual, através dos 

artigos 926 e 927, bem como acerca de sua eficácia vinculante. Desse modo, muito se 

discute sobre quais das hipóteses dispostas nos incisos do artigo 927 possuem eficácia 

vinculante em relação aos demais juízes e tribunais brasileiros. 

Em terceiro lugar, por derradeiro, porque para parcela da doutrina a adoção 

desse instrumento, diferentemente do que pretendido na teoria, pode vir a se tornar um 

sistema de mero gerenciamento de casos que envolvem as mesmas circunstâncias fáticas 

e jurídicas, como solução para a questão do elevado número de litígios levados ao 

judiciário brasileiro, sem que haja nesses julgamentos, todavia, a observância das 

particularidades do caso concreto e o respeito ao efetivo contraditório.  

Destarte, a fim de compreender a aplicação do sistema de precedentes 

vinculantes no ordenamento brasileiro, abordar-se-á, no primeiro capítulo, as diferentes 

circunstâncias que levaram à formação dos sistemas da civil law e common law e suas 

particularidades, bem como a relação de aproximação entre eles, que se intensificou a 

partir do século XX. 

Noutro giro, no segundo capítulo, abordar-se-á o conceito de precedente e a 

doutrina do stare decisis et quieta non movere, as diferenças que o significado de 

precedentes guardam com relação ao de jurisprudência, súmula e decisão judicial, a sua 

composição, destacando-se, para tanto, os distintos elementos que os compõem e as 

técnicas de distinção e superação utilizadas pelo julgador quando houver precedente 

vinculante aplicável ao caso em que estiver julgando.  

Por fim, no terceiro capítulo, pretende-se discorrer acerca dos diferentes 

posicionamentos de alguns doutrinadores acerca da temática envolvendo o presente 

trabalho, tal como demonstrar, através da interpretação de pesquisa elaborada pela 

Associação de Magistrado do Brasil, “Quem Somos: A Magistratura que Queremos”, 

como os juízes brasileiros pensam sobre o sistema de precedentes vinculantes, e analisar 

as principais dificuldades práticas de utilização desse instrumento jurídico, tal como os 

possíveis meios que se revelam necessários à sua consolidação e uniformização na prática 

forense brasileira, de modo a viabilizar e garantir todos os objetivos aos quais, inicialmente, o 

legislador se propôs a fazer. 
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1 ORIGEM DO SISTEMA DE PRECEDENTES JUDICIAIS  

 

O estudo relacionado ao sistema de precedentes judiciais vinculantes e a sua 

aplicação no ordenamento jurídico brasileiro ganhou maior importância e repercussão dentro 

da sociedade brasileira após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, que foi 

introduzido pela Lei nº 13.105/2015, em razão da adoção de dispositivos que fixam regras e 

diretrizes com o objetivo de uniformizar sua aplicação no ordenamento pátrio. 

É imperioso salientar, antes de se abordar de forma específica a sistemática dos 

precedentes judiciais com eficácia vinculante no direito brasileiro, que a técnica de decidir a 

partir da utilização de precedentes como princípios argumentativos, assim como os conceitos 

a eles relacionados, possuem origem em sistemas jurídicos anglo-saxônicos, adeptos à 

tradição do common law
1
, a exemplo de países como os Estados Unidos e a Inglaterra. 

Lado outro, o Brasil, país de colonização romano-germânica, possui adesão ao 

regime jurídico da civil law, sistema que prevaleceu na Europa Continental. Esses sistemas 

possuem características e regras próprias que se diferenciam entre si, sobretudo no que tange à 

valoração atribuída aos códigos, bem como à função que o julgador exerce ao considerá-los
2
. 

Tal distinção decorre das diferentes circunstâncias políticas e culturais vivenciadas 

nos países adeptos aos referidos sistemas, as quais levaram à formação de tradições jurídicas 

com traços distintos. Senão vejamos as palavras de Luiz Guilherme Marinoni: 

 
O civil law e o common law surgiram em circunstâncias políticas e culturais 

completamente distintas, o que naturalmente levou à formação de tradições jurídicas 

diferentes, definidas por institutos e conceitos próprios a cada um dos sistemas.
3
 

 

Contudo, não obstante a presença de inquestionáveis diferenças estruturais, culturais 

e sistêmicas entre os dois principais regimes jurídicos do ocidente, passou-se a observar entre 

eles, ao longo dos anos, principalmente a partir do século XX, um intenso movimento de 

convergência, conforme destaca Dierle Nunes: 

 

Conhece-se a tendência mundial de convergência dos aludidos sistemas, de modo a 

não se poder mais afirmar que um país seja puramente de common law ou de civil 

law, em face da adoção de códigos e leis nos primeiros (como, v.g., os estatutos do 

EUA e a CPR inglesa de 1998) como fonte importante na aplicação do direito, e da 

                                                 
1
 CÂMARA, Alexandre. O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas S.A., 2015, p. 426. 

2
 MARINONI, Luiz Guilherme. Aproximação Crítica entre as Jurisdições de Civil Law e de Common Law 

e a Necessidade de Respeito aos Precedentes no Brasil. Curitiba, Revista da Faculdade de Direito –UFPR, n. 

49, 2009, p. 30. 
3
 Ibidem, p. 35. 
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adoção da força persuasiva ou vinculante dos julgados (“precedentes”) nos 

segundos, como de algum modo vem ocorrendo em nosso país.
4
 

 

No mesmo sentido, aponta Luiz Guilherme Marinoni: 

 
Existe uma recíproca aproximação entre as tradições de civil law e de como law no 

mundo contemporâneo. De um lado, a tradição do common law cada vez mais 

trabalha com o direito legislado, fenômeno que já levou a doutrina a identificar a 

statutorification do common law e se perguntar a respeito de qual o lugar do 

common law em uma época em que cada vez mais vige o statury law. De outro, a 

tradição de civil law cada vez mais se preocupa em assegurar a vigência do princípio 

da liberdade e da igualdade de todos perante o direito trabalhando com uma noção 

dinâmica do princípio da segurança jurídica, o que postula a necessidade de 

acompanharmos não só o trabalho do legislador, mas também as decisões dos 

tribunais, em especial das Cortes Supremas, como expressão do direito vigente.
5
 

 

É imperioso salientar que embora esses sistemas jurídicos tenham se formado em 

contextos diferentes, expressando, por esse motivo, conceitos e regras diversos, tal 

diferenciação, atualmente, tem sido cada vez mais relativizada, a exemplo, justamente, da 

controversa aplicação no ordenamento brasileiro da técnica de decidir com base em decisões 

precedentes. 

Sob esse contexto, demonstra-se de fundamental importância à efetiva compreensão 

do tema do presente trabalho, que se realize, inicialmente, uma breve abordagem histórica 

acerca das duas grandes tradições jurídicas do direito ocidental, no que tange às suas origens e 

características, bem como à relação de aproximação existente entre eles e os possíveis 

fundamentos que justificam essa recíproca utilização de técnicas e institutos próprios de cada 

um dos sistemas.  

Ressalta-se, de antemão, que apesar de possuírem proeminência no mundo 

contemporâneo, em razão da expansão alcançada, as famílias do direito romano-germânico e 

da common law não são os únicos sistemas existentes no mundo, haja vista a dificuldade que 

teriam de dar conta de toda realidade jurídica mundial.
6
 

Todavia, para o estudo deste trabalho de conclusão de curso, que tem como objetivo 

analisar a aplicabilidade dos precedentes judiciais com caráter vinculante no ordenamento 

                                                 
4
 NUNES, Dierle. O Brasil entre o civil law e o common law: A tendência de padronização decisória (uso 

de precedentes) – Iter mínimo para sua aplicação. Disponível em: < https://www.diritto.it/o-brasil-entre-o-

civil-law-e-o-common-law-a-tendencia-de-padronizacao-decisoria-uso-de-precedentes-iter-minimo-para-sua-

aplicacao/>. Acesso em 17 de maio de 2019. 
5
 MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil: 

Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. Volume. 3. Ed. 2017. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

v II, p. 640. 
6
 DAVID, René. Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo. Direito Comparado. 2. Ed. Lisboa: 

Meridiano LDA, 1978, p. 45. 

https://www.diritto.it/o-brasil-entre-o-civil-law-e-o-common-law-a-tendencia-de-padronizacao-decisoria-uso-de-precedentes-iter-minimo-para-sua-aplicacao/
https://www.diritto.it/o-brasil-entre-o-civil-law-e-o-common-law-a-tendencia-de-padronizacao-decisoria-uso-de-precedentes-iter-minimo-para-sua-aplicacao/
https://www.diritto.it/o-brasil-entre-o-civil-law-e-o-common-law-a-tendencia-de-padronizacao-decisoria-uso-de-precedentes-iter-minimo-para-sua-aplicacao/
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brasileiro se faz suficiente uma breve abordagem acerca dois sistemas em referência, a saber: 

common law e civil law.  

 

1.1. Sistema Jurídico do Civil Law  

 

Conforme já abordado anteriormente, o Brasil é adepto ao sistema da civil law. Este 

sistema provém da tradição romano-germânica, a qual possui origem na Europa Continental e 

agrupa países que tiveram como base de formação da ciência jurídica o direito romano, a 

exemplo da França, Alemanha, Espanha, Itália e Portugal.
7
 

De acordo com os ensinamentos trazidos por René David, observa-se que o direito 

desenvolvido na família romano-germânica é continuador e, não, idêntico ao direito romano, 

tendo em vista que muitos dos seus elementos provêm de fontes distintas do direito romano
8
, 

senão vejamos: 

 
A família romano-germânica tem atrás de si uma longa história. Ela liga-se ao 

direito da antiga Roma, mas uma evolução mais que milenária afastou, de modo 

considerável, não só as regras de fundo e de processo, mas a própria concepção que 

se tem do direito e da regra do direito da que era admitida no tempo de Augusto ou 

de Justiniano. Os direitos da família romano-germânica são os continuadores do 

direito romano, cuja evolução concluíram; não são de modo algum a cópia deles, 

tanto mais que muitos dos seus elementos derivam de fontes diversas do direito 

romano.
9
 

 

Este sistema se espalhou pelo mundo inteiro em virtude do processo de colonização 

que existiu no continente europeu, iniciado no século XV, bem como em razão da fórmula de 

codificação, a qual desenvolveu um direito comum a toda a Europa, entre o século XIX e XX, 

e provocou, inclusive em países que não foram submetidos ao domínio dos países 

colonizadores da Europa, o fenômeno de recepção voluntária.
10

 

A origem do sistema da civil law e sua formação está atrelada aos estudos 

desenvolvidos pelas Universidades europeias a partir do século XII
11

, que tiveram por objeto 

as compilações do Imperador Justiniano,  que constituíram o corpus iuris civilis, através do 

trabalho dos glosadores e comentadores.
12 

 

                                                 
7
 Ibidem, loc. cit. 

8
 Ibidem, p. 55 

9
 Ibidem, loc. Cit. 

10
Ibidem, p. 57 

11
Ibidem, p. 45. 

12
Ibidem, p. 64-76. 
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Do ponto de vista da ciência, é a partir do renascimento que ocorreu no continente 

europeu, no século XIII, que se criou a família romano-germânica
13

, depois de anos de 

convivência com a descentralização gradual da jurisdição romana, que havia sido substituída 

pelas jurisdições dos povos bárbaros que invadiram Roma.
14

  

Note-se as palavras de David: 

 
A sociedade, com o renascer das cidades e do comércio, toma de novo consciência 

da necessidade do direito; acaba por conceder que só o direito pode assegurar a 

ordem e a segurança que permitem o progresso.
15

 

 

Nesse período, surgiu a preocupação de que somente o direito poderia efetivamente 

assegurar a ordem e o progresso
16

, havendo, após seis séculos de seu desenvolvimento pelas 

universidades, a necessidade de positivá-lo.
17

  

Desenvolveu-se, então, o sistema de codificação adotado pela tradição romano-

germânica, o qual obteve tamanho êxito, conforme ressalta David, por estar atrelado ao 

propício momento histórico no qual foi formado, qual seja, no século XVIII, com os ideais da 

Revolução Francesa de 1789 e em virtude da expansão napoleônica.
18

  

Isso porque, explica esse jurista, a obra codificada deveria conter novos princípios de 

justiça, liberdade e dignidade do indivíduo, em detrimento dos privilégios da antiga ordem, 

bem como ser estabelecida em um país com grande influência sobre os demais.
19

 

Barboza observa que a revolução intelectual nos países decorrentes das Revoluções 

Burguesas, dentre elas a Revolução Francesa, bem como a Americana e as Revoluções que 

ocorreram nos países latinos, as quais levaram à adoção de novos posicionamentos quanto à 

humanidade, sociedade, economia e estado, foi fundamental para a formação do sistema de 

codificação
20

. Senão vejamos suas palavras: 

 
As revoluções burguesas trouxeram, assim, algumas transformações, especialmente 

no que diz respeito aos direitos naturais do homem, à separação dos poderes, ao 

racionalismo, ao antifeudalismo, ao liberalismo burguês, ao estadismo e ao 

nacionalismo.
21

 

                                                 
13

 Ibidem, p. 57. 
14

 Ibidem, p. 60. 
15

 Ibidem, loc. cit. 
16

 BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz. Stare Decisis, Integridade e Segurança Jurídica: Reflexões 

Críticas a partir da aproximação do sistema de common law e civil law na sociedade contemporânea. Tese 

Doutorado – Centro de Ciências Jurídicas e Sociais, Programa de Pós- Graduação em Direito, Curitiba, 2011, p. 

52. 
17

 DAVID, René. Op. Cit., p. 83. 
18

 Ibidem, loc. cit. 
19

 Ibidem, p. 84-85 
20

 BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz. Op. Cit., p. 53. 
21

 BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz. Op. Cit. p. 54.  
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O exercício dessas transformações, ademais, exigiu a admissão dos argumentos do 

filósofo Montesquieu no que diz respeito à concepção do Estado e a sua separação de poderes, 

especialmente a delimitação entre as funções do Legislativo e o Judiciário.
22

 

O objetivo de limitar o poder desenvolvido pelo Judiciário adveio do anterior 

pertencimento deste órgão à classe aristocrata na sociedade francesa e da tendência histórica 

que esse poder tinha de tomar decisões de modo a beneficiar o monarca em detrimento dos 

cidadãos.
23

 Veja-se:  

 
(...) a Revolução francesa, além de ter instituído um direito novo e destruído o poder 

real, também foi obrigada a calar os juízes. Isto porque os magistrados, na França do 

antigo regime, eram fiéis escudeiros do status quo. Exerciam o poder para impedir 

quaisquer avanços que pudessem comprometer os interesses do rei e dos senhores 

feudais. Daí a revolução francesa ter negado o Judiciário, como se vê na célebre fase 

de Montesquieu – os juízes devem se comportar como seres inanimados, limitando-

se a pronunciar as exatas palavras da lei.
24

 

 

Sobre essa questão, continua Marinoni: 

 
Antes da Revolução Francesa, os membros do Judiciário francês constituíam uma 

classe aristocrática não apenas sem qualquer compromisso com os valores da 

igualdade, da fraternidade e da liberdade, como mantinham laços visíveis e espúrios 

com outras classes, especialmente com a aristocracia feudal, em cujo nome atuavam 

sob as togas. Nessa época, os cargos judiciais eram comprados e herdados, o que 

fazia supor que o cargo de magistrado deveria ser usufruído como uma propriedade 

particular, capaz de render frutos pessoais.
25

 

 

É possível verificar nos países adeptos ao sistema jurídico da civil law algumas 

características herdadas pelo sistema da codificação, tais como o uso de uma terminologia 

comum, a exigência de que seja adotada uma regra de direito geral e abstrata, a adoção de 

princípios que imponha a adoção de direito seja justo e razoável, assim como a prevalência da 

lei em relação aos costumes enquanto fonte de aplicação do direito.
26

 

Essas características herdades pelos países adeptos à tradição romano-germânica 

explicam o porquê de serem os países da civil law conhecidos como “países de direito 

escrito”, nos quais os juristas buscam as regras e soluções do direito ao caso concreto através 

de textos Legislativos ou regulamentares emanados das autoridades com competência para 

legislar
27

, saber:  
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 MARINONI, Luiz Guilherme. Op. Cit., p. 29. 
23

 BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz. Op. Cit., p. 53. 
24

 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. Disponível em: <http://www.marinoni.adv.br/wp-

content/uploads/2016/08/Confer%C3%AAncia_IAP2.pdf >. Acesso em: 20 de maio de 2019. 
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 Idem. Op. Cit., 2009, p. 28 
26

 BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz. Op. Cit., p.53. 
27

DAVID, René. Op. Cit. p. 119. 
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A função dos juristas parece ser fundamentalmente a de descobrir, com auxílio de 

processos vários de interpretação, a solução que em cada caso, corresponde à 

vontade do legislador.
28

 

 

Observa-se, especialmente a partir da análise do contexto vivenciado na França, no 

século XVIII, que a tradição romano-germânica e, portanto, o sistema da civil law  foi 

desenvolvido com a clara necessidade de limitar a atuação do julgador ao conteúdo da lei, e 

para que isso fosse possível, os textos legais dispostos nos códigos deveriam conter, de forma 

clara, completa e coerente, a regra geral e abstrata que seria utilizada para resolução das mais 

diversas situações conflitivas futuras.
29

 

Note-se as palavras de Barboza: 

 
Busca-se, destarte, limitar o Poder Judiciário que deveria apenas interpretar e aplicar 

a lei, sem ter a possibilidade de criar o Direito. Para tanto, a Codificação não só se 

faz necessária, como foi preciso pensar num sistema completo, coerente e claro que 

não ensejasse dúvidas em sua aplicação. Se o juiz tivesse que suprir uma lacuna da 

lei então ele estaria legislando e haveria uma afronta ao princípio da Separação dos 

Poderes.
30

 

 

A partir da abordagem do contexto histórico de formação da tradição romano-

germânica, verifica-se que a razão para a lei ser considerada fonte principal de aplicação de 

direito no sistema da civil law decorre do elevado valor atribuído aos códigos, herança de um 

sistema de codificação, bem como da função atribuída ao juiz nessa família, de mero 

intérprete da lei, “bouche de la loi”, ou seja, “boca da lei”, sem qualquer espaço para se criar 

direitos novos.
31

 

É importante destacar, por derradeiro, que o direito desenvolvido no Brasil, fruto da 

tradição romano-germânica, atribuí, portanto, importante valor à lei como fonte de direito. 

