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“A necessidade de construção de um Sistema 

constitucionalmente legítimo de formação de 

padrões decisórios vinculantes exige não só 

uma adequada compreensão do modo como 

se deve desenvolver o processo de 

construção desses padrões decisórios, mas 

também o leva, necessariamente, a se ter de 

repensar a forma como os tribunais brasileiros 

decidem.” (CÂMARA, Alexandre Freitas) 



 
 

 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo de pesquisa a relação entre os precedentes legais do 

sistema jurídico brasileiros e as falhas por parte do Supremo Tribunal Federal na sua aplicação. Muito 

se fala na  codificação dos precedentes legais oriunda do Código de Processo Civil de 2015 e os 

efeitos que sua positivação trouxeram ao ordenamento jurídico. Embora pouco difundido, o precedente 

não é um elemento estranho ou novo ao desenvolvimento do Direito brasileiro, possuindo uma 

construção histórica que eclodiu com mais ênfase ao longo dos últimos anos.  Os padrões decisórios 

auxiliam na busca da justiça nas tradições jurídicas do civil law e common law, exercendo papeis 

distintos, mas de mesma relevância. Demonstrando a importância do seu conhecimento do decorrer da 

elaboração das sentenças e decisões por parte dos magistrados.  Todavia, encontra-se uma resistência 

por parte dos tribunais na utilização efetiva dos precedentes legais e seus efeitos vinculantes, 

destacando-se a título da presente pesquisa as ações e desatenções por parte do Supremo Tribunal 

Federal.  Situação grave quando analisada concomitantemente com a repercussão da Suprema Corte na 

fortificação dos precedentes jurídicos pela força oriunda da sua posição hierárquica. Dentre os 

principais fatores que podem ser elencados como prejudiciais a aplicação desejada dos precedentes 

legais, merece destaque pela relevância: o despreparo na formação acadêmica dentro da magistratura; 

a politização do judiciário e o descaso pela unificação  das decisões dos tribunais. Desta forma, ao 

longo do trabalho superamos doutrinariamente cada ponto de questionamento supra citado, com o 

intuito final de apontar as características da Suprema Corte que carecem de cuidados.  

 

Palavras-chave: Precedentes Legais, Padrões Decisórios, Supremo Tribunal Federal, Civil Law, 

Common Law. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT: 

 

This paper aims to research the relationship between the legal precedents of the 

Brazilian legal system and the failures on the part of the Federal Supreme Court in its 

application. Much is said about the codification of legal precedents arising from the 2015 

Code of Civil Procedure and the effects that its positivation brought to the legal system. 

Although little known, the precedent is not a foreign or new element to the development of 

Brazilian law, having a historical construction that has emerged with more emphasis over the 

past few years. Decision-making standards assist in the search for justice in the legal 

traditions of civil law and common law, exercising different roles, but of the same relevance. 

Demonstrating the importance of their knowledge of the course of the elaboration of 

judgments and decisions by the magistrates. However, there is resistance on the part of the 

courts in the effective use of legal precedents and their binding effects, highlighting, in the 

context of this research, actions and inattentions by the Supreme Federal Court. Serious 

situation when analyzed concurrently with the repercussion of the Supreme Court in the 

strengthening of legal precedents by the force arising from its hierarchical position. Among 

the main factors that can be listed as harmful to the desired application of legal precedents, it 

is worth mentioning for their relevance: the lack of preparation in academic training within 

the judiciary; politicization of the judiciary and disregard for the unification of court 

decisions. In this way, throughout the work we doctrinally overcome each question point 

mentioned above, with the final intention of pointing out the characteristics of the Supreme 

Court that need care. 

 

Keywords: Legal Precedents, Decision Standards, Federal Supreme Court, Civil Law, 

Common Law 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O panorama da sociedade moderna dentro da globalização e da explosão 

populacional acarretam inúmeros efeitos dentro da esfera de atuação do judiciário. 

Claramente a associação do desenvolvimento de uma sociedade relaciona-se 

concomitantemente com a evolução dos paradigmas e regras existentes nas engrenagens 

jurídicas que desempenham o papel da Justiça dentro da construção social. Todavia, nota-se 

que a evolução jurídica, na maioria dos casos, enfrenta percalços que se desdobram até o 

momento no qual se adquire um procedimento ou norteamento das ações processuais 

condicente com o espelho da sociedade em questão. 