Contudo, tal valor tem sido consideravelmente influenciado pelas demais fontes de aplicação 

do direito, o que será melhor abordado nos próximos capítulos.  

 

1.2. Sistema Jurídico do Common Law 

 

                                                 
28

 Ibidem, loc. cit. 
29

 MARINONI, Luiz Guilherme. Op. Cit., p. 30.  
30

 BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz. Op. Cit., p. 56. 
31

 MARINONI, Luiz Guilherme. Op. Cit., p. 30. 
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O sistema do common law possui origem no direito inglês e compreende, além deste 

direito, os direitos dos países que possuem língua inglesa ou os quais estiveram politicamente 

associados à Inglaterra, a exemplo do País de Gales e dos Estados Unidos.
32

  

Destaca David que o estudo da common law deve ser iniciado com a análise do 

direito desenvolvido na Inglaterra, na medida em que até o século XVIII, esse sistema foi 

fundamentalmente marcado pela história do direito inglês.
33

 

De acordo com esse jurista francês, diferentemente da tradição da civil law, o sistema 

da common law se desenvolveu de forma autônoma e não conheceu a renovação pelo direito 

romano ou pelo sistema de codificação, sendo sua formação dividida em quatro etapas
34

, 

vejamos: 

 
Podem reconhecer-se na história do direito inglês, quatro períodos principais. O 

primeiro é o período anterior à conquista normanda de 1066. O segundo vai de 1066 

ao advento da dinastia dos Tudors (1485), é o da formação da common law, no qual 

um sistema de direito novo acaba por se impor, em oposição aos costumes locais; as 

condições nas quais se estabeleceu a common law exerceram uma influência neste 

sistema, que ainda nos dias de hoje está longe de se considerar extinta. O terceiro 

período, que vai de 1485 a 1832, é marcado pelo desenvolvimento da common law; 

contudo, esta deve aceitar um compromisso com um sistema complementar e 

possivelmente rival, que se manifesta nas regras de equidade. O quarto período, que 

começa em 1832 e continua até aos nossos dias, é o período moderno, no qual a 

common law deve fazer face a um desenvolvimento sem precedentes da lei e 

adaptar-se a uma sociedade cada vez mais pela admiração.
35

 

 

Depreende-se da análise desse contexto, que a common law começou efetivamente a 

se desenvolver a partir do ano de 1066, após a invasão normanda na Inglaterra. O período 

anterior a essa data é chamado de período anglo-saxônico, do qual não se conhece muito, haja 

vista tratar-se de um direito estritamente local, com leis que regulavam de forma limitada as 

relações sociais e os costumes das tribos, de modo semelhante às leis bárbaras editadas após 

as invasões na Europa Continental.
36

 

Com efeito, após a conquista normanda da Inglaterra, no ano de 1066, foi instituído 

um poder forte e centralizado, com grande experiência para administrar, surgindo também o 

feudalismo que pôs fim à época tribal.
37

 Nesse período, o feudalismo se desenvolveu de forma 

organizada com caráter militar, características que contribuíram para afastar o 

desenvolvimento da common law no continente europeu.
38
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 DAVID, René. Op. Cit., p. 327. 
33

 Ibidem, loc. cit. 
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Ao longo dos anos, mais especificamente a partir do século XIII, os conquistadores 

da Inglaterra instituíram um sistema de justiça real em substituição às antigas cortes e regras 

feudais, que constituem as Cortes Reais, também conhecidas como Tribunais Reais de Justiça 

ou Tribunais de Westminster.
39

 

Sobre essa questão, Barboza traz as seguintes palavras:  

 

Nesse processo de centralização da justiça, os juízes desenvolveram novos 

procedimentos e remédios, bem como um novo corpo de direito substantivo que 

seria aplicado a todos os cidadãos ingleses, o que justifica o nome de common law, 

como direito comum a todos, em oposição aos costumes locais. Ou seja, common 

law significava o direito comum a todo Reino da Inglaterra, comum justamente 

porque se decidia de maneira centralizada pelas Cortes Reais de Justiça de 

Westminster. Desse modo, o common law se opunha a todos os direitos locais que se 

baseavam nas tradições e eram distintos de um local para outro. Mais tarde, o 

common law passou a fazer contraste com o statute law e com a equity.
40

 

 

Os Tribunais reais, no início da conquista normanda, não possuíam competência 

plena, desse modo, apenas em causas consideradas de alta justiça intervinha o rei. Todos os 

outros litígios deveriam ser resolvidos fora das jurisdições reais, ou seja, pelas Cortes locais.
41

 

No fim da Idade Média, aproximadamente no século XV, os Tribunais Reais se 

tornaram os únicos a administrarem a justiça, em razão do interesse que o monarca tinha de 

aumentar a sua autoridade e poder no reino, todavia, esse exercício jurisdicional, aponta 

David, permanecia em caráter excepcional
42

, confira-se: 

 

Submeter o seu caso às jurisdições reais não é, até esta data, um direito para 

particulares. É um privilégio, para o qual é necessário solicitar a concessão, que a 

autoridade real apenas concede com perfeito conhecimento de causa. Aquele que 

quiser pedir justiça ao rei, dirige-se a um grande oficial da Coroa, ao Chanceler, e 

pede-lhe a concessão dum writ por força do qual as jurisdições reais poderão ser 

postas em funcionamento
43

. 

 

Quem quisesse submeter determinado caso a esta jurisdição, deveria se dirigir ao 

Chanceler, oficial da coroa real, e pedir-lhe a concessão de um writ, espécie de, nas palavras 

de David, “ordem dada aos reis aos seus agentes, para que estes ordenem ao demandado agir 

de acordo com o direito, satisfazendo assim a pretensão do demandante”.
44
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Chegou-se a um momento na história do direito inglês no qual se observou que 

determinadas situações fáticas que ensejaram à concessão de writs foram se repetindo, 

criando-se uma espécie de lista de writs. A isto se deu o nome de “brevia de cursu”.
45

 

Tempos depois, a cada writ, passou-se atribuir um determinado processo a ser 

seguido, o que ficou conhecido como “actions on the case”, ações nas quais os juízes reais se 

entenderam competentes para proferir julgamento.  

Barboza destaca que o direito inglês atribuiu ao processo maior importância do que 

ao direito subjetivo, o que ficou conhecido como “remedies precede rights”, ou seja, para o 

direito material ser satisfeito ter-se-ia que buscar o remédio processual adequado.
46

 

Essa rigidez em termos processuais foi a principal razão que impediu a Inglaterra de 

recepcionar os conceitos do direito romano, haja vista que “a complexidade e a tecnicidade 

dos processos eram tais que não podiam ser apreendidos senão pela prática”, nas palavras de 

David.
47

 

No período posterior, compreendido entre os anos de 1485 a 1832, o direito inglês 

passou a abrigar um sistema paralelo ao common law, que ficou conhecido como equity. Esse 

conjunto de regras jurídicas se desenvolveu ante a dependência dos processos formalistas
48

 e 

tinha como função principal suplementar a atuação das Cortes Reais de Justiça do common 

law quando não houvesse um determinado tipo de ação para o caso questionado ou quando, 

havendo o remédio adequado, este não atendesse aos anseios sociais.
49

 

Nestes casos, poderia o particular, a fim de obter a justiça, recorrer diretamente ao 

rei, passando, o recurso, anteriormente, pelas mãos do Chanceler, a quem caberia o papel de 

guiar o rei em sua decisão.
50

  

A equity, conforme aponta Barboza, era “inspirada no direito canônico e romano e 

seu processo era escrito e secreto, diferentemente do common law, que era oral e público”.
51

 

Ademais, tal sistema “foi importante na formação do direito inglês, especialmente apara 

estabelecer princípios gerais do direito, além de promover a justiça e os anseios da 

sociedade”.
52

 

Pouco a pouco, essa atuação do Chanceler aumentou e este passou a ser considerado 

um juiz autônomo, sendo cada vez mais requisitado. Em um dado momento, chegou-se, 
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inclusive, a existir a ameaça de que o sistema da common law, no direito inglês, seria 

substituído pela civil law.  

Contudo, em razão da má organização da jurisdição e de sua morosidade, isso não 

ocorreu, tendo sido desenvolvido, finalmente, um compromisso entre os dois regimes 

existentes, quais sejam, da common law e da equity
53

, conforme ressaltado por David:  

 

A revolução, que teria conduzido a Inglaterra para a família dos direitos romanistas, 

não se realizou; foi definitivamente concluído um compromisso para deixar 

subsistir, lado a lado, num certo equilíbrio de forças, os tribunais de common law e a 

jurisdição do Chanceler.
54

 

 

É por esta razão que o direito inglês possui uma estrutura dualista,
55

 veja-se: 

 

Ao lado das regras da common law que são obra dos Tribunais Reais de 

Westminster, também designados por Tribunais de common law, ele apresenta 

regras de equidade, que vieram completar e aperfeiçoar as regras de common law.
56

 

 

No século XIX, já no chamado período moderno, o qual se iniciou no ano de 1832, 

os Tribunais Reais se tornaram jurisdições de direito comum na Inglaterra, especificamente 

após o ano de 1875. O desenvolvimento das ideias democráticas é o marco dessa nova 

época,
57

 a qual perdura até os dias atuais.   

Passou-se, neste momento, a não mais haver distinção formal entre os Tribunais da 

common law e da Equidade da Chancelaria, assim como a se dar importância à legislação, 

sem, contudo, se retirar o aspecto tradicional da common law no que diz respeito à obra dos 

tribunais.
58

 Observe-se: 

Os instrumentos essenciais para o conhecimento do direito inglês são, futuramente, 

no que diz respeito à jurisprudência e legislação, a nova coleção dos Law Reports 

(criada em 1865), no que se refere à exposição sistemática do direito inglês, a 

coleção das Laws of England, publicada sob a direção de Lorde Halbury
59

. 

 

Esse movimento de modernização no século XIX, continua até o dias atuais e, 

conforme ensina Barboza, é possível observar que a família da common law passou a lidar 

com um maior número de leis e de normas supranacionais da Comunidade Europeia.
60
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Para concluir essa breve abordagem sobre a família da common law, urge salientar 

que um dos importantes motivos para o desenvolvimento de um direito pautado, 

primordialmente, nas decisões judiciais proferida pelos tribunais é a inexistência de rupturas 

históricas na formação do direito inglês, diferentemente do sistema da civil law desenvolvido 

na Europa Continental,  o qual, a exemplo da França, rompeu com o direito preexistente à 

Revolução Francesa.
61

 

Luiz Guilherme Marinoni destaca que os juízes no direito inglês “não só constituíram 

uma força progressista preocupada em proteger o indivíduo e em botar freios no abuso do 

governo, como ainda desempenharam papel importante para a centralização do poder e para a 

superação do feudalismo”
62

. 

Para Barboza:  

 

Dizer que o direito inglês é predominantemente Judiciário significa dizer que a fonte 

primária do seu direito são as decisões judiciais, sendo de extrema importância o 

papel criador de seus juízes (judge-made-law), dando-se reconhecimento à 

autoridade de seus precedentes.
63

 

 

No mesmo sentido, continua: 

 
Ainda, dizer que o direito inglês é um direito Judiciário significa dizer que ele é 

primordialmente prático, pragmático, casuístico. O direito inglês não é um direito 

acadêmico e, portanto, não tem princípios abstratos nem juristas teóricos; ao 

contrário, é um sistema de case-law, em que os juízes são práticos e cuja função é de 

aplicar a justiça e não alguma fórmula de direito preestabelecida
64

. 

 

Desse modo, pode-se dizer que a razão da jurisprudência ter sido historicamente 

considerada fonte principal de aplicação no sistema da common law, deveu-se ao fato de o 

direito inglês ter se formado pelas decisões proferidas nos Tribunais da common law e da 

Chancelaria, tendo recebido pouquíssima influência dos estudos desenvolvidos pelas 

Universidades e doutrina, diversamente ao que ocorreu na formação da civil law.
65

  

Segundo Marinoni, nesse sistema, o juiz busca a segurança jurídica e a 

previsibilidade das decisões nos precedentes, mais precisamente, no stare decisis, doutrina de 

respeito aos precedentes.
66

 

Ver-se-á, portanto, nos próximos capítulos, que as regras utilizadas como fonte de 

julgamento no sistema da common law são extraídas da “razão de decidir” da decisão 
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proferida no caso concreto paradigma, ou seja, na ratio decidendi, instituto base do sistema de 

precedentes. 

 

1.3. Aproximação entre os Sistemas Jurídicos do Civil Law e Common Law 

 

Diante da abordagem histórica e da análise das características dos dois principais 

sistemas jurídicos do mundo ocidental é possível tecer algumas observações. 

Inicialmente, cabe destacar que a grande diferença entre esses dois sistemas, 

conforme ensina Marinoni, “é o significado que se atribui aos Códigos e à função que o juiz 

exerce ao considerá-los”.
67

 

Assim, se por um lado aos juízes da common law se conferiu maior importância 

para resolução dos litígios, tendo em vista que nesse sistema se buscava primordialmente 

solucionar o processo, por outro, na família da civil law, aos julgadores caberia apenas a 

interpretação das regras materiais, gerais e abstratas dispostas nos textos legais.
68

 

Note-se as palavras de Marinoni: 

 
No common law, os Códigos não tem a pretensão de fechar os espaços para o juiz 

pensar; portanto, não se preocupam em ter todas as regras capazes de solucionar os 

casos conflitivos. Isto porque, no common law, jamais se acreditou ou se teve a 

necessidade de acreditar que poderia existir um Código que eliminasse a 

possibilidade de o juiz interpretar a lei. Nunca se pensou em negar ao juiz do 

common law o poder de interpretar a lei. De modo que, se alguma diferença há, no 

que diz respeito aos Códigos, entre o civil law e o common law, tal distinção está no 

valor ou na ideologia subjacente à ideia de Código.
69

 

 

 Conforme já abordado nos tópicos anteriores, isso ocorre porque o Poder Judiciário, 

no direito inglês, origem da formação da família da common law, constituiu juntamente ao 

Poder Legislativo, ou melhor, ao Parlamento, papel forte e fundamental na centralização de 

poder, com a finalidade de proteger a sociedade, superar o feudalismo e coibir os abusos do 

governo, afirmando, para tanto, a tradição jurídica passada, sem a necessidade de rupturas 

históricas.
70

 

O direito no common law se desenvolveu, portanto, juntamente às decisões judicias, 

jugde-made-law, e os limites impostos ao julgador se encontravam não nos códigos, mas nas 

decisões anteriormente proferidas, em razão do sistema de precedentes vinculantes.
71
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Lado outro, o direito desenvolvido no sistema da civil law, fundado nos ideias das 

Revoluções Burguesas, buscou romper com o direito comum europeu, a fim de desenvolver 

um novo direito nacional que fosse apto a coibir os abusos em desfavor do povo. Nesse 

sentido, buscou limitar a atuação do julgador ao poder do Parlamento, que representava o 

povo, e assegurar a completude do direito e a segurança jurídica através das normas contidas 

nos códigos.
72

  

Não obstante tais distinções já abordadas existentes entre os sistemas, vislumbra-se 

de maneira mais intensa no mundo jurídico ocidental, a partir do século XX, o fenômeno de 

aproximação entre as famílias jurídicas ora estudas.  