A conectividade e celeridade da vida atualmente, assim como o alcance do 

conhecimento, a melhoria no acesso à Justiça e o fim do isolamento jurídico de certos grupos 

sociais acarretou uma elevação exponencial das relações jurídicas estabelecidas, gerando uma 

litigância desenfreada notada claramente nos mais diversos tribunais. Simultaneamente, 

máquina jurídica é obrigada a encontrar formas e procedimentos que possibilitem ao 

judiciário suprir as elevadas demandas apresentadas na sociedade. 

Nessa atmosfera surge a clara convicção da necessidade da utilização conscientes de 

precedentes vinculantes jurídicos, já que quanto maior o número de litigâncias maior a 

probabilidade de repetição do mérito e motivo dos próprios casos. Dessa forma, deve-se 

analisar os precedentes vinculantes, não como descaso do dever constitucional do judiciário 

de interpretar  as fontes de direito e sua aplicabilidade, mas como linha estratégica de 

procedimento jurídico, a fim de possibilidade a celeridade do processo e a dinâmica jurídica, 

respeitando as limitações impostas pelo devido processo legal, direitos fundamentais e 

caracterizas do caso concreto. 
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2. PRECEDENTES E VINCULAÇÃO: ESTRUTURANDO O CONHECIMENTO 

 

O precedente jurídico deve ser analisado independe do sistema jurídico usado como 

base para o seu desenvolvimento. Tendo em vista tratar-se de um elemento de grande valia e 

importância nos mais diversos e variados panoramas jurídicos existentes, independente da sua 

influência exercer efeitos distintos de acordo com o sistema aplicado.  

O precedente jurídico encontra nas palavras do excelentíssimo doutrinador Didier Jr. 

(2012, p. 385)  a presente descrição: “Decisão judicial tomada à luz do caso concreto, cujo 

núcleo essencial pode servir como diretriz para o julgamento posterior”. Posteriormente 

amadureceu seu pensamento sobre o objeto jurídico acrescentando que: O precedente pode ser 

compreendido como uma decisão judicial proferida em determinado caso concreto, cujo 

núcleo essencial pode servir como parâmetro para o julgamento posterior de casos análogos 

(DIDIER JÚNIOR; BRAGA; OLIVEIRA, 2015). O precedente desde então deve ser 

analisado como a construção estrutural multi-facial, pelo fato de adquirir sua classificação de 

existência da repetição de núcleos de linhas de pensamento jurídicas que se correlacionam e 

assemelham-se a tal ponto de proporcionar uma decisão igualitária sem ocasionar desrespeito 

aos direitos dos envolvidos.  

Portanto a elaboração do precedente é realizada mediante a existência de elementos 

específicos e fundamentais. Primeiramente a as circunstâncias que englobam as adversidades 

envolvendo o caso, ou seja, os elementos fatídicos apresentado em juízo e os outros elementos 

relacionados. Posteriormente, vencido a primeira premissa, há de se atentar para a ratio 

decidendi , ou também conhecida como holding, em outras palavras os princípios jurídicos 

usados através do raciocínio jurídico realizado pelo tribunal para fundamentar a decisão 

pautada nos fatos relevantes da ação. Em que pese a maior referência ao efeito vinculante do 

precedente judicial, na verdade, apenas a ratio decidendi tem eficácia vinculante.1  

Cumpre salientar que usualmente as expressões dictum e obiter dictum são 

empregadas indistintamente, mas é preciso ter em mente que existe uma distinção 

terminológica quanto à precisão dessas expressões. Como bem assinala SOUZA (2008, pág. 

140), dictum é uma proposição de Direito, constante do julgamento do precedente, que, 

apesar de não ser ratio decidendi, tem considerável relação com a matéria do caso 

 
1 O ratio decidendi (terminologia mais próxima do Direito inglês) ou holding (terminologia mais próxima do 

Direito norte-americano) é o fundamento jurídico base utilizado para alcançar-se a decisão. Não podendo ser 

confundido com a coisa julgada ou a simples fundamentação. É a regra geral sem a qual o caso teria sido 

decidido de outra maneira (FERREIRA DA SILVA, 1996, p. 51). 
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julgado e maior poder de persuasão. Em comparação, obiter dictum é uma proposição de 

Direito, constante do julgamento, com ligação muito tênue com a matéria do caso e 

pouquíssimo persuasiva. 

Conforme apresentado anteriormente, a variante do sistema jurídico afeta 

diretamente a modalidade dos efeitos dos precedentes jurídicos na sua atuação. Dessa forma 

cada um pode apresentar modalidades diferentes na sua aplicação, acarretando diversas 

classificações, da qual podemos destacar quando analisamos o caráter vinculante dos 

precedentes,  a distinção em persuasivos e obrigatórios. 

Os precedentes persuasivos são aqueles com características de reforço de 

determinada linha pensamento jurídico. Prontamente o precedente deverá ser analisado, mas, 

todavia, não apresenta a obrigatoriedade de ser seguido, uma vez que basta ao magistrado, não 

estando em acordo, apresentar as justificativas necessárias para demonstras a não validação do  

persuasive precedent2. Malgrado a sua não vinculação, os precedentes são de grande 

importância ao longo dos julgamentos apresentando certa repercussão na sua utilização. 

Naturalmente o efeito exercido pelos precedentes obrigatórios, também conhecidos como 

binding precedent3 encontra-se na sua vinculação dos futuros julgamentos. Em outras palavras 

acarreta a obrigatoriedade por parte do magistrado de seguir a linha de raciocínio jurídico 

apresentada uma vez que sua vinculação é existente e os parâmetros legais do caso concreto 

se aplicam a sua descrição. Todavia deve-se questionar sobre a totalidade  da sua 

obrigatoriedade, podendo abrir duas subespécies do elemento supra citado: o precedente 

absolutamente obrigatório e o relativamente obrigatório. No primeiro caso ainda que o 

tribunal não concorde com alinha de raciocínio apresentada, não existe a possibilidade do seu 

afastamento, não existindo outra opção além da de aceitar suas orientações e aplicá-las. Essa 

determinação imutável encontra inúmeros questionamentos como abordado pelo doutrinador 

BASTOS (2012, pág. 101) “não encontra mais espaço nos diversos ordenamentos jurídicos, 

pois, ao menos, as Cortes Supremas têm o poder de revogar seus próprios precedentes, 

quando assim o exigir a evolução social ou a substancial mudança do cenário fático-social”. 

Notoriamente a imutabilidade inquestionável e eterna dentro de um sistema jurídico adentra 

diretamente a própria existência do sistema ao invalidar suas possíveis mutações e mudanças 

 
2 O persuasive precedent (precedente persuasivo) é o precedente que gera efeito meramente persuasivo pela falta 

de vinculação, geralmente associada ao fato da decisão ou posicionamento ser oriundo de um tribunal de mesma 

hierarquia ou inferior. Dessa forma, a decisão possui um  interesse a ser seguido pelo posicionamento, 

persuadindo outras justificativas mas que não as atrela a seguir o mesmo padrão decisório obrigatoriamente.  
3 Entendimento oposto ao persuasive precedente, uma vez que o precedente detém o poder de vinculação e 

portanto guia a orientação do padrão decisório. 
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provenientes da evolução social. Por outro lado, os precedentes relativamente obrigatórios 

apresentam a possibilidade de afastamento de aplicabilidade desde que o tribunal apresente as 

razões adequadas aplicadas. São vários os exemplos dos precedentes condicionais dentro do 

sistema jurídico brasileiro como é o caso dos incidentes de resolução de demandas repetitivas 

e de assunção de competência, súmulas vinculantes e os entendimentos internos de cada 

tribunal. 

Outra forma de classificação dos precedentes está localizada no seu conteúdo, 

podendo ser classificado como criativos ou declarativos. No primeiro caso falamos do poder 

de criação jurídica muitas vezes mal visto por alguns doutrinadores ao possibilitar certo poder 

ao Judiciário que lhe cabe. O precedente criativo surge da criação e aplicação da norma no 

caso concreto devido aos detalhes de determinado caso concreto que se ocorre sua criação. Os 

precedentes declarativos, ao contrário dos anteriores, tem apenas a  função de declarar uma 

norma jurídica já existente, vinculando uma linha de raciocínio jurídico ao ordenamento 

jurídico condicente.  