Paulo Grossi aborda em seus estudos como fator responsável pelo movimento de 

convergência entre a common law e a civil law, a globalização e a intercomunicação 

econômica, social e cultural que se intensificou sobremaneira nos diversos países aos longo 

dos anos. Veja-se: 

Existe uma dimensão extraordinariamente cultural (ou seja, de cultura jurídica) que 

a globalização implica e sobre a qual não se deve guardar silêncio. Concerne uma 

estimável introdução de valores culturais próprios do mundo da common law em 

nosso mundo da civil law.
73

 

 

Para esse autor, a intensa capacidade que um Estado possui para gerar riquezas 

impõe outras fontes de produção que não se encontram mais nos antigos modelos jurídicos. 

Observe-se: 

 
A práxis econômica faz-se produtora de direito: a nova economia e as novas 

mirabolantes técnicas exigem novos instrumentos jurídicos não encontráveis na 

bimilenar tradição romanista fundamentalmente radicada na noção de coisa corporal 

que, no final do século XX, parece paleolítica aos contemporâneos homens de 

negócios. Existem novas exigências jurídicas e se inventam novos instrumentos 

jurídicos, aptos a ordenar a nova circulação global.
74

 

 

Sobre essa aproximação entre os sistemas em razão das necessidades do comércio 

internacional, destaca David em sua obra:  

 
Projecta-se, assim, um movimento de aproximação entre o direito inglês e o direito 

do continente europeu; este movimento é estimulado pelas necessidades do 

comércio internacional e favorecido por uma mais nítida consciência das afinidades 

que existem entre os países europeus ligados a certos valores da civilização 

ocidental.
75
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Sob outro prisma, Barboza ensina que “os sistemas começam a se aproximar, 

especialmente por dois movimentos, o de Revolução dos Direitos Humanos e o de 

Judicialização da Política”.
76

 

No que tange ao primeiro movimento, aponta como ponto chave o contexto mundial 

vivenciado após as duas grandes guerras mundiais e os regimes ditatoriais vivenciados em 

diversos países do mundo, momento no qual se instaurou a necessidade de resgatar os direitos 

humanos como referencial ético a orientar e embasar toda a comunidade internacional.
77

 

No contexto do pós-guerra, surgiram as Constituições Democráticas que foram 

adotadas por diversos países ocidentais e visavam limitar o poder político através de 

instituições, processos e normas constitucionais vinculantes e de caráter obrigatório, contendo 

direitos fundamentais e atribuindo à dignidade da pessoa humana valor supremo a ser 

respeitado por todos.
78

 

Essas novas Constituições dotadas de força normativa e caráter coercitivo, conforme 

ressalta Barboza, também passaram a atribuir aos Tribunais ou Cortes vinculados, ou não, ao 

Poder Judiciário, a tarefa de fiscalização da aplicação dos valores constitucionais, reprimindo-

se eventuais violações.
79

 

Contudo, o caráter aberto e abstrato dessas normas constitucionais acabaram por 

dificultar a indicação, de forma prévia, do direito a ser aplicado no caso em julgamento, o 

que, de certa forma, aproximou a atividade desempenhada nos países abrangidos pelo sistema 

da civil law aos países adeptos da common law
80

, senão vejamos as palavras de Barboza: 

 
[...] como não há possibilidade de se apontar previamente qual o direito aplicado ao 

caso, caberá ao Judiciário densificar e dar significado a estes direitos, de acordo com 

o contexto histórico, social, político, moral e jurídico da sociedade naquele 

determinado momento. A norma, portanto, não existe no texto, mas apenas no caso 

concreto.
81

 

 

Esse novo papel atribuído aos Tribunais Constitucionais de aplicação dos direitos 

humanos consolidados nas constituições democráticas dos países, assim como nos 

documentos ratificados no plano internacional e regional, a exemplo da Declaração Universal 

de Direitos Humanos, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, do Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, da Convenção Americana de 
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Direitos Humanos e da Convenção Europeia de Direitos Humanos
82

, conforme destaca 

Barboza, refletiu na expansão do que ficou conhecido como judicial review
83

.  

Sobre o judicial review, expõe Marinoni: 

 
O judicial review, antes de afirmar, ao menos explicitamente, o poder de o Judiciário 

controlar a atividade do Legislativo, fundou-se na supremacia da Constituição sobre 

as leis, na ideia de que a lei que nega a Constituição é nula, e, mais enfaticamente, 

na constatação de que o Judiciário é o interprete final da Constituição e, assim, por 

lhe caber pronunciar o sentido da lei, também é dele o poder de dizer se a lei é 

contrária à Constituição.
84

 

 

Marinoni ressalta, então, que o juiz da civil law, no neoconstitucionalismo, passou a 

exercer papel “tão criativo quanto o do seu colega do common law” 
85
, haja vista que “o juiz, 

mediante as técnicas da interpretação conforme a Constituição e da declaração parcial de 

nulidade sem redução de texto, confere sentido à lei, distinto do que lhe deu o Legislativo”.
86

 

Por outro lado, sob a perspectiva do sistema da common law  no contexto 

vivenciado na Inglaterra durante o Estado de bem-estar social (“welfare-state”), René David 

destaca a intensificação do desenvolvimento legislativo. A saber:  

 
O movimento iniciado no século XIX continua nos nossos dias, com novas 

características. Uma nova corrente socialista, visando o estabelecimento da 

sociedade sobre novas bases, substituiu a corrente liberal que foi dominante até 

1914. A common law sofreu, por isto, uma grave crise, já que os processos de 

elaboração casuística e jurisprudencial, pelos quais ela se caracterizou desde a sua 

origem, conciliam-se com a vontade de efetuar na sociedade profundas e rápidas 

transformações. As leis e regulamentos adquiriram uma importância desmedida em 

comparação com a situação anterior”.
87

 

 

Esse autor relaciona a necessidade de produção legislativa ao triunfo das ideias 

democráticas do pós-guerra, bem como ao ingresso de países adeptos à common law, 

enquanto países signatários, na comunidade europeia, o que lhes exigiu uma notável 

produção de leis para dar efetivo cumprimento aos compromissos internacionais. Isto 

acabou por aproximá-lo à tradição romano-germânica
88

, observe-se: 

 
A common law conserva hoje a sua estrutura, muito diferente da dos direitos 

romanos germânicos, mas o papel desempenhado pela lei foi aí aumentado e os 

métodos usados nos dois sistemas tendem a aproximar-se; sobretudo a regra do 

direito tende, cada vez mais, a ser concebida nos países de common law como o é 

nos países da família romano-germânica. Quanto à substância, soluções muito 

                                                 
82

 Ibidem, p. 72. 
83

 Ibidem, p. 74. 
84

 MARINONI, Luiz Guilherme. Op. Cit., p. 43. 
85

 Ibidem, p. 41. 
86

 Ibidem, p. 38. 
87

 DAVID, René. Op. Cit., p. 352. 
88

 Ibidem, p. 48. 



25 

 

próximas, inspiradas por uma mesma idéia de justiça, são muitas vezes dadas às 

questões pelo direito nas duas famílias de direito.
89

 

 

O segundo movimento identificado por Estefânia Barboza acerca do 

desenvolvimento do judicial review consiste na judicialização da politica.
90

 De acordo com 

seus apontamentos, esse fenômeno “pode significar tanto a transferência das decisões do 

campo parlamentar ou executivo para as Cortes como o aumento dos métodos judiciais de 

tomada de decisões para além dos tribunais”. 
91

  

Ou seja, a partir da adoção de declarações de direitos fundamentais como parâmetro 

de controle de leis e atos administrativos, passou a ser mais comum a promoção de demandas 

envolvendo litígios que exigem, para sua consolidação, a atuação política de outros poderes, 

tais como os que envolvem direitos relacionados à liberdade de expressão, religiosa ou à 

privacidade, assim como “questões relacionadas ao biodireito, aborto, políticas públicas na 

área da saúde, educação, meio ambiente, processo eleitoral, união homoafetiva etc”.
92

 

Assim, Barboza ensina: 

 
O grande desafio está em superar as barreiras colocadas à atuação do Judiciário pela 

tradição do civil law, que pretendia limitar a atuação do juiz no texto normativo. A 

revolução dos direitos humanos e a judicialização da política expandem a atividade 

judicial não só no sentido quantitativo, mas também porque assume este poder o 

papel de concretizar direitos que só terão significado no caso concreto, o que os 

aproxima do papel do judge-made-law presentes nos sistemas de tradição da 

common law .
93

 

  

Com efeito, tais constatações demonstram que não há como considerar a existência 

de sistemas jurídicos estanques, seja em função do fenômeno da globalização e da facilidade 

de intercomunicação econômica, social e cultural entre os países, numa era em que as 

barreiras e distâncias físicas se tornam cada vez menores, ou mesmo em virtude do 

desenvolvimento do movimento do neoconstitucionalismo, a partir da segunda metade do 

século XX, após o período do pós-guerra.  

Cabe pontuar que embora o presente capítulo tenha tentado demonstrar, de forma 

breve, os possíveis fundamentos capazes de justificar a convergência existente entre os 

sistemas da common law e da civil law, o estudo sobre tal tema não se esgota com as 

constatações aqui trazidas, haja vista as inúmeras complicações desencadeadas pelas 
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dificuldades concretas que surgem em ambos os sistemas abordados e as medidas que estes 

adotam no intuito de encontrar melhores respostas e soluções.   

Nesse sentido, buscar-se-á, nos próximos capítulos, discorrer de forma mais 

específica sobre o sistema de precedentes judiciais, conceituando-o e destacando sua lógica de 

funcionamento, a fim de, posteriormente, apontar as implicações que surgem na prática 

forense do ordenamento jurídico brasileiro, com a promulgação do Código de Processo Civil 

no ano de 2015, após a tentativa do Direito Brasileiro de utilizá-lo como medida de sanar 

problemas e otimizar a atividade jurisdicional. 

 

2 SISTEMA DE PRECEDENTES JUDICIAIS 

 

A aproximação entre os sistemas da civil law e da common law, conforme 

demonstrado no capítulo anterior, se deve a inúmeros fatores
94

, especialmente em razão da 

globalização e do movimento do judicial review, consubstanciado na Revolução dos Direitos 

Humanos e da judicialização da política. 

Esses fatores contribuíram para que a lei perdesse sua supremacia enquanto fonte de 

aplicação do direito no sistema da civil law, se subordinasse a uma Constituição dotada de 

plena eficácia normativa e que o debate sobre temas associados aos novos direitos 

fundamentais previstos na Carta Magna fosse levado de maneira mais intensa ao judiciário. 

Isso porque o constitucionalismo, ao estatuir a supremacia dos direitos humanos, 

rompeu com a tradicional concepção de que os limites do papel do judiciário se encontravam 

nas normas escritas, ou seja, nas leis.
95

  

Destaca, sobre essa questão, o doutrinador Marinoni, que ao encontrar, a lei, 

contornos e limites nos princípios constitucionais, os ordenamentos da civil law passaram a 

sofrer um processo de transformação no que tange à sua concepção de direito e jurisdição, já 

que ao judiciário caberia não apenas a interpretação das leis, mas a confrontação destas com 

as novas normas constitucionais. 

Note-se:  

 
Não há dúvida de que o civil law passou por um processo de transformação das 

concepções de direito e de jurisdição. Ora, se o direito não está mais na lei, mas sim 

na Constituição, a jurisdição não mais se destina a declarar a vontade da lei, mas sim 

a conformar a lei aos direitos contidos na Constituição.
96
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Ademais, considerando o caráter abstrato do qual são dotadas as normas de direito 

humano, sem conter nos textos a completude de seu significado, essencial se faz a atuação 

política de outros poderes. Contudo, em razão do conteúdo estritamente moral que envolve 

tais demandas, mais uma vez é exigida a atuação do poder judiciário, ante a inercia dos 

demais poderes.
97

 

Assim, ao analisar os efeitos do constitucionalismo, Marinoni ressalta que o papel 

atribuído ao juiz na tradição da civil law se torna, ao mesmo tempo, inconcebível diante dos 

princípios clássicos de seu sistema e tão criativo quanto o papel que exerce o juiz do common 

law, haja vista que o exercício do controle de constitucionalidade da lei ocasiona a negação de 

característica própria dessa tradição, consistente na ideia de supremacia do Poder 

Legislativo.
98

 

Entrando na perspectiva do sistema jurídico brasileiro, Marinoni destaca que há, 

ademais, significativa particularidade que intensifica a ideia de que o julgador brasileiro não 

mais se identifica com a figura do magistrado da tradição da civil law, que está atrelada à 

adoção do sistema misto de controle de constitucionalidade.
99

  

Como cediço, no Brasil, o controle de constitucionalidade pode ser exercido por 

meio de ação direta, dirigida ao Supremo Tribunal Federal, chamado de controle concentrado 

de constitucionalidade, ou por via incidental, no curso de um caso conflitivo concreto, 

chamado de controle difuso de constitucionalidade.
100

  

De acordo com Marinoni, o controle de constitucionalidade pode ser feito, ainda, 

através das técnicas previstas no artigo 28, parágrafo único da Lei nº 9.868/99, que disciplina 

o processo e o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de 

constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, quais sejam: técnica da 

“interpretação conforme a Constituição” e da “declaração parcial de nulidade (ou de 

inconstitucionalidade) sem redução de texto”.
101

 

Para ele, podendo ser realizado o controle da constitucionalidade tanto por um juiz 

de 1º grau, que assume amplos poderes em dissonância à figura do tradicional magistrado da 

civil law, ao passo que pode negar a lei em desconformidade com a Constituição, dar-lhe 

sentido judicial por meio das supramencionadas técnicas de interpretação, bem como suprir a 

omissão do legislador em face dos direitos fundamentais, quanto por um Tribunal 
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Constitucional, se torna indispensável a adoção de um sistema que ofereça racionalidade às 

decisões, na medida em que considera que o que corre risco é próprio significado da 

Constituição.
102

 Observe-se suas palavras:  

 
Quando o controle da constitucionalidade é deferido ao Supremo Tribunal e à 

magistratura ordinária, a necessidade de um sistema de precedentes é ainda mais 

evidente, já que não está em jogo apenas a unificação da interpretação do direito 

infraconstitucional, mas também a própria afirmação judicial do significado da 

Constituição.
103

 

 

Sobre essa questão, continua: 

 
É intuitivo que, num sistema que ignora o precedente obrigatório, não há 

racionalidade em dar a todo e qualquer juiz o poder de controlar a 

constitucionalidade da lei. Como bem adverte Cappelletti, a introdução no civil law 

do método americano de controle de constitucionalidade conduziria à consequência 

de que uma lei poderia não ser aplicada por alguns juízes e tribunais que a 

entendessem inconstitucional, mas, no mesmo instante e época, ser aplicada por 

outros juízes e tribunais que a julgassem constitucional.
104

 

 

 

Em virtude das inúmeras interpretações dadas às leis no controle misto de 

constitucionalidade e da ausência de um sistema de precedentes com caráter vinculante, 

destaca que “poderia advir uma grave situação de incerteza jurídica e de conflito entre órgãos 

do Judiciário”.
105

 

Também nesse sentido, se posiciona Estefânia Barboza em sua tese, quando dispõe 

que a Revolução dos Direitos Humanos e a transferência de questões de conteúdo moral e 

político ao debate jurídico expandiu o papel do Poder Judiciário, o qual, quando do 

julgamento de casos constitucionais difíceis, passa a interpretar e construir significado dos 

direitos humanos e fundamentais, e, para tanto, se propõe a estudar os limites para essa 

interpretação.
106

 Veja-se: 

 

É nesse contexto que se deve pensar quais serão os limites a serem colocados na 

interpretação judicial dos direitos humanos. Como essa realidade já é presente nos 

países do common law, que nunca tiveram a ilusão de que os limites do intérprete 

estariam contidos no próprio texto normativo, é que se propõe o estudo da doutrina 

do stare decisis para verificar de que modo a mesma foi pensada a dar coerência e 

segurança jurídica ao sistema
107

. 
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Haveria, para ambos, a necessidade de instituir no ordenamento jurídico brasileiro 

um “sistema de precedentes constitucionais de natureza obrigatória”,
108

 o que, de certa forma, 

começou a ganhar força a partir da Emenda Constitucional nº 45 de 2004, a qual introduziu as 

súmulas vinculantes no texto da Constituição Federal da República Federativa de 1988, no 

art. 103-A, o qual possui a seguinte redação: 

 
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, 

mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre 

matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa 

oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 

administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, 

bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.  

§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas 

determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou 

entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e 

relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica.
109

 

 

Humberto Theodoro Júnior observa que como o direito processual prestigia 

primordialmente o princípio da segurança jurídica, basilar para a consolidação do Estado 

Democrático de Direito, e a lei, no decorrer dos anos, preocupou-se em incorporar princípios 

éticos em suas normas, tornando-se frequente a elaboração de enunciados legais com um 

conteúdo muito genérico e impreciso, consubstanciado em cláusulas gerais e em normas 

principiológicas, intensificou-se no ordenamento brasileiro a valorização da jurisprudência 

através de súmulas e da força atribuída aos precedentes.
110

 

Há um aumento por parte dos países de sistema da civil law de utilizarem, na medida 

do possível, as técnicas e experiências próprias dos países anglo-saxônicos no que se refere ao 

sistema de precedentes.
111

 O jurista italiano Michele Tarufo assevera que o relevante destaque 

dado à jurisprudência e ao emprego do sistema de precedentes repercutiu de forma 

significativa em todos os ordenamentos jurídicos modernos, a saber: 

 
Deve-se ressaltar, antes do mais, a grande importância que o emprego do precedente 

e da jurisprudência desempenha na vida do Direito de todos os ordenamentos 

modernos. Pesquisas realizadas em vários sistemas jurídicos têm mostrado que a 

referência ao precedente já não é mais, há algum tempo, uma característica peculiar 

aos ordenamentos de common Law, estando agora presente em quase todos os 

sistemas, mesmo nos de civil Law
112

. 
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Alexandre Câmara sustenta, em sua obra, que ordenamento brasileiro “desenvolveu, 

em um longo processo evolutivo, um sistema de precedentes judiciais que culminou, do ponto 

de vista normativo, com a edição do CPC de    5”, que elevou a atenção dada aos 

entendimentos firmados pelos tribunais.
113

  

Entretanto, Humberto Theodoro Jr. ressalta que o direito processual brasileiro acaba 

por se tornar um sistema sui generis, tendo em vista que tal ordenamento não adota um 

modelo de precedentes idêntico ao utilizado pelos países da common law.
114

  

  Tal questão sobre a adoção ou não de um sistema de precedentes com eficácia 

vinculante no ordenamento brasileiro é objeto de inúmeras discussões entre os doutrinadores 

brasileiros. Portanto, será aprofundada no próximo capítulo, quando for retratada a aplicação 

dos precedentes judiciais vinculantes na prática forense brasileira.  

Instar tratar, neste capítulo, alguns conceitos fundamentais relativos aos precedentes 

judiciais, abordando-se suas características, distinções em relação à jurisprudência e súmula, 

bem como suas técnicas de utilização, a fim de discutir, posteriormente, a sistemática adotada 

pelo Código de 2015. 

 

2.1 Diferenças entre Precedente Judicial, Jurisprudência, Súmula e Decisão Judicial 

 

De antemão, é de fundamental importância para a compreensão do sistema de 

precedentes judiciais, esclarecer a diferença que esse sistema guarda com relação aos 

conceitos de jurisprudência, súmula e decisão judicial, os quais costumam ser rotineiramente 

confundidos. 

Para o jurista Michelle Taruffo, precedente e jurisprudência se diferenciam tanto 

quantitativa, quanto qualitativamente. No que diz respeito ao primeiro caso, verifica-se que 

enquanto o precedente se refere a uma decisão proferida em um caso particular, a 

jurisprudência constitui um conjunto de julgados no mesmo sentido, que pode ser composto 

por dezenas ou centenas.
115

 

No que tange à segunda forma de diferenciação entre precedente e jurisprudência, 

Taruffo afirma que sendo o precedente composto pelos fatos que foram objeto de determinada 

decisão, da qual se constituiu uma regra jurídica universalizável, caberia ao julgador do caso 
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sucessivo analisar os dois casos e verificar se entre eles existe identidade ou analogia, a fim de 

concluir pela utilização ou não de tal regra em seu julgamento.
116

 

Desse modo, o precedente não seria extraído de forma presumida, mas, sim, a partir 

da observância e comparação entre os fatos que geraram o precedente e os fatos dos casos 

posteriores, concluindo, assim, que “a estrutura fundamental do raciocínio que leva o juiz a 

aplicar o precedente ao próximo caso é baseada em uma análise de fatos”.
117

 

Lado outro, como a jurisprudência, em regra, se constitui por pequenos textos que 

não incluem os fatos que foram objeto do caso concreto, a aplicação da regra formulada na 

decisão anterior não tem como servir de base para que seja feita a analogia dos fatos, mas tão 

somente a subsunção do caso sucessivo à regra jurídica consolidada.
118

 

Cabe destacar, portanto, que a regra jurídica é encontrada em declarações curtas que 

contêm, em sua maioria, um conteúdo muito mais específico do que o texto da norma sobre a 

qual se fez a interpretação.
119

 

Para Daniel Amorim, precedente se traduz como “qualquer julgamento que venha a 

ser utilizado como fundamento de um outro julgamento que venha a ser posteriormente 

proferido”.
120

 

Ele ressalta que apesar de o precedente ser encontrado na decisão judicial, não são 

todas as decisões proferidas nessas condições que consubstanciam precedentes, de modo que 

para que a decisão judicial seja utilizada como razão de decidir em um julgamento posterior, 

deve transcender o caso concreto.
121

 Observe-se: 

 

Registre-se nesse ponto que nem toda decisão, ainda que proferida pelo tribunal, é 

um precedente. Uma decisão que não transcender o caso concreto nunca será 

utilizada como razão de decidir de outro julgamento, de forma que não é 

considerada um precedente. Por outro lado, uma decisão que se vale de um 

precedente como razão de decidir naturalmente não pode ser considerada um 

precedente. Por outro lado, algumas decisões nem têm potencial para serem 

consideradas precedentes, como aquelas que se limitam a aplicar a letra da lei.
122
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É importante pontuar que o precedente é, portanto, a decisão judicial com 

potencialidade de se tornar paradigma, acerca de determinada matéria de direito, para servir 

de base de orientação tanto aos jurisdicionados, quanto aos magistrados e advogados.
123

  

O conceito de jurisprudência, por sua vez, está atrelado ao conjunto de decisões 

judiciais proferidas, no mesmo sentido, sobre uma determinada matéria pelos tribunais.
124

 

Ademais, o precedente judicial, possui caráter abstrato, uma vez que não vem materializada 

em nenhum enunciado ou julgamento, mas é extraída do entendimento majoritário sobre uma 

questão jurídica.
125

 

Sobre a diferença entre os dois, impende destacar suas palavras: 

 

Conforme ensina melhor doutrina, apenas um precedente já é o suficiente para 

fundamentar a decisão do processo julgado posteriormente, enquanto a utilização de 

jurisprudência como razão de decidir exige do julgador a indicação de vários 

julgados no mesmo sentido. Essa importante distinção deriva justamente do caráter 

concreto do precedente e abstrato da jurisprudência.
126

 

 

Com efeito, o reconhecimento pelo tribunal de que houve a consolidação objetiva de 

entendimento da jurisprudência sobre determinado tema, após uma quantidade considerável 

de julgados no mesmo sentido, pode ensejar a formalização de um enunciado normativo, o 

qual constitui a súmula.
127

 

Assim, pode-se dizer que as súmulas consistem em enunciados curtos que 

reproduzem a tese que serviu de fundamento ao entendimento dominante sobre determinada 

questão jurídica por um tribunal, possuindo, para tanto, o objetivo de noticiar a jurisprudência 

nele predominante.
128

  

De mais a mais, as súmulas vinculantes, por outro lado, estão disciplinadas no art. 

103-A da Constituição Federal de 1988 e consistem na possibilidade do Supremo Tribunal 

Federal, após reiteradas decisões sobre uma matéria constitucional, aprovar e editar enunciado 

normativo, o qual possui força vinculante com relação aos demais órgãos do Poder Judiciário 

e da Administração Pública Direta e Indireta, em todos os níveis.
129
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Assim, observa-se que as súmulas vinculantes também buscam a uniformização da 

jurisprudência, bem como a segurança jurídica e a repetição de julgamentos de demandas 

semelhantes.
130

    

  

2.2 Precedentes Judiciais e a Doutrina do Stare Decisis 

 

Precedente, em seu sentido amplo, conforme o conceito atribuído pelos juristas 

Didier Jr., Braga e Oliveira, significa “decisão judicial tomada à luz de um caso concreto, cujo 

elemento normativo pode servir como diretriz para o julgamento posterior de casos 

análogos”.
131

  

Dessa forma, cabe destacar que estar-se-á diante de um precedente quando uma 

decisão proferida em um pronunciamento, for utilizada como base de julgamento pelo órgão 

jurisdicional em um caso posterior.
132

 

Com relação à sua estrutura, Didier Júnior, Braga e Oliveira destacam que o 

precedente se compõe por vários elementos, dentre os quais estão as circunstâncias de fato 

que embasam a controvérsia, a tese ou princípio jurídico assentado na motivação do 

provimento decisório e a argumentação jurídica da questão. O que constitui o precedente 

judicial, em sentido estrito, é apenas o segundo desses elementos, a ratio decidendi.
133

 

Não obstante os debates e o uso dos precedentes judiciais dataram de longa data, esse 

sistema somente adquiriu eficácia vinculante, no direito inglês, do modo simétrico e rígido 

como se expressa atualmente nos países adeptos ao common law, na segunda metade do 

século XIX.
134

 De acordo com Barboza, especificamente quando o juiz James Parke se 

manifestou favorável à aplicação dos precedentes em prol da uniformidade, consistência e 

certeza, no caso Mirehouse v. Rennell de 1833.
135

 

Como as regras de direito na tradição da common law foram construídas 

principalmente pelas decisões proferidas pelos Tribunais, fez-se essencial o estabelecimento 

de uma doutrina que conferisse certeza ao sistema jurídico.
136
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Esse doutrina é chamada de stare decisis et quieta non movere e ficou conhecida 

como stare decisis, tendo como objeto de estudo o uso do sistema dos precedentes judicias, 

traduzindo-se pela ideia de “respeito às decisões judiciais precedentes, ou respeito aos 

precedentes, decisões que já foram tomadas anteriormente por outros tribunais e que 

resolveram problemas semelhantes (treat like cases alike)”.
137

 

Nesse sentido, leciona Barboza:  

 

O corpo de precedentes disponíveis para serem considerados em qualquer sistema 

jurídico representa, assim, uma acumulação de conhecimento do passado. Não é 

sempre, e não tem que ser sempre, que existe uma perfeita equivalência entre um 

novo caso e algum precedente. É mais provável que, para cada caso novo, um 

conjunto de decisões prévias garanta alguns modelos similares que possam ser 

adotados ou adaptados para solucionar o problema que se enfrenta atualmente.
138

 

 

Constituem como principais fundamentos do stare decisis, a igualdade, a coerência, 

a isonomia, a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais.
139

 Além disso, na 

doutrina do stare decisis, conforme sustenta Daniel Amorim, um só precedente é o suficiente 

para constituir direito e gerar obrigação, haja vista que se materializa na decisão paradigma 

utilizada como fundamento de decidir em outros casos concretos posteriores.
140

 

Para tanto, a stare decisis possui duas variações, a vertical e a horizontal. Segundo 

Michele Taruffo, essas variações dizem respeito ao modo pelo qual os precedentes operam no 

ordenamento jurídico, ou seja, a direção que o precedente tomará com base na relação 

existente entre o órgão prolator da decisão e o julgador do caso posterior.
141

 

Note-se as palavras de Taruffo: 

 

Um aspecto que deve ser lembrado, se se deseja entender adequadamente como 

opera o precedente, é a sua direção. Deseja-se assim indicar a relação que existe 

entre o órgão que pronunciou a decisão que vem tomada como precedente, e o juiz 

do caso sucessivo. A força do precedente, na verdade, não é expressa de forma geral, 

nem de modo indiferenciado em relação a qualquer juiz, mas depende de sua 

direção.
142

 

 

No caso do stare decisis vertical, a vinculação se dá pelo grau de hierarquia existente 

entre o órgão prolator da decisão precedente e o órgão que o utilizará como base no 

                                                 
137

 Ibidem, p. 168. 
138

 BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz. Op. Cit., p. 167. 
139

 DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Processo Civil. Ed 20, São Paulo: Atlas, 2017, p. 1454. 
140

 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Op. Cit., p. 1390. 
141

 TARUFFO, Michele. Op. Cit., p. 09. 
142

 Ibidem, loc. cit. 



35 

 

julgamento do caso concreto, considerando, assim, que o segundo se encontra em um grau 

inferior na hierarquia judicial.  

Segundo Taruffo: 

 

A força do precedente vai, por assim dizer, de cima para baixo: as verdadeiras 

“Cortes do precedente” são as Cortes Supremas, cujas decisões são impostas a todos 

os órgãos judiciários de grau inferior; em seguida, vêm as Cortes de Apelação e 

assim sucessivamente, descendo na escala judiciária.
143

 

 

Lado outro, no que se refere ao stare decisis horizontal, a decisão precedente é 

proferida pelo próprio órgão judiciário que irá utilizá-lo. Assim, o objetivo, nesse caso, é 

exigir que o órgão julgador siga o seu próprio precedente.
144

 

Estefânia Barboza discorre que “o stare decisis horizontal se justifica para aqueles 

que veem o direito como integridade e se comprometem com a história de sua 

comunidade”.
145

 

Com efeito, além da classificação dos precedentes judiciais no que tange à sua 

direção, enquanto precedente vertical ou horizontal, cabe ressaltar que os precedentes também 

podem ser classificados de acordo com sua eficácia ou coercibilidade.
146

 

Sobre essa classificação, Barboza assim leciona: 

 

Os precedentes podem ser classificados em precedentes meramente persuasivos e 

precedentes de caráter vinculante. Em relação aos primeiros, o juiz está obrigado 

apenas a considerar o precedente anterior como um dos fundamentos de sua decisão, 

salvo se ele tiver razões para não o fazer. Já nos casos dos precedentes vinculantes o 

juiz, no caso atual, pode ser obrigado a decidi-lo do mesmo modo que foi decidido 

anteriormente, mesmo que ele possa dar uma boa justificativa para não o fazer.
147

 

 

Verifica-se, então, que os precedentes podem ser caracterizados como vinculantes ou 

meramente persuasivos. Os precedentes vinculantes, como o próprio nome estabelece, diz 

respeito aos casos nos quais o julgador, diante da existência de precedente vertical ou 

horizontal, fica obrigado, no julgamento de caso posterior análogo ao do precedente, a 

respeitá-lo, ou seja, seguir o mesmo entendimento utilizado na decisão paradigma.
148
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Por outro lado, no caso dos precedentes persuasivos, também chamados de 

argumentativos, o julgador não possui a obrigação de seguir a decisão precedente, mas tão 

somente de considerá-la como fundamento ou argumento para sua decisão.
149

 

Ademais, Daniel Amorim destaca que enquanto os precedentes vinculantes (binding 

precedents) são julgamentos que já nascem prontos, os precedentes persuasivos (persuasive 

precedents) se materializam no momento em que são utilizados em outros julgamentos como 

precedentes.
150

 

 

2.3 Ratio Decidendi X Obiter Dictum 

 

O precedente judicial, conforme analisado, é composto por mais de um elemento, 

quais sejam, as circunstâncias de fato que embasam a controvérsia, a tese ou princípio jurídico 

assentado na motivação do provimento decisório e a argumentação jurídica da questão. 

 Contudo, apenas a um de seus elementos é possível que se faça referência quanto à 

eficácia obrigatória ou persuasiva. Tal elemento constitui a ratio decidendi ou, para os norte-

americanos, holding, e está relacionado aos fundamentos jurídicos que sustentam a decisão.
151

 

De acordo com Didier Júnior, Braga e Oliveira, a ratio decidendi constitui a tese 

jurídica utilizada para decidir o caso concreto, ou seja, é a norma geral construída mediante 

raciocínio indutivo a partir de um caso concreto, que pode servir como diretriz para demandas 

semelhantes futuras.
152

 

A ratio decidendi possui, dessa forma, caráter geral, visto que é retirada de um caso 

específico e aplicada em situações futuras semelhantes à que lhe gerou
153

 e, apesar de não 

constituir a própria fundamentação da decisão judicial, nela se encontra.
154

 

As razões constantes na justificação das decisões capazes de se tornar precedentes 

constituem o caráter vinculante do precedente e devem ser lidas diante do caso julgado.
155

 

Nesse sentido, a ratio decidendi constitui uma generalização das razões adotadas pelo 

magistrado enquanto passos necessários e suficientes para decidir um caso. 

Vejamos as palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero: 
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A ratio é uma razão necessária e suficiente para resolver uma questão relevante 

constante do caso. A ratio decidendi envolve a análise da dimensão fático-jurídica 

das questões que devem ser resolvidas pelo juiz. A proposição é necessária quando 

sem ela não é possível chegar à solução da questão. É suficiente quando basta para 

resolução da questão. A proposição necessária e suficiente para solução de questão 

diz-se essencial e determinante e consubstancia o precedente (ratio decidendi-

holding). Tal é a dimensão objetiva do precedente.
156

 

 

Ainda sobre a ratio decidendi, Estefânia Barboza sustenta que: 

 

Pode-se definir como regra geral que o precedente é a parte da decisão de um 

Tribunal que vincula Tribunais de mesma hierarquia ou Tribunais inferiores, ou seja, 

seria aquela parte cujo enunciado contenha a razão ou o princípio segundo o qual a 

questão foi decidida perante a Corte. Esse princípio que fundamenta a decisão, e que 

forma a parte impositiva dela, formando um precedente é que é considerado a ratio 

decidendi.
157

 

 

Por sua vez, Humberto Theodoro Junior sustenta que, dentro de um julgado, se 

desenvolvem vários tipos de raciocínios e argumentos, dos quais apenas se revestem da 

qualidade de precedente “a tese nuclear que conduziu à conclusão do decisório de 

acolhimento ou rejeição da pretensão deduzida em juízo”.
158

 Ele retrata, nesse sentido, que 

nem toda opinião emitida pelo julgador em sua decisão cria um precedente judicial.  