Os precedentes verticais e horizontais são aqueles classificados perante sua direção 

de atuação dentro da mecânica jurídica. Os precedentes verticais são aqueles associados a 

decisão por parte de um tribunal superior, seu fundamento encontra-se na hierarquia elevada 

de quem emitiu a decisão e portanto apresenta como repercussão a repetição dos tribunais em 

instâncias inferiores demonstra uma direção vertical do efeito do precedente vinculante, O 

precedente horizontal por sua vez é aquele que surge no mesmo ambiente hierárquico, ou seja, 

em tribunais da mesma esfera de atuação que não exercem hierarquia entre eles e por isso a 

repercussão da decisão deve-se a repetição das características do caso julgado e sua repetição 

constante nos litígios existentes. 

A última forma de classificação que cresce de relevância para o presente estudo 

refere-se a força do precedente e seu poder de vinculação, associado as correntes da doutrina 

jurídica que apresentam seus entendimentos. A fim de prosseguir nesse aspecto é de suma 

importância relembrar a os dispositivos relativos no Código de Processo Civil de 2015 que 

demostrou modernização na época do seu surgimento ao abordar o tema com pioneirismo 

dentro da legislação brasileira, buscando a uniformização e celeridade das decisões jurídicas 

em prol de um judiciário mais capacitado e moderno. 

Nesse sentindo, cabe ressaltar a importância do rol apresentado pelo art. 927 do CPC, 

conforme apresentado, in verbis: 
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(...) Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: 

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 

constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; 

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial 

repetitivos; 

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; 

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.  

 

Concomitantemente com a análise do art. 988 da mesma legislação,  in verbis : 

 

(...) Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 

I - preservar a competência do tribunal; 

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do 

Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de 

resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de 

competência; 

 

Surge o questionamento sobre a força de vinculação dos precedentes, criando 

correntes interpretativas oriundas do conflito entre o art. 927 e a realidade de atuação nos 

parâmetros legais, conforme serão abordadas posteriormente. 

 

3. FUNDAMENTOS DAS TRADIÇÕES JURÍDICAS  

 

3.1 COMMON LAW: TRADIÇÃO DE COSTUMES E PRECEDENTES 

 

Após expandirmos a compreensão inicial perante a construção doutrinaria de um 

precedente legal, torna-se necessário os aprofundamentos nas malhas dos costumes jurídicos 

apresentados pelo sistema jurídico analisado, entendendo como a presente figura jurídica 

funciona nas diversas tradições jurídicas e seus por menores. A fim de superar dúvidas como 

a existência ou não do modelo híbrido entre common law e civil law, ou a commonlização4 do 

nosso mecanismo jurídico brasileiro.  

O common law, como é de amplo conhecimento, é a denominação usada para 

nomear a tradição jurídica associada atualmente ao Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, 

Irlanda, Canadá e outros poucos países, na qual o ordenamento jurídico encontra sua força 

motriz nos costumes. O surgimento do common law está diretamente atrelado ao Direito 

 
4 STRECK, Lenio Luiz; ABBOUD, Georges. O Que é Isto – Os Precedentes e as Súmulas Vinculantes; 1ª. e 2ª. 

Ed; Livraria do Advogado, 2012 e em artigo do STRECK, Lenio Luiz. A juristocracia do novo Código de 

Processo Civil. Disponível em : <www.conjur.com.br> 
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inglês, mais especificamente após a conquista normanda em 1066 e estendendo-se para a 

dinastia Tudor, no século XV. Concretizando-se na formação dos Tribunais Reais da Justiça, 

no século XIII, absorvendo nas suas decisões todos os costumes das comunidades locais e 

posteriormente substituídos pelas Cortes Reais, no quesito de jurisdição de direito comum. 

Assim surgia axioma Remedies precede Rigth5 pelo qual os direitos antes de serem 

devidamente reconhecidos precisavam estar apresentados nas regras de processo condicente, 

deixando em segundo plano a importância do direito material. Nesse aspecto as decisões 

anteriores surgiriam como o vislumbre inicial de precedentes.  

Nesse ponto é importante alocarmos corretamente a posição do precedente legal 

dentro do common law que é inúmeras vezes caracterizado de forma errada dentro da presente 

tradição jurídica.  A doutrina do stare decisis 6começou a solidificar-se tardiamente no século 

XVIII e finalizou seu processo de concretização nos séculos XIX e XX. Surge o ponto crucial 

da importância do presente estudo no decorrer do trabalho. Malgrado, afirmado de forma 

equivocada inúmeras vezes, os precedentes legais não eram elementos comuns ao common 

law desde sua formação, mas adaptaram-se ao longo do tempo, ideia transcrita de forma clara 

por DUXBURY (2008) : “o common law não precisa da doutrina dos precedentes para 

funcionar”7. 

Contudo, não cabem dúvidas de que a doutrina dos precedentes, conhecida como 

stare decisis, não apenas surgiu, mas se concretizou dentro das suas estruturas na tradição 

jurídica do common law. Mostrando a teoria pela qual os precedentes oriundos de tribunais, 

independente da sua força ou classificação acarretam amarras as decisões de órgãos 

jurisprudenciais quando versarem sobre os mesmos temas, ou seja, as decisões jurídicas 

determinadas como precedentes vinculam as decisões posteriores. FINE (2011) elucida o 

tema demonstrando as minucias da máxima apresentada:  

 

(...) estipula que, uma vez que um Tribunal tenha decidido uma questão 

legal, os casos subsequentes que apresentem fatos semelhantes devem ser decididos 

de maneira consentânea com a decisão anterior. (...) uma regra de direito, uma vez 

proferida por um tribunal, normalmente, deve ser seguida até que tal regra tenha 

que, ou deva ser, modificada. A regra do stare decisis  é, pois, a política das Cortes 

de manter o precedente e não interferir, nos casos que se sucedem, em questões já 

decididas em casos anteriores.”  

 
5 Isto é, em primeiro lugar o processo. A busca do common law pela solução de litígios, não procura da mera 

justiça a qualquer custo. 
6 Originaria da frase em latim “stare decisis et quieta non movere”, em tradução livre “ aderir a precedentes e 

não perturbar coisas que já estão estabelecidas”. BRENNER, Saul; SAPETH, Harold J. Stare indecisis – The 

alteration of precedent on the Supreme Court, 1946 – 1992. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 

Reimpr. de 2006. 
7 No original: “ The common law does not need the doctrine of precedent in order to function” 
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Claramente os diversos ordenamentos jurídicos pautados no common law apresentam 

suas peculiaridades e diferenciações nos mais diversos temas, situação na qual o stare decisis  

não foge da regra. O que por outro lado não afasta o protagonismo da doutrina dos 

precedentes em tais ordenamentos. Versando sobre o tema, pode se abordar de forma amena a 

predisposição do sistema norte-americano a superação de precedentes, conhecida como 

overruling8, permitindo em qualquer momento ultrapassar os precedentes da Corte, caso fosse 

provado não ser viável para a nova decisão através de argumentação que demostra-se o 

caráter constrangente da alteração. Em contrapartida a House of Lord9  do Direito Inglês não 

permitia o  overruling  das decisões da própria casa, independentemente de serem prejudicais 

ao direito material. Situação a qual só foi superada através do House of Lords`Pratice 

Statement de 1966, que permitiu a superação dos próprios precedentes, posicionamento 

migrado para a atual United Kingdom Supreme Court.10 Isso demonstra que além das 

características do sistema jurídico pautado no common law sofrerem modificações referente 

as nações aplicadas, a própria construção de vinculação de precedentes não se originou de 

uma força normativa, mas da construção ao longo do tempo.  

Dentro da tradição jurídica do common law o precedente jurídico e sua vinculação, 

não enrijecem o sistema, malgrado possibilitem uma padronização do comportamento das 

engrenagens do tribunal. O stare decisis, no entanto, visa apresentar uma estabilidade e 

flexibilidade dentro da tradição jurídica consoante a análise. Visto que o Direito dentro dessa 

tradição ultrapassa um mero sistema de precedentes para concretizar-se como um todo. 