Destacam-se, assim, os argumentos laterais que apenas ilustram ou esclarecem o 

raciocínio do julgador não constituiriam a ratio decidendi, ou seja, a razão da decisão, mas tão 

somente os motivos que levaram o juiz se convencer em determinado sentido.
159

 Veja-se: 

 
Trata-se de colocação ou opinião jurídica adicional, paralela e dispensável para a 

fundamentação e conclusão da decisão. É mencionada pelo juiz “incidentalmente” 

ou “a propósito” (by the way”), mas pode representar um suporte ainda que não 

essencial e prescindível para a construção da motivação e do raciocínio ali 

exposto.
160

 

 

Esses fundamentos laterais são conhecidos como obiter dictum, no singular, ou 

obiter dicta, no plural, e consistem, segundo Didier, Braga, Oliveira nas considerações ou 

comentários expostos apenas de passagem na motivação da decisão, “argumentos ditos de 

passagem”, prescindíveis para o deslinde da controvérsia.
161
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Obter dictum é, nas palvaras de Marinoni, Mitidiero e Arenhart, “aquilo que é dito 

durante um julgamento ou consta em uma decisão sem referência ao caso ou que concerne ao 

caso, mas não constitui proposição necessária para sua solução”.
162

 

A maior dificuldade no que diz respeito aos precedentes, segundo Daniel Amorim, 

não é, especificamente, a compreensão acerca da diferença existente entre ratio decidendi ou 

obiter dictum, mas, sim, a identificação destes no caso concreto
163

.  

Ele ressalta que existem mais de 74 formas de se encontrar a ratio decidendi e aponta 

como método ideal, de acordo com considerável corrente doutrinária, o eclético sugerido por 

Rupert Cross.
164

 A saber: 

 

Combinam-se a técnica da inversão defendida por Wambaugh, que defende a 

identificação da ratio decidendi como a razão jurídica que, se invertida, resultaria 

em julgamento diferente e a técnica defendida por Goodhart, pela qual a 

identificação da ratio decidi parte dos fatos materiais – categorias de fatos relevantes 

para o direito – e da decisão jurídica neles embasada – o julgamento final
165

. 

 

Verifica-se, desse modo, que o processo de identificação do precedente não é 

automático e depende da atuação de seus destinatários.
166

 Elpídio Donizetti destaca, nesse 

sentido, que “há a necessidade de que seja realizada uma comparação entre o caso concreto e 

a ratio decidendi da decisão paradigmática”.
167

 

Diante dessa perspectiva, depreende-se que não cabe ao magistrado aplicar o 

regramento dos precedentes judiciais vinculantes de qualquer modo, o que lhes exige a 

utilização de técnicas de interpretação e adequação de sua fundamentação para utilização ou 

rejeição do precedente.168
 

 

2.4 Técnicas de Confronto e Superação do Precedente 

 

Considerando que o precedente é uma decisão judicial proferida à luz de um caso 

concreto, composta por diversos elementos e cuja ratio decidendi, a depender do grau de 

coercibilidade, pode vincular o julgamento de casos análogos, tem-se que sua aplicação exige 

considerável esforço interpretativo e argumentativo do seu destinatário. 
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Destarte, a aplicação do precedente judicial com eficácia vinculante não constitui 

uma atividade mecânica, sendo imperioso observar os princípios que a orientam, a fim de 

evitar que sua utilização possa imobilizar as relações sociais ou impedir que a atividade 

jurisdicional se desenvolva em consonância com a realidade social, promovendo-se, assim a 

tutela da segurança jurídica. 

É importante salientar, conforme observam Marinoni, Arenhart e Mitidiero, que 

nenhum precedente possui a pretensão de ser eternamente válido no ordenamento jurídico
169

, 

devendo o sistema fundado em precedentes reconhecer, para tanto, a possibilidade de 

distinções e superações.
170

  

Isto posto, cabe analisar as técnicas de distinção e superação desenvolvidas para os 

casos nos quais o órgão julgador estiver vinculado à aplicação de um precedente.   

 

2.4.1  Técnica da Distinção  

 

Ao analisar um caso concreto que trate de questão jurídica sobre a qual haja 

precedente vinculante formado, cabe ao julgador, antes de qualquer coisa, verificar as 

circunstâncias de ambos, a fim de constatar se entre eles existe alguma semelhança.
171

 

Nesse sentido, Didier, Braga e Oliveira observam que o magistrado deve se valer do 

método de comparação e analisar se os elementos da demanda que está julgando se 

aproximam dos elementos caracterizadores das demandas anteriores. Desse modo, em caso 

positivo, deve-se seguir para o próximo passo, que está relacionado com o dever de 

observação da tese jurídica firmada, a ratio decidendi.
172

 

Do contrário, afirmam esses juristas, que estar-se-á diante da hipótese de distinção 

entre o caso em julgamento e o caso paradigma. Tal distinção pode se dar porque os fatos 

fundamentais discutidos nos casos em confronto não são semelhantes, ou porque, apesar de 

existir entre eles uma certa aproximação, existe alguma peculiaridade, no caso que está sendo 

julgado, que afasta a aplicação do precedente.
173

 

Didier, Braga e Oliveira destacam que distinguishing é um método de confronto, 

podendo este termo ser utilizado em duas acepções. A primeira, “distinguinsh-método”, para 

designar o método de comparação entre o caso concreto e o paradigma e, a segunda, 
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“distinguish-resultado
174
”, para designar o resultado do confronto, quando se houver 

concluído pela distinção.   

Eles asseveram que, havendo distinção, pode o magistrado seguir dois caminhos.  No 

primeiro, poderá dar à ratio decidendi uma interpretação restritiva, em suas palavras, “por 

entender que peculiaridades do caso concreto impedem a aplicação da mesma tese jurídica 

outrora firmada (restrictive distinguishing)”.
175

 Nesse caso, julgará o processo sem qualquer 

vinculação ao precedente.   

No segundo caminho, estenderá a solução conferida nos casos paradigmas ao caso 

que estiver julgando, por entender que embora existam peculiaridades no caso concreto, a tese 

jurídica lhe é aplicável (ampliative distinguishing).
176

 

Note-se suas palavras:  

 
O distinguish é, como se viu, por um lado, exatamente o método pelo qual se faz 

essa comparação/interpretação (distinguish-método). Se, feita a comparação, o 

magistrado observar que a situação concreta se amolda àquela que deu ensejo ao 

precedente, é o caso então de aplicá-lo ou de superá-lo, mediante sério esforço 

argumentativo, segundo as técnicas de superação do precedente que serão vistas a 

seguir (overruling e overriding). Entretanto, se, feita a comparação, o magistrado 

observar que não há aproximação entre o caso concreto e aquele que deu ensejo ao 

precedente, ter-se-á chegado a um resultado que aponta para a distinção das 

situações concretas (distinguishing-resultado), hipótese em que o precedente não é 

aplicável, ou o é por aplicação extensiva (ampliative distinguishing).
177

 

 

O raciocínio para verificar se as circunstâncias são semelhantes é eminentemente 

analógico. Ademais, as distinções têm de ser consistentes, havendo uma real diferenciação 

entre as questões examinadas pelo órgão jurisdicional.
178

 Entretanto, destacam Marinoni, 

Arenhart e Mitidiero que, na prática estaduinense, existe a possibilidade de elaboração de 

distinções inconsistentes (drawing of inconsistente distinctions). 

Nesse caso, a distinção não apresenta critérios seguros e é normalmente utilizada 

quando o órgão jurisdicional estiver com dúvida quanto à aplicação do precedente vinculante, 

por entender que o entendimento será superado em breve, funcionando, assim, como uma 

espécie de sinalização. Todavia, no ordenamento jurídico brasileiro, tal técnica é vedada.
179

 

Daniel Amorim faz uma ressalva quanto à aplicação da distinguishing de forma 

enviesada para evitar a utilização do entendimento vinculante firmado, por considerá-los 
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injustos ou equivocados, destacando-se que não é o meio correto e deve ser evitada. Para ele, 

existe outra técnica encarregada desta função, a técnica de superação.
180

 

 

2.4.2 Técnica da Superação 

 

A técnica de superação é um gênero, da qual existem duas espécies, a overruling e a 

overriding. Essa técnica, em sentido amplo, se justifica a partir da constatação de que o direito 

deve seguir as mudanças de ordem econômica, política e social da sociedade, ou seja, não 

deve permanecer eternamente inalterado.
181

 

Acerca dessa técnica, é imperioso destacar os ensinamentos de Marinoni, Arehart e 

Mitidiero: 

 

[...] tendo em conta a necessidade de desenvolver o direito a fim de mantê-lo sempre 

fiel à necessidade social de sua congruência social e coerência sistêmica, um sistema 

de precedentes precisa prever técnicas para sua superação – seja total (overruling), 

seja parcial. Nessa última hipótese, a superação pode se dar mediante transformação 

(transformation) ou reescrita (overriding). Para proteção da confiança depositada no 

precedente normalmente é sinalizada (signaling) pela Corte e, em outras, a eficácia 

da superação do precedente só se realiza para o futuro (prospective overruling – 

como prevê expressamente o art. 927,§3°).
182

 

 

Diferentemente da técnica de distinção, a superação do precedente impõe que sua 

eficácia vinculante deixe de prosperar no ordenamento jurídico, possibilitando que seja o 

precedente substituído por outro. Deste modo, se caracteriza como medida mais drástica do 

que aquela.
183

 

 

2.4.2.1 Overruling 

 

Overruling é a técnica pela qual o precedente perde a sua força vinculante e é por 

outro substituído, ou seja, overruled.
184

 A substituição pode se dar de forma expressa ou 

tácita. A primeira, express overruling, quando o tribunal, expressamente, adota nova 

orientação e, a segunda, implied overruling, quando o tribunal segue uma nova orientação 

confrontando a posição anterior sem que o faça de forma expressa
185
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Impende salientar que a modalidade de superação implícita não é permitida no 

ordenamento brasileiro, haja vista a vedação imposta pelo artigo 927, §4º do Código de 

Processo Civil, pela qual se exige adequada e específica fundamentação para superar 

determinada orientação.
186

 

Outra técnica vedada no ordenamento brasileiro é a conhecida como transformation. 

Sobre ela descrevem claramente Didier, Braga e Oliveira: 

 

Esta suposta técnica seria justificada nas hipóteses em que o tribunal ainda não se 

sente preparado para realizar a revogação, embora reconheça a inadequação do 

entendimento anterior. Então, de forma a ir preparando uma futura revogação, ele 

modifica o precedente, mas tenta disfarçar a mudança, realizando uma 

compatibilização que não é possível.
187

 

 

É importante ressaltar, ademais, que somente o tribunal do qual emana a eficácia 

vinculante do precedente possui competência para superar o próprio entendimento. Contudo, 

considerando que nem sempre esse é um processo rápido, é possível ao tribunal adotar a 

técnica norte-americana conhecida como signaling.
188

  

Para a doutrina, essa técnica preparatória para revogação do precedente tem como 

objetivo acelerar o procedimento de modificação do entendimento outrora firmado, bem como 

servir de moldagem para o momento quando for revogado o precedente, atuando, assim, como 

termo inicial da revogação prospectiva.
189

 

 Atente-se que a superação do precedente não pode quebrar a confiabilidade e 

segurança jurídica de um ordenamento. É diante desta ideia que o artigo 927, 3º do Código de 

Processo Civil prevê a possibilidade de modulação dos efeitos da alteração do precedente, o 

prospective overruling.
190

 

 Sobre essa questão, leciona Amorim: 

 

No direito pátrio, o tribunal poderá dimensionar temporariamente o alcance da 

quebra da confiança no entendimento consolidado e pela modulação limitar os 

problemas advindos pela superação para aqueles sujeitos que se portaram no sentido 

do precedente ou súmula superada.
191

 

 

Na técnica da sinalização, o tribunal pode dar indícios aos jurisdicionados da 

possibilidade de vir a modificar seu entendimento, sem que fique efetivamente vinculado a 

fazê-lo posteriormente. Outrossim, permite aos tribunais inferiores a ele vinculado a se 
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valerem, com mais segurança, da técnica do antecitpatory overruling, espécie de não 

aplicação preventiva do precedente.
192

 

Segundo a técnica de antecipatory overruling, ou seja, superação antecipada, nos 

casos em que a Corte superior da qual emanar a eficácia vinculante do precedente indicar que 

irá alterar o seu posicionamento outrora firmado
193

, ainda que não o faça expressamente, 

possibilita aos órgãos inferiores a não aplicação preventiva do precedente.  

Trata-se de espécie de exercício de previsibilidade feito pelos tribunais inferiores e 

juízes monocráticos. Note-se, entretanto, que esta técnica diverge da não aplicação do 

precedente por discordância no que tange ao mérito da demanda, que, acaso aplicada, incidirá 

em error in judicando ou in procedendo.
194

 

 

2.4.2.2 Overriding 

 

A superação parcial do precedente é chamada de overriding. Neste caso, não há uma 

superação total do precedente, mas tão somente de parte dele, ou seja, restringe-se seu âmbito 

de incidência, em razão da superveniência de uma regra ou princípio legal.
195

 

Marinoni, Arenhart e Mitidiero assim dispõem sobre a overriding: 

 
O precedente é reescrito com o fim de restringir o seu âmbito de aplicação. A partir 

da reescrita algo que não foi considerado no precedente anterior é sopesado e aí o 

seu alcance é comprimido. O precedente não é totalmente revogado, mas perde 

espaço de incidência. Com a reescrita há, de fato, alteração parcial do precedente.
196

 

 

Ressalta-se, assim, que diferentemente da overruling, na qual a alteração se dá na 

própria ratio decidendi, na overriding, o entendimento superveniente objeto da norma não 

tem como foco o a questão exata de direito de que trata o posicionamento da ratio decidendi, 

todavia, nela gera influência, haja vista que reduz as hipóteses fáticas de sua incidência.
197
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O atual Código de Processo Civil, introduzido no ordenamento brasileiro no ano de 

2015, através da Lei nº 13.105/2015, após mais de 05 (cinco) anos de discussão, trouxe em 

seu texto inúmeras inovações em relação ao antigo diploma. 

Conforme demonstrado nos capítulos anteriores, uma das principais discussões que 

se instalou no Brasil, nas últimas décadas, atrelada à disciplina de direito processual civil, 

refere-se à preocupação com a padronização decisória e a preservação de princípios 

constitucionais basilares do Estado Democrático de Direito, tais como a segurança jurídica, a 

previsibilidade e o tratamento isonômico. 

Como analisado, a aproximação entre os sistemas da Common Law e Civil Law, 

resultantes do fenômeno da globalização e do judicial review intensificou consideravelmente 

a atividade institucional do Poder Judiciário.
198

 

Patrícia Mello e Luis Barroso destacam que, nas últimas décadas, houve significativa 

judicialização da vida, na medida em que foram criados novos direitos, novos processos e 

novos tribunais, o que modificou signicativamente o modelo de atuação dos magistrados e 

tribunais em todo o país. Veja-se: 

 
A massificação do acesso à justiça modificou de maneira inelutável o perfil da 

atuação de juízes e tribunais. Nas últimas décadas, criaram-se novos direitos, ações e 

tribunais. No plano dos direitos, pode-se destacar a proteção do consumidor, a tutela 

do meio-ambiente e a promoção da saúde. No tocante às ações judiciais, foram 

introduzidos tanto processos objetivos – e.g. ação declaratória de 

constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental – 

quanto ações subjetivas, aí incluídos a ação civil pública, o mandado de segurança 

coletivo e as diferentes possibilidades processuais de tutela de direitos individuais 

homogêneos, coletivos e difusos. No plano estrutural, foram criados os juizados 

especiais, expandindo exponencialmente a chance de cada cidadão obter 

pronunciamentos judiciais, independentemente da expressão pecuniária de sua 

pretensão
199

. 

 

Marinoni, Arenhart e Mitidiero observam que o elevado número de normas com 

diretrizes indeterminadas, atrelado à percepção de que a norma não é o objeto, mas o 

resultado da interpretação, desencadeou um quadro no qual, constantemente, casos concretos 

idênticos ou semelhantes são julgados de maneira diferente pelo ordenamento brasileiro. 

Dessa forma, passou-se a pensar na decisão judicial “não só como um meio de solução de 

determinado caso concreto, mas também como um meio para a promoção da unidade do 

direito”.
200
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Se anteriormente a segurança jurídica do ordenamento se encontraria 

primordialmente nas normas dispostas nos textos de leis, nos dias atuais, considerando as 

rotineiras flutuações de entendimentos nos julgamentos do Tribunais, em muitos dos casos de 

mesma hierarquia, acerca de demandas que englobam a mesmas circunstâncias fáticas e 

jurídicas, tal afirmação resta prejudicada.  

Nesse viés, muitos juristas destacam a intensificação da preocupação do 

ordenamento brasileiro com a valorização da jurisprudência e o respeito às decisões judiciais 

proferidas pelas cortes superiores pelo ordenamento jurídico, com o objetivo de estabelecer 

padrões decisórios e efeitos vinculantes e gerais.
201

 

 Esse processo de valorização da jurisprudência no Brasil, também retratado na parte 

inicial do segundo capítulo do presente trabalho, pode ser compreendido, segundo apontam 

Mello e Barroso, em três diferentes etapas.
202

  

A primeira etapa é verificada a partir do avanço do controle concentrado de 

constitucionalidade, com promulgação das Leis nº 9.868/1999 e nº 9.882/1999, as quais, 

respectivamente, regulamentaram a ADI, ADO e ADC, cujas decisões proferidas, de acordo 

com o parágrafo único do artigo 28, são dotadas de efeitos vinculantes e gerais em relação aos 

órgãos judiciais e à administração pública
203

, e incluíram a ADPF no sistema de controle 

concentrado de constitucionalidade, e com a aprovação da Emenda Constitucional nº 45/2004, 

que incluiu o artigo 103-A na Constituição Federal de 1988, possibilitando ao Supremo 

Tribunal Federal a edição das súmulas vinculantes que tornam obrigatória a observância de 

determinadas matérias constitucionais.
204

 

A segunda fase, por sua vez, estaria relacionada às mudanças progressivas no Código 

de Processo Civil de 1973, por meio da regulamentação de normas infraconstitucionais, que 

atribuíram maior importância à jurisprudência. Entre as inúmeras normas, destacam-se as Leis 

nº 9.756/1998 e nº 10.352/2001, segundo as quais, respectivamente, permitiu-se ao relator que 

inadmitisse, monocraticamente, recursos em confronto com súmulas ou com a jurisprudência 

consolidada nos tribunais superiores e se dispensou o reexame necessário das decisões 

proferidas contra a Fazenda Pública que estivesse em consonância com o enunciado de 

súmula ou jurisprudência do plenário do STF, bem como do tribunal superior competente.
205
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Por derradeiro, a terceira etapa do processo de valorização da jurisprudência e 

respeito às decisões das cortes superiores, teria sido deflagrada com a promulgação do Código 

de Processo Civil Brasileiro de 2015, a partir da instituição de dispositivos que fixam regras 

sobre a aplicação de precedentes com eficácia vinculante e determinam a uniformização da 

jurisprudência pelo tribunais brasileiros
206

. 

A temática envolvendo a implementação de um sistema de precedentes judiciais com 

efeitos vinculantes no direito brasileiro possui relevante repercussão e divergência entre 

juristas e doutrinadores brasileiros, na medida em que se propõe a modificar o tradicional 

modelo jurisdicional brasileiro, gerando influências, inclusive em outras áreas do direito que 

não a do direito processual civil, e que, pensado sob vários enfoques, acaba por promover 

diferentes interpretações sobre a própria função e atuação dos tribunais superiores. 

Adiante, serão abordados alguns dos posicionamentos dos juristas e doutrinadores 

brasileiros acerca desse sistema introduzido no ordenamento jurídico com maior delimitação 

após do Código de Processo Civil de 2015, tal como as principais dificuldades práticas 

encontradas, a análise da pesquisa “Quem Somos: A Magistratura que Queremos”, realizada 

no ano de 2018 pela Associação dos Magistrados Brasileiros, através da qual se buscou traçar 

o perfil do magistrado brasileiro e conhecer seus pensamentos sobre determinados temas, 

dentro os quais se inclui a adoção do sistema de precedentes vinculante, e, por fim, apontar 

possíveis meios, abordados pelos estudiosos no tema, para viabilizar e otimizar a  sua 

aplicação no direito brasileiro.  

 

3.1 Divergências Doutrinárias acerca da Implementação de um Sistema de Precedentes 

Judiciais com Eficácia Vinculante no Ordenamento Jurídico Brasileiro 

 

Inicialmente, cabe destacar que o Código de Processo Civil de 2015, no artigo 926, 

estabelece que os tribunais brasileiro devem uniformizar sua jurisprudência, bem como 

mantê-la estável, íntegra e coerente, in verbis: 

 

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, 

íntegra e coerente. 

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, 

os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência 

dominante. 
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§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias 

fáticas dos precedentes que motivaram sua criação.
207

 

 

 Daniel Amorim ressalta que esse dispositivo trata-se de importante norma que 

corrobora com a maior aposta do atual diploma, no sentido de se criar um ambiente decisório 

mais isonômico e previsível.
208

 

Para este doutrinador, não há como um tribunal exigir respeito para os órgãos 

hierarquicamente inferiores, no aspecto vertical, se inexistir respeito do próprio tribunal, no 

aspecto horizontal. Considera, ademais, ainda mais grave do que o desrespeito pelos juízes 

inferiores, a instabilidade presente nos próprios tribunais quanto à própria jurisprudência
209

. 

Note-se: 

 
Se é verdade que o desrespeito pelos juízes inferiores de entendimentos já 

consolidados pelos tribunais gera a quebra da isonomia e a insegurança jurídica, 

tornando o processo uma verdadeira loteria judiciária, ainda mais grave é a 

instabilidade presente nos próprios tribunais quanto ao respeito à sua própria 

jurisprudência. Ademais, quando os tribunais não respeitam a sua própria 

jurisprudência, ou seja, quando desrespeitam os seus entendimentos majoritários, os 

órgãos hierarquicamente inferiores não sabem qual entendimento aplicar no caso 

concreto à luz do entendimento do tribunal superior
210

. 

 

Desse modo ensina que dispositivo 926 do Código de Processo Civil, ao exigir uma 

jurisprudência estável, íntegra e coerente, pretende eliminar a instabilidade nociva dos 

entendimentos dos tribunais brasileiros, especialmente dos tribunais superiores, e promover a 

uniformização da jurisprudência.
211

 Nesse sentido, cabe destacar suas palavras: 

  
[...] a uniformização de jurisprudência atende à segurança jurídica, à previsibilidade, 

à estabilidade, ao desestímulo à litigiosidade excessiva, à confiança, à igualdade 

perante a jurisdição, à coerência, ao respeito à hierarquia, à imparcialidade, ao 

favorecimento de acordos, à economia processual e à maior eficiência.
212

 

 

Ele ressalta, todavia, que o novo diploma processual se vale, em diferentes ocasiões, 

das expressões “precedente”, “jurisprudência” e “súmula” de forma não técnica e inadequada, 

uma vez que não observa as diferenças existentes entre elas.  

Para Humberto Theodoro Jr., o código processual do ano de 2015 não teria adotado 

um modelo de precedentes exatamente igual ao observado nos países regidos pelo common 

law, mas, sim, um sistema uniformizador da jurisprudência, consubstanciado no tradicional 

                                                 
207

BRASIL, Lei nº 13.105. Código de Processo Civil. 16 de mar. de 2015. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 23 de jun. de 2019. 
208

 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Op. Cit., 1392. 
209

 Ibidem, loc. cit. 
210

 Ibidem, loc. cit. 
211

 Ibidem, loc. cit. 
212

 Ibidem, p. 1392-1393. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm


48 

 

regime de súmulas que confere enorme atenção ao fenômeno jurisprudencial. O objetivo deste 

novo ordenamento, de acordo com seu posicionamento, seria de uniformizar a inteligência 

dos enunciados das normas. Senão vejamos o que diz: 

 
[...] pode-se, sem dificuldade, reconhecer que, num quadro como o ora apontado, só 

a jurisprudência dos tribunais, coerente e estável – o que se busca alcançar 

principalmente por meio do regime dos enunciados sumulares -, terá condições de 

resguardar a segurança jurídica e a confiança das ideologias pessoais, e evitar 

confusão da justiça programada pela norma legal com a justiça concebida no íntimo 

de seu puro subjetivismo.
213

 

 

 A interpretação e a aplicação do direito positivo pelos órgãos judiciais, conforme 

entende, gera grande influência na garantia fundamental da segurança jurídica, na medida em 

que a uniformização e a previsibilidade dos entendimentos firmados possibilita a visualização 

do que efetivamente constitui o ordenamento jurídico brasileiro
214

. 

Na posição que adotam os juristas Marinoni, Arenhart e Mitidiero, o Código de 

Processo Civil atual passou a se preocupar com a sistemática dos precedentes judiciais, 

contudo, embora bem intencionado, padece de alguns problemas teóricos e fornece, dessa 

forma, apenas pistas de como os precedentes deveriam ser tratados, algumas delas, inclusive, 

falsas
215

. 

Um dos problemas apontados por eles está relacionado com a utilização da expressão 

“tribunais” de forma indistinta. Tais juristas entendem que apenas o Supremo Tribunal 

Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuiriam o dever de dar unidade ao direito, 

excluindo-se, para tanto, a aplicação do artigo 926 dos Tribunais Regionais Federais e 

Tribunais de Justiça
216

. 

Eles explicam que apesar de ser desejável que as cortes de segunda instância 

mantenham uniforme sua jurisprudência e sigam os precedentes que possam existir acerca de 

questão semelhante ao caso que estiverem julgando, a função que possuem seria apenas de 

fomentar o debate a respeito de possíveis opções de interpretações justas para as divergências 

existentes quando da interpretação do direito. 

Assim, possuem o dever de explorar os possíveis significados dos textos jurídicos 

pelo controle de justiça do caso concreto, sendo dos tribunais superiores a função de 

interpretar o caso concreto e dar a última palavra de como deve ser entendido o direito 

constitucional e federal no ordenamento brasileiro. Caso não haja esse debate pelos tribunais 
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de segunda instância, entendem que a medida adotada de uniformização serviria apenas para 

obtenção de uma solução para os problemas jurídicos, e, não necessariamente, para obtenção 

de uma solução mais adequada e amadurecida pelo diálogo e experiência judiciária.
217

 

Daniel Amorim não pactua com o posicionamento de que o dever de uniformização 

deva ser exclusivo dos tribunais superiores, já que, na sua concepção, deve haver, em 

qualquer órgão colegiado, o dever de harmonização de entendimento. Ele destaca, nesse 

sentido, que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e o Incidente de Assunção de 

Competência são meios utilizados para essa uniformização em segunda instância.
218

 

No que diz respeitos aos demais problemas teóricos, Marinoni, Arenhart e Mitidiero 

pontuam que a expressão “dever de uniformização” pelos tribunais não é a mais correta, uma 

vez que as cortes superiores não devem repetir a mesma solução jurídica inúmeras vezes, mas, 

sim, dar unidade ao direito a partir da solução de casos que sirvam de precedentes nos 

julgamentos futuros pelos demais juízes.
219

 

Ressaltam, ainda, assim como Daniel Amorim, que o diploma processual alude 

genericamente ao termo “jurisprudência” sem se preocupar com as distinções que este guarda 

em relação ao precedente e à súmula.
220

 Por fim, analisam que o dever de os tribunais 

manterem a jurisprudência estável é apenas uma das medidas para que a segurança jurídica 

seja promovida e, embora seja um debate necessário, a adoção da concepção de direito a partir 

do conceito de integridade não deveria ser objeto de uma disposição legislativa.
221

 

De acordo com a abordagem de Elpídio Donizetti, a previsibilidade que se pretende 

atingir acerca das decisões dos tribunais brasileiros quando se disciplinou o dever de 

uniformização de sua jurisprudência, tem como objetivo evitar a propagação de teses jurídicas 

distintas sobre situações similares e coibir os tribunais a não se omitirem diante das 

divergências internas que venham a existir entre seus órgãos fracionários.
222

 

Para ele, então, manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente significa, 

respectivamente, manter uniforme o que já foi decidido, assegurar a conformidade dos casos 

com o Direito e manter uma relação coerente e harmônica entre o que se decide e todo o 

processo.
223
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Ainda sobre os deveres de integridade e coerência dispostos no artigo 926 do Código 

de Processo Civil, Câmara destaca a metáfora desenvolvida pelo jus-filósofo norte-americano 

Ronald Dworkin do direito enquanto um romance em cadeia, no qual o juiz deve se 

considerar um autor de um romance em cadeia e não um autor de um romance único. A saber: 

 
Cada juiz ou tribunal, ao proferir uma decisão, deve levar em conta as decisões 

anteriormente proferidas acerca daquela mesma matéria, de modo a trata-las como 

se fossem os capítulos anteriores de um romance em cadeia. E a decisão que agora 

será proferida é o novo capítulo, que precisa formar com as anteriores um todo 

íntegro, respeitando-se, deste modo, a história institucional das decisões a respeito 

daquela matéria. Só assim se poderá considerar íntegra a jurisprudência dos 

tribunais.
224

 

 

Assim, o julgador deve conhecer a instituição a qual pertence e o modo como os 

julgadores antecessores julgaram casos semelhantes ao que ele vai julgar, seguindo, para 

tanto, uma ordem lógica de julgamento aos entendimentos já firmados. Não obstante, caso 

queira ultrapassar os entendimentos já firmados, deve exercitar sua argumentação para 

justificar o porquê da mudança do entendimento, a partir da utilização as técnicas de distinção 

e superação estudadas no segundo capítulo deste trabalho, as quais estão dispostas nos 

parágrafos do artigo 927 do Código de Processo Civil. 

Observados os deveres previsto no caput do CPC, Donizetti pontua que cabe ao 

tribunal consolidar, então, o entendimento que nele predomina em enunciados de súmulas, de 

observância obrigatória ao próprio tribunal e aos juízes a ele vinculados, os quais deverão 

conter, necessariamente, as circunstância fáticas do precedente que motivou sua criação, a fim 

de coibir aplicações inadequadas em casos futuros absolutamente distintos na essência, diante da 

previsão dos parágrafos do artigo 926.
225

 

É importante salientar que outra questão que gera enorme divergência entre os juristas e 

doutrinadores brasileiros diz respeito à natureza do artigo 927 do Código de Processo Civil, o qual 

fixa um rol de decisões que deverão ser observados por juízes e tribunais. A saber: 

 

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: 

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 

constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; 

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial 

repetitivos; 

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; 
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V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
226

 

 

Para parcela majoritária da doutrina, o legislador infraconstitucional buscou nesse 

dispositivo definir um rol de decisões de observância obrigatória pelos demais tribunais e 

juízes a elas vinculados, associando-os a figura de precedentes com eficácia vinculante. 

Dentre os que pactuam com esse entendimento, cabe destacar no presente trabalho os 

posicionamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves, Fredie Didier Júnior, Paula Sarno 

Braga, Rafael Alexandria de Oliveira, Humberto Theodoro Júnior, Luis Roberto Barroso e 

Patrícia Perroni Campos Mello. 

O jurista Daniel Amorim leciona em sua doutrina que o atual código processual 

realmente adotou um sistema de precedentes judiciais. Ele destaca que sendo este o 

entendimento de doutrina amplamente majoritária, é suficiente para consagrar a eficácia 

vinculante aos precedentes e enunciados sumulares previstos nos incisos do artigo 927. 

Em sua concepção, como os três primeiros incisos possuem previsão expressa em 

outros dispositivos de textos legais, respectivamente, nos artigos 102, §2º e 103-A, caput, 

ambos da Constituição Federal e nos artigos 947, §3º, 985 e 1.400 do atual Código de 

Processo Civil, a divergência quanto à eficácia vinculante entre os doutrinadores e juristas se 

dá tão somente com relação aos incisos IV e V, ou seja, aos enunciados das súmulas do 

Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional e da orientação do plenário ou do 

órgão especial aos quais estiverem vinculados.
227

 

Para Fredie Didier Júnior, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, o 

Código de Processo Civil de 2015 realmente inovou ao estabelecer um rol de precedentes 

obrigatórios no artigo 927, os quais, conforme entendem, se distinguem de acordo com o 

respectivo procedimento de formação.
228

 

Estes juristas entendem, ademais, que o rol composto pelos incisos do artigo 927 não 

é exaustivo, haja vista que, por exemplo, diante da previsão dos parágrafos do artigo 926, os 

precedentes cujo entendimento é consolidado em enunciado de súmula dos tribunais, ainda 

que não dos superiores, possui força obrigatória para o próprio tribunal e para os juízes que a 

ele estão vinculam.
229

 

Lado outro, o doutrinador Humberto Theodoro Júnior, além de entender que o rol do 

artigo 927 do Código de Processo Civil é vinculante, destaca que sobre eles irradiam dois 
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diferentes graus de força normativa. A primeira hipótese é composta pelas decisões judiciais 

com eficácia vinculante em seu grau máximo, as quais vinculam todos os julgamentos futuros 

que envolvem a mesma ratio decidendi e cujo descumprimento enseja repressão por remédio 

enérgico e de eficácia imediata, qual seja, a reclamação, disposta a partir do artigo 988 do 

Código de Processo Civil.
230

 

A segunda hipótese, porém, goza de vinculação fraca, preconizando a observância 

dos precedentes judiciais pelos tribunais e juízes sem, contudo, coibir de imediato as 

transgressões cometidas, devendo os interessados se insurgirem pelas vias recursais ordinárias 

ou extraordinárias
231

. Assim, a primeira hipótese contemplaria os incisos I, II e III do artigo 

927, e a segunda, os incisos IV e V do mesmo dispositivo.
232

 

Mello e Barroso observam, em sentido semelhante à Humberto Theodoro Júnior, que 

os precedentes judiciais no Direito Brasileiro possuem diferentes tipos de eficácia.  

 O primeiro é composto pelos precedentes com eficácia meramente persuasiva, 

segundo os quais os efeitos produzidos se restringem apenas às partes e às demandas em que 

são afirmados. Esses precedentes são considerados, portanto, importantes para a interpretação 

do direito, bem como para a argumentação e convencimento dos magistrados, podendo, 

inclusive, servir de inspiração para o legislador e para a produção da jurisprudência nos 

tribunais, quando reiteradamente utilizados. Como exemplo, destacam a eficácia tradicional 

das decisões judicias no ordenamento brasileiro.
233

 

A segunda espécie é composta pelos precedentes normativos em sentido forte, que 

correspondem aos julgados e entendimentos que devem ser obrigatoriamente observados 

pelas demais instâncias e cujo desrespeito enseja a reclamação. Eles ressaltam que, 

diferentemente dos países do common law, nos quais o respeito aos binding precedents é 

pressuposto do sistema, no Brasil, para que essa espécie de eficácia seja efetiva, torna-se 

imprescindível a previsão um instrumento jurídico como a reclamação.
234

 Observe-se suas 

palavras: 

 

[...] há mesmo alguma resistência em aceitar a ampliação dos precedentes 

vinculantes, por se considerar que estes interferem indevidamente na independência 

e no livre convencimento dos juízes. E a correção das decisões que violam os 

precedentes judiciais pelo sistema recursal tradicional pode levar muitos anos. 
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Consequentemente, só é possível falar em eficácia normativa forte, por ora, para 

aqueles casos em que é cabível a reclamação.
235

 

 

 Por derradeiro, a terceira espécie de eficácia que os precedentes podem possuir é a 

intermediária. Nesses casos, são produzidos efeitos para além dos casos em que foram 

julgados os precedentes, seja porque o ordenamento lhes atribui tais efeitos, ou porque o 

direito determina que a sua observância é obrigatória. Cabe mencionar que em caso de 

infringência nesses casos, não se permite o uso da reclamação.
236

 

Esses juristas explicam, portanto, que o Código de Processo Civil de 2015 prevê 

como dotados de eficácia normativa em sentindo forte os incisos I, II e III do artigo 927, 

respectivamente, os julgados produzidos em controle concentrado da constitucionalidade, os 

enunciados de súmulas vinculantes, as orientações oriundas do julgamento de incidente de 

resolução de demanda repetitiva e de incidente de assunção de competência e os acórdãos 

proferidos em julgamento com repercussão geral ou em recurso extraordinário ou especial 

repetitivo.
237

 

Os demais incisos do referido artigo, por sua vez, são dotados de eficácia normativa 

intermediária e como não ensejam o ajuizamento de reclamação, na prática, tenderão a 

funcionar como meras recomendações.
238

 

O jurista Alexandre Câmera pactua do entendimento de que a eficácia vinculante não 

resulta do disposto no caput do dispositivo 927, na medida em que, para ele, a expressão 

“observarão” indica apenas que os juízes e tribunais devem levar em consideração o rol do 

referido artigo, sem, contudo, estarem a eles vinculados. Assim, geram apenas um ônus 

argumentativo para os juízes e tribunais de inserir nas decisões que os afastam, 

fundamentação específica e adequada para tal.
239

 

Ele destaca que apenas os incisos I, II e III possuem eficácia vinculante, a qual 

provem de outras normas que não a do artigo 927, conforme ressaltado por Daniel Amorim. 

Assim, são meramente argumentativas as decisões e verbetes sumulares dispostos nos incisos 

IV e V.
240

 

Para Marinoni, Arenhart e Mitidiero, porém, para que os precedentes das Cortes 

Supremas fossem observados pelos juízes e tribunais, bastaria atentar-se às normas 

constitucionais que atribuem a estes tribunais superiores a função de outorga de unidade ao 
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direito constitucional e infraconstitucional, desse modo entendem que o artigo 927, além de 

desnecessário, possui caráter meramente exemplificativo.
241

 Note-se suas palavras: 

 

A norma que diz que os juízes e tribunais devem observar hipóteses que não 

guardam qualquer homogeneidade. Mistura decisão do Supremo Tribunal Federal 

proferida em controle concentrado de constitucionalidade, súmulas, decisões 

tomadas em vias de solução de casos ou questões repetitivas e orientação do 

plenário ou do órgão especial, mas, surpreendentemente, nada diz sobre precedente, 

ratio decidendi ou fundamentos determinantes da decisão.
242

 

 

Destarte, lecionam que apenas as súmulas vinculantes, decisões proferidas pelo 

Supremo em sede de controle concentrado de constitucionalidade e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos constituem efetivamente precedentes.
243

 

Outra parcela da doutrina, por outro lado, entende como inconstitucional a previsão 

de observância obrigatória instituída pelos incisos do artigo 927 às hipóteses nas quais não há 

previsão no mesmo sentido pela Constituição Federal, na medida em que a atribuição de 

caráter vinculante, no ordenamento brasileiro, depende de prévia autorização 

constitucional.
244

 

 Desse modo, excetuando-se a eficácia vinculante dos incisos I e II do artigo 927, os 

quais possuem previsão constitucional nos artigos 102, §2º e 103-A, a eficácia vinculante dos 

demais decorrem de normas infraconstitucionais, o que levanta o argumento de 

inconstitucionalidade do artigo 927 por juristas como Nelson Nery Júnior, Rogério Cruz e 

Tucci e Cassio Scarpinella Bueno.
245

 

Sintetizando esse posicionamento, Bueno explica que embora os princípios da 

segurança jurídica, previsibilidade e isonomia devam ser metas a serem atingidas no 

ordenamento jurídico brasileiro, a fim de aprimorar o exercício da atividade jurisdicional, esta 

atuação está fora dos limites de atuação do legislador infraconstitucional.
246

 

Ademais, ressalta que não haveria nenhum motivo capaz de justificar, em suas 

palavras, “afirmativas genéricas, que vêm se mostrando comuns, no sentido de que o direito 

brasileiro migra em direção ao common law ou algo do gênero”.
247

  

Ele ressalta que o que existe é uma aposta do legislador infraconstitucional de que, 

sendo as decisões proferidas pelos Tribunais Superiores, Tribunais Regionais Federais e  
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Tribunais de Justiça brasileiros acatadas pelos demais órgão jurisdicionais, haverá a redução 

do número de litígios repetitivos e maior previsibilidade, segurança e tratamento 

isonômico.
248

 

Contudo, apesar de entender que fora as hipóteses de eficácia vinculante atribuídas às 

súmulas vinculantes e às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de 

controle concentrado de constitucionalidade, não há razão para desconsiderar a eficácia 

persuasiva atribuída às demais e para negar a necessidade de maior racionalização nas 

decisões dos tribunais brasileiros, bem como de sua observância, como política pública a ser 

seguida por todos.
249

 

De mais a mais, o jurista Lenio Streck entende que embora seja necessária uma 

mudança de racionalidade no uso de julgados dos tribunais, a fim de viabilizar com 

integridade e coerência uma estabilidade legítima e a inibição da litigiosidade brasileira, tal 

medida deve ocorrer, em suas palavras, a partir da “busca de uma eficiência que não desmonte 

o devido processo constitucional e que evite o isolamento de cortes supremas em relação ao 

restante da comunidade jurídica”.
250

 

Este jurista entende que diante da ausência de racionalidade na aplicação das leis, 

parte da doutrina passou a defender que o atual código processual se abriu à “commonlização” 

do direito e a defender a existência de Cortes de Precedentes que elaboram teses que vinculam 

o ordenamento brasileiro, posicionamento do qual discorda.
251

 

Para ele, a doutrina que entende pela adoção de um sistema de precedentes no 

ordenamento brasileiro trabalha com uma perspectiva utilitarista, na medida em que apenas se 

preocupa em resolver os problemas numérico-quantitativos. Assim, ressalta que ao mesmo 

tempo em que se abandonou a ideia de que o juiz é mera boca da lei, ele se torna o boca-dos-

precedentes ou teses. Senão vejamos suas palavras: 

 

[...] ao que se pode entender, o conceito de interpretação fica restrito, como forma de 

criação e atribuição de sentido, às cortes de vértice. Parece haver uma 

intencionalidade, com propósitos distintos do agente político que ocupa o vértice em 

relação àqueles que estão abaixo: um cria material normativo novo, fixando uma 

dentre as possíveis interpretações possíveis do material jurídico básico; os demais 

(do andar de baixo) adotam o precedente (o ponto final de alguma controvérsia 

interpretativa) como já integrante desse material normativo básico, explorando seus 
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novos sentidos possíveis, com uma dupla missão: manter a unidade do direito e fazer 

“justiça”, dentro das balizas normativas. Presente, aí, a tese da convencionalidade.
252

 

 

Em sua concepção, não há o que se falar em vinculação das hipóteses do artigo 927, 

haja vista que o referido dispositivo prevê a expressão “juízes e tribunais observarão” e que  

nos próprios países integrantes do common law os precedentes não são construídos para, a 

partir de teses, vincular julgamentos futuros.
253

 

Dierle Nunes ressalta a importância de se entender que nos países de tradição do 

common law, onde o uso dos precedentes é comum, não há uma aplicação mecânica desse 

sistema, o que exige, no Brasil, discussões acerca de sua adaptabilidade, a fim de evitar que, 

sob o disfarça de busca da igualdade, o Poder Judiciário se torne julgador de teses e, não, de 

causas, para solucionar apenas o problema da litigiosidade.
254

 

O Supremo Tribunal Federal embora ainda não tenha se manifestado a respeito da 

eficácia vinculante do rol do artigo 927, nem de sua inconstitucionalidade, se manifestou, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 655.265, em plenário na data de 13/04/2016, no 

sentido de que o Código de Processo Civil de 2015 realmente teria introduzido no 

ordenamento um sistema de precedentes vinculantes ao qual o próprio STF tribunal estaria 

vinculado. Veja-se: 

 

INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA. ART. 93, I, CRFB. EC 

45/2004. TRIÊNIO DE ATIVIDADE JURÍDICA PRIVATIVA DE BACHAREL 

EM DIREITO. REQUISITO DE EXPERIMENTAÇÃO PROFISSIONAL. 

MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO DEFINITIVA. 

CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. ADI 3.460. REAFIRMAÇÃO DO 

PRECEDENTE PELA SUPREMA CORTE. PAPEL DA CORTE DE VÉRTICE. 

UNIDADE E ESTABILIDADE DO DIREITO. VINCULAÇÃO AOS SEUS 

PRECEDENTES. STARE DECISIS . PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA 

E DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE SUPERAÇÃO TOTAL 

(OVERRULING) DO PRECEDENTE. 1. A exigência de comprovação, no 

momento da inscrição definitiva (e não na posse), do triênio de atividade jurídica 

privativa de bacharel em Direito como condição de ingresso nas carreiras da 

magistratura e do ministério público (arts. 93, I e 129, §3º, CRFB - na redação da 

Emenda Constitucional n. 45/2004) foi declarada constitucional pelo STF na ADI 

3.460. 2. Mantidas as premissas fáticas e normativas que nortearam aquele 

julgamento, reafirmam-se as conclusões (ratio decidendi) da Corte na referida ação 

declaratória. 3. O papel de Corte de Vértice do Supremo Tribunal Federal impõe-lhe 

dar unidade ao direito e estabilidade aos seus precedentes. 4. Conclusão corroborada 

pelo Novo Código de Processo Civil, especialmente em seu artigo 926, que ratifica a 

adoção – por nosso sistema – da regra do stare decisis, que “densifica a segurança 

jurídica e promove a liberdade e a igualdade em uma ordem jurídica que se serve de 

uma perspectiva lógico argumentativa da interpretação”. (MI IDIE O, Daniel. 
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Precedentes: da persuasão à vinculação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016). 5. 

A vinculação vertical e horizontal decorrente do stare decisis relaciona-se 

umbilicalmente à segurança jurídica, que “impõe imediatamente a 

imprescindibilidade de o direito ser cognoscível, estável, confiável e efetivo, 

mediante a formação e o respeito aos precedentes como meio geral para obtenção da 

tutela dos direitos”. (MI IDIE O, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas: do 

controle à interpretação, da jurisprudência ao precedente. São Paulo: Revista do 

Tribunais, 2013). 6. Igualmente, a regra do stare decisis ou da vinculação aos 

precedentes judiciais “é uma decorrência do próprio princípio da igualdade: onde 

existirem as mesmas razões, devem ser proferidas as mesmas decisões, salvo se 

houver uma justificativa para a mudança de orientação, a ser devidamente objeto de 

mais severa fundamentação. Daí se dizer que os precedentes possuem uma força 

presumida ou subsidiária. ” (ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre 

permanência, mudança e realização no Direito Tributário. São Paulo: Malheiro, 

2011). 7. Nessa perspectiva, a superação total de precedente da Suprema Corte 

depende de demonstração de circunstâncias (fáticas e jurídicas) que indiquem que a 

continuidade de sua aplicação implicam ou implicarão inconstitucionalidade. 8. A 

inocorrência desses fatores conduz, inexoravelmente, à manutenção do precedente já 

firmado. 9.  ese reafirmada: “é constitucional a regra que exige a comprovação do 

triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito no momento da 

inscrição definitiva”.   .  ecurso extraordinário desprovido
255

. 

 

Por derradeiro, é importante destacar os resultados obtidos em recente pesquisa 

realizada pela Associação de Magistrados Brasileiros, concluída em novembro de 2018, com 

o objetivo de traçar o perfil do magistrado brasileiro e sua relação com o Direito e com o 

sistema de justiça. A pesquisa “Quem Somos: A Magistratura que Queremos” reuniu os 

resultados obtidos como resposta a questionários enviados aos magistrados brasileiros, tanto 

ativos, como inativos, bem como aos ministros dos Tribunais Superiores e do Supremo 

Tribunal Federal.
256

 

Nesse questionamento, os magistrados foram indagados sobre diversas questões, 

entre elas questões envolvendo o grau de concordância que possuem acerca da regulação de 

suas decisões pelos Tribunais Superiores, mediante o sistema de súmulas e precedentes 

vinculantes, quais sejam, “se o magistrado deveria poder decidir sem se pautar 

necessariamente pelo sistema de súmulas e precedentes vinculantes”, “se o sistema de 

súmulas e precedentes vinculantes afeta a independência do magistrado em sua interpretação 

das leis e em sua aplicação” e “se o sistema de súmulas e precedentes vinculantes garante 

maior velocidade e segurança jurídica à atividade jurisdicional e, portanto, maior 

racionalização do Judiciário”.
257
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De acordo como disposto na pesquisa, 52%, entre os magistrados de 1º grau, 

englobando a Justiça Comum, Justiça Federal, Justiça Trabalhista e Justiça Militar, entendem 

que não deve o julgador se pautar por jurisprudências, bem como que “o sistema de súmulas e 

precedentes vinculantes afeta a independência do(a) magistrado(a) em sua interpretação das 

leis e em sua aplicação”.
258

 

Depreende-se de tal pesquisa, ainda, que os juízes de 2º grau apresentam semelhante 

padrão de resposta aos magistrados de 1º grau, conquanto, foi observada com mais 

sensibilidade pelo juiz estadual do que pelo federal de 1º grau a questão da natureza limitante 

das súmulas e precedentes, no sentido de que tais instrumento interferem no livre 

convencimento.
259

 

No âmbito dos tribunais superiores, observa-se que há uma tendência em maior grau 

pelo respeito às súmulas e aos precedentes e em menor grau ao entendimento de que esses 

instrumentos possam vir a interferir no livre convencimento do julgador.
260

 

Por fim, cabe destacar que, no geral, embora haja divergência no que diz respeito à 

limitação da autonomia decisória do juiz, a maioria deles concorda em grau maior ou menor 

com o último questionamento, ou seja, que “o sistema de súmulas e precedentes vinculantes 

garante maior velocidade e segurança jurídica à atividade jurisdicional e, portanto, maior 

racionalização do Judiciário”.
261

 

 

3.2 Dificuldades Encontradas na Prática Forense 

 

Como se viu nos tópicos anteriores, existe pertinente discussão acerca da efetiva 

adoção de um sistema de precedentes judiciais pelo ordenamento jurídico brasileiro, tal como 

acerca da eficácia vinculante das hipóteses previstas nos incisos do artigo 927 do atual Código 

de Processo Civil, o que eleva ainda mais as dificuldades de utilização prática dos procedentes 

judiciais.   

É importante destacar, de acordo com o que foi retratado no segundo capítulo deste 

trabalho, que o processo de identificação do precedente não é automático e demanda enorme 

esforço interpretativo do julgador do caso concreto, haja vista que o mesmo possui o dever de 

demonstrar em sua decisão que os fundamentos determinantes do precedente se aplicam ao 
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caso a ser julgado, a partir da efetiva identificação de que as circunstâncias fáticas de ambos 

se assemelham.
262

 

Nesse sentido, o próprio artigo 489, §1º, V do Código de Processo Civil dispõe que 

não basta invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos 

determinantes e demonstrar a relação fática entre eles, na medida em que, nestas hipóteses, a 

decisão interlocutória, a sentença ou o acórdão, não se considerarão fundamentados.
263

 

Portanto, observa-se que deve haver o exame cuidadoso do precedente para que se 

possa compreender adequadamente qual é sua ratio decidendi, o que consiste obiter dictum, e 

identificar a existência de relação fática entre os casos, a fim de concluir se poderá o caso 

litigioso ser decidido, ou não, com base nesta ratio.  

Havendo ausência de identidade entre as circunstâncias fáticas do caso em 

julgamento e da decisão precedente, pode o julgador se valer da técnica de distinção, e não 

aplicá-lo. Para isso, deverá fundamentar sua decisão, conforme prevê o artigo 489, §1º, VI do 

Código de Processo Civil.  

Contudo, havendo semelhança entre as circunstâncias fáticas de ambos, mas 

entendendo que as razões determinantes do julgamento do precedente estão em total ou 

parcial dissonância com os entendimentos atuais dos tribunais, poderá o julgador se valer das 

técnicas de superação, previstas nos parágrafos dos artigo 927 do mesmo diploma, mediante 

decisão fundamentada, na mesma forma estabelecida para o caso de distinção, de acordo com 

o artigo 489, §1º, VI do CPC
264

. 

Não obstante a previsão dessas diretrizes, muito se vislumbra na prática forense, 

através da análise de decisões judiciais e de peças processuais, a invocação do precedente por 

meio da mera indicação da ementa, do número de seu julgado ou do enunciado da súmula sem 

que haja efetiva indicação das semelhanças fáticas e demonstração de que a ratio decidendi 

do precedente poderá ser utilizada para a solução do caso em litigioso. 

Urge ressaltar, ainda, outra relevante questão que intensifica a dificuldade de 

utilização do sistema de precedentes no direito brasileiro, que se refere à noção de que, 

diferentemente dos sistemas jurídicos vinculados à tradição de common law, nos quais quem 

define o que é o precedente é o juiz do caso posterior, no ordenamento brasileiro, a lei 
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processual possui essa função de definir quais são as decisões judiciais que terão eficácia de 

precedente vinculante.
265

 

Alexandre Câmara observa, diante dessa singularidade, que os precedentes no Brasil 

são, portanto, “precedente de propósito”, uma vez que já são criados para possuírem caráter 

vinculante.
266

  

De acordo com Mello e Barroso, essa particularidade brasileira intensifica ainda mais 

o desafio dos julgadores, os quais, na elaboração da decisão que, de acordo com a lei, se 

tornará precedente, deverão se preocupar em diferenciar, com maior precisão, a ratio 

decidendi do obiter dictum, e, por consequência, delimitar adequadamente a questão jurídica 

suscitada na ação.
267

 

Ademais, ressaltam que se faz necessário enfrentar um segundo desafio, que diz 

respeito à definição do nível de generalidade com que os julgadores formularão as suas teses. 

Sobre esta questão, impende destacar seus ensinamentos: 

 

Quando se opta por uma tese mais restritiva, assumem-se os ônus de uma orientação 

subinclusiva: persistência, em alguma proporção, de insegurança jurídica, de  

tratamento desigual e de litigiosidade envolvendo o tema. Quando a escolha recai 

sobre a tese mais ampla, incidem os riscos de uma tese superinclusiva: a produção 

de muitas distinções pelas cortes vinculadas e, por consequência, até que a matéria 

retorne ao tribunal vinculante, mais uma vez, insegurança jurídica, desigualdade e 

litigiosidade.
268

 

 

Para eles, não há como definir, de forma genérica, a melhor opção entre se optar por 

uma tese mais restritiva ou superinclusiva, devendo, portanto, ser levantada essa discussão em 

cada caso concreto. 

Como se não bastasse, Marinoni, Arenhart e Mitidiero observam, ainda, que em 

decorrência dessa atual função dos tribunais brasileiros, estimula-se tanto o debate para o 

aprofundamento da deliberação do caso conflitivo, bem como para a elaboração do 

precedente. Desse modo, torna-se fundamental que as discussões nos tribunais superiores 

sejam intensificadas, com maior participação dos ministros julgadores, que não poderão ser 

meros expectadores.
269

 Observe-se: 

 

O Ministro não é mais um expectador, que pode decidir friamente sem reagir às 

alegações dos seus pares e dos advogados. Ao contrário, é alguém que, num 
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ambiente de permanente questionamento e discussão, expõe e testa seus argumentos 

e colabora para a elaboração da discussão do colegiado. Espera-se dos julgadores 

uma efetiva participação na discussão das questões que permeiam o raciocínio 

decisório do colegiado, uma vez que a decisão a ser tomada, mais do que resolver o 

caso, constituirá critério para o julgamento dos casos futuros, o que atribui uma 

outra dimensão de responsabilidade aos partícipes da Corte.
270

 

 

Estes juristas ressaltam, todavia, que em um julgamento colegiado pode acontecer de 

a maioria ser favorável ao provimento de determinado recurso, por exemplo, mas nem todos 

compartilharem da mesma interpretação como fundamento determinante da decisão. Nesse 

caso, apesar de o recurso ter sido resolvido, restou impossibilitada a elaboração do 

precedente, pois não foi possível definir a sua ratio decidendi.
271

 

 

3.3 Possíveis Meios para Otimizar a Utilização do Sistema adotado pelo Ordenamento 

Brasileiro 

 

Diante do contexto apresentado, verifica-se que a tentativa do Código de Processo 

Civil de 2015, apesar de possuir importante intenção em promover a valorização da 

uniformização dos entendimentos firmados pelos tribunais brasileiros para assegurar as 

garantias constitucionais da isonomia e da segurança jurídica e resolver a questão do 

significativo número de processos semelhantes nos tribunais, não se encontra livre de críticas 

e problemas práticos. 

No tópico anterior, buscou-se retratar as principais dificuldades práticas encontradas 

para a aplicação do “sistema de precedentes” implementado pelo atual diploma processual, o 

qual, muito embora não seja exatamente igual ao sistema de precedentes adotado nos sistemas 

jurídicos de tradição do common law, não deve ser utilizado de forma mecânica e automática.  

Exige-se, portanto, considerável esforço interpretativo do julgador do caso em aberto 

e, na sistemática adotada pelo ordenamento brasileiro, dos julgadores que proferem a decisão 

que, pela lei, se considera precedente e vincula todos os demais juízes e tribunais. 

Assim, o atual panorama exige aos operadores do direito uma verdadeira adequação 

à nova cultura processual. Nesse sentido, tanto os magistrados e advogados, diretamente 

afetados pela prática forense, quanto os professores e estudantes, que fomentam na Academia 

importante debate acerca dessas questões, devem verdadeiramente se ambientar aos conceitos, 

técnicas de decisão e categorias dos precedentes judiciais que, em razão das raízes romano-
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germânicas da civil law
272

, não costumavam fazer parte de sua rotina, a qual se concentrava 

no uso e ensino do direito a partir dos códigos. 

Os juristas Humberto Theodoro Júnior, Dierle Nunes, Alexandre Melo Franco Bahia 

e Flávio Quinaud Pedron, diante dos inúmeros problemas para a uniformização de 

entendimento pelos tribunais, como a ausência de conhecimento das demandas mais 

recorrentes de um tribunal, o que inviabiliza o melhor dimensionamento de seu trato, a 

ausência de conhecimento de demandas recorrentes que envolvam causas de interesse 

público, como a judicialização da saúde, o que inviabiliza o diálogo direto com as instituições 

competentes com o objetivo de ilidir as causas e, não, reprimir tal litigiosidade, a ausência de 

conhecimento acerca de como cada órgão fracionário trata as matérias repetitivas e a ausência 

de efetiva colegialidade, na medida em que cada julgador analisa individualmente, com sua 

assessoria, os casos, sem, contudo, passar pelas mesmos premissas de julgamento que os 

demais
273

, além dos já relatados no presente trabalho, desenvolveram algumas medidas 

normativas que visam otimizar essa atividade, importa destacar: 

 

a)Atribuição de atividade de pesquisa para as Escolas judiciais ou internas no 

Tribunal, possivelmente com auxílio das universidades, de mapeamento das 

temáticas mais recorrentes. b) Realizado o mapeamento, criação de centros de 

estudo e pesquisa, compostos de comissões temáticas de especialistas 

preenchidas por assessores (de estagiários até estudiosos), com o objetivo de 

estudo de todos os fundamentos a serem considerados, inclusive com análise 

exaustiva de todos os julgados (desde o leading case) que feriram a(s) 

temática(s). A ideia seria de criação de verdadeiros relatórios (reports), para 

facilitar o trabalho de todas as assessorias, dos julgadores e até mesmo dos 

advogados que trabalharão nos julgamentos. Assim sendo, existiriam subsídios 

especializados para cada grande matéria em debate, inclusive para promover 

críticas e aprimoramento das decisões. c) As comissões deveriam promover um 

monitoramento dos julgados dos tribunais superiores para a mantença da 

coerência com as referidas decisões e, em casos específicos, subsídios para a 

técnica de ressalva de entendimento que poderiam promover a modificação de 

entendimentos. d) Em face da dificuldade do tema, a(s) comissão(ões) 

poderia(m) sugerir a ocorrência de audiência pública com ampla participação 

dos interessados. e) De posse dos relatórios, que todos os julgadores e as 

assessorias analisassem os casos sob os mesmos fundamentos, de modo que 

mediante esse pressuposto se crie uma verdadeira colegialidade, e que dela 

surjam fundamentos determinantes. f) Uma comissão especializada deveria se 

ater à formação de enunciados de súmula que espelhem os fundamentos 

determinantes dos julgados reiterados que os fundamentam. g) Caso novos 

fundamentos sejam apresentados, que sejam submetidos às comissões temáticas 

para uma análise preliminar. h) Interlocução desses Centros com os NURERs 

dos tribunais.
274
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Essas medidas normativas que incentivam o trabalho realizado pelos tribunais com as 

Universidades se revelam de extrema importância para o aprimoramento do debate acerca da 

aplicabilidade dos precedentes judiciais no Brasil e para a efetiva otimização da atividade 

jurisidicional em todos os níveis de jurisdição, como pretendido com a valorização da 

uniformização da jurisprudência no diploma processual. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A adoção pelo direito brasileiro de um sistema de precedentes judiciais, a partir da 

instituição do Código de Processo Civil de 2015, embora controvertida entre os operadores do 

direito, revela o interesse do legislador brasileiro em trazer ao ordenamento pátrio maior 

previsibilidade às decisões proferidas pelos tribunais brasileiros, e, consequentemente, tornar 

mais isonômica e segura a prestação jurisdicional. 

O aumento da quantidade de conflitos levados ao Poder Judiciário, em muitos dos 

casos, acerca de demandas envolvendo as mesmas questões de fato e de direito, com elevada 

semelhança, e a percepção de que essas mesmas demandas são constantemente julgadas de 

maneira divergente pelos os tribunais brasileiros, incluindo os superiores, são posições que 

possuem importante influência para a implementação desse instrumento jurídico originário da 

tradição jurídica do common law no direito brasileiro. 

 Nos países que adotam o sistema do common law, o sistema de precedentes 

vinculantes são utilizados para promover maior racionalidade às decisões proferidas nos 

julgamentos pelo Poder Judiciário. Isto tem razão de ser, haja vista que nessa tradição o 

direito se forma fundamentalmente através das decisões judiciais.  

Diante do estudo das circunstâncias históricas vivenciadas na Inglaterra, país de 

origem da common law, verificou-se que diversamente do que ocorreu na formação do civil 

law, que recebeu intensa influência dos estudos desenvolvidos pelas Universidades e 

doutrinas, o common law se formou primordialmente pelas decisões proferidas nos Tribunais 

da common law e da Chancelaria. 

Dessa forma, observou-se que ambos guardam entre si significativas distinções. 

Enquanto no civil law, a segurança jurídica do ordenamento se encontraria nos códigos e leis, 

no common law, nas próprias decisões judiciais.  

A partir da segunda metade do século XX, a relação entre esses sistemas que já 

existia em menor intensidade, se intensificou ainda mais, em razão, principalmente, da 

globalização. Após as guerras mundiais e a adoção da Constituição Federal Democrática de 

1988 que se orienta pelos direitos humanos, verificou-se, no Brasil, a intensificação do 

movimento do judicial review e o aumento da atuação do Poder Judiciário, encarregado de ser 

o intérprete final da Constituição e, para tanto, pronunciar o sentido da lei. 

Se nos primórdios do sistema do civil law se pretendeu que a segurança jurídica do 

ordenamento estivesse presente códigos, que continham normas gerais e abstratas sobre a 
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maior quantidade de situações conflitivas futuras, a fim de restringir os limites de atuação do 

julgador, ao longo das últimas décadas,  observa-se que essa pretensão não foi bem sucedida, 

na medida que passou-se a constatar que as leis podem ser interpretadas de inúmeras formas. 

Houve, então, a intensificação do processo de valorização da jurisprudência no 

Brasil, que pode ser visualizado a partir do avanço do controle concentrado de 

constitucionalidade, com a atribuição de eficácia vinculante às decisões proferidas em sede de 

Ação Declaratória de Constitucionalidade, Ação Direta de Inconstitucionalidade, Ação Direta 

de Institucionalidade por Omissão e, logo após, às súmulas vinculantes, bem como pelas 

modificações que ocorreram no antigo Código de Processo Civil de 1973. Por fim, pela a 

adoção de um “sistema de precedentes judiciais” no Código de Processo Civil de 2015. 

Contudo, conforme desenvolvido no terceiro capítulo do presente estudo, divergem 

os juristas acerca da efetiva adoção de um sistema de precedentes judiciais no direito 

brasileiro e, entre os que entendem que realmente esse instrumento foi introduzido no diploma 

processual, divergem acerca da aplicação vinculante do rol do artigo 927. 

Umas das principais problemáticas gira em torno da dificuldade prática que se 

observa com a adoção desse instrumento jurídico pelo modo como foi implantado, ou seja, 

enquanto nos sistemas da common law o julgador de um caso posterior define que o 

julgamento utilizado como base de princípio argumentativo é precedente, no Brasil, quem 

estipula é a lei.  

Desse modo, além do trabalho natural que o julgador do caso concreto tem de 

identificar as circunstâncias fáticas e a aplicabilidade dos argumentos determinantes utilizados 

na resolução do caso precedente no caso em aberto, há o trabalho dos juristas, quando do 

julgamento da hipótese elencada no rol de precedentes do artigo 927, de delimitarem todas as 

circunstâncias que os embasaram e definir, em maior ou menor grau, o nível de generalidade 

com que formularão suas teses.  

O que se observa na prática forense, portanto, é a dificuldade na utilização desse 

sistema, em razão de seu alto nível de aprofundamento e da falta de ambientação dos 

operadores do direito com suas técnicas, que acabam por utilizá-las de forma mecânica, a 

partir da invocação de ementas, números de acórdãos, enunciados de súmulas como se 

precedentes fossem.  

Demais disso, outra problemática pertinente diz respeito à utilização desse 

mecanismo como forma de gerenciamento de demandas repetitivas, ou seja, de julgamento 

em massa para desafogar o Poder Judiciário. Nesse caso, observa-se que há clara violação à 
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princípios constitucionais como o contraditório, o devido legal e, até mesmo, ao acesso à 

justiça, na medida em que o jurisdicionado não obtém justa prestação jurisdicional.  

Se a atuação do juiz, na origem do sistema jurídico do civil law era de mero 

intérprete da lei, sem qualquer poder criativo para além do enunciado da norma, ou seja, 

“boca da lei”, nos dias atuais, se não houver o aperfeiçoamento desse sistema, passa a ser de 

mero propagador de teses, ou seja “boca da jurisprudência”.   

Assim, não obstante respeitável intuito do legislador em promover a uniformização 

da jurisprudência dos tribunais e garantir a previsibilidade de suas decisões, a segurança 

jurídica, a isonomia, bem como a celeridade processual e o devido processo legal, se faz 

necessário que os operadores de direito se adaptem à nova cultura processual, haja vista que 

se tal sistema não for corretamente utilizado,  terá potencial chance de prejudicar a atividade 

jurisdicional. 
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