Percebemos que quando os juízes se afastam de um precedente, seja nos Estados Unidos ou 

na United Kigdom Supreme Court, são imbuídos pelo sentimento de fortalecerem o Direito, 

demostrando que o stare decisis  rígido, ainda que dentro do common law, não é benéfico 

para uma sociedade. 

 

3.2. CIVIL LAW: UMA TRADIÇÃO, INÚMERAS DIVERSIFICAÇÕES 

 

 Prosseguindo na busca por findar as estruturas iniciais do estudo proposto, 

desdobramos nesse instante as premissas por trás da tradição jurídica do civil law abordando 

suas peculiaridades relacionadas aos precedentes legais. Dessa forma nos aprofundamos em 

 
8 Superação de um precedente normativo de forma tácita ou expressa.  
9 A Câmara dos Lordes é parte integrante do Parlamento inglês concomitantemente com a Câmara dos Comuns e 

a Coroa Inglesa. Associado a Câmara Alta, subtendido como Senado. 
10 Suprema Corte do Reino Unido, sendo a mais alta corte de apelação dos países integrantes. 
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um ambiente que julgamos ser mais comum ao nosso dia a dia da prática jurídica e que muitas 

vezes é associado como um ambiente no qual a vinculação dos padrões decisórios não possui 

lugar. 

A tradição jurídica normalmente vinculada aos países de cultura romano-germânica 

fundamenta sua estrutura da codificação dos ordenamentos jurídicos. Mantendo como pilar 

principal da esfera do Direito a lei. Tal posicionamento surge, acordante as palavras de 

ARANGIO-RUIZ (1999), em tempos distantes: 

 

Nos começos das República – e concretamente nos anos de 451 e 450 a.C. – 

apareceu uma obra legislativa, única da evolução do Direito romano até Justiniano, 

que regulava múltiplas relações pertencentes aos mais diversos campos do Direito: a 

lei das XII tábuas”.  

 

 

Obviamente, não se pode deixar de apresentar momento não mais antigo, mas com 

certeza de mesma importância para a formação do civil law. Em meados do século V.I. d.C. o 

imperador Justiniano realizou o marco de maior importância do direito romano que se 

relaciona diretamente na tradição jurídica romano-germânica. O imperador bizantino Flávio 

Pedro Sabácio Justiano Augusto11 realizou a junção dos precedentes e leis anteriores ao seu 

poder, concretizando com suas normais legais e eclodindo em uma legislação que ganharia o 

nome posteriormente de  Corpus Iuris Civilis12, obra legislativa dividida em quatro partes 

conhecidas como : Istitutas, Digestos, Codigo e Novellas . Um marco de importância 

inquestionável que atravessa os séculos e gerações de codificações legais, incorporando até 

hoje a base de inúmeros ordenamentos jurídicos pelo mundo, principalmente quando tratando-

se de Direito Civil. 

O Direito Romano, portanto, exerce influência irrefutável na construção da tradição 

jurídica do civil law. Sendo pela presença romana em boa parte do território europeu ou pelo 

excelentíssimo destaque de uma codificação jurídica, o Direito Romano apresenta os passos 

iniciais da construção do ordenamento jurídico da grande maioria dos países e, portanto, trilha 

a compreensão dos objetivos do civil law. Demonstrando a valorização dentro de uma 

sociedade da construção legislativa de um ordenamento jurídico que  deverá ser seguido e 

aplicado pelos tribunais. A lei como fonte primordial do Direito.  

 
11 Justiniano (483-565) nasceu em Tauresium, pequena cidade da Macedônia no ano de 483 e governou entre os 

anos de 527 e 565. 
12 Denominação utilizada pela primeira vez na história na edição de Dionisio Gotofredo de 1583. BIONDI, 

Biondo. Instituzioni di diritto romano. 3. ed. Milão: Giuffrè, 1956. 
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Completando  a importância do Corpus Iuris Civilis, em termos de ordenamentos 

jurídicos, na formação do civil law, cita-se aqui o precursor dos códigos legais que surgiram 

no início do século XIX: o código Napoleão, também conhecido como Código Civil francês 

de 180413. O código representou um marco na evolução do direito civil moderno, agrupando 

todas as conquistas oriundas da Revolução Francesa. Tamanha foi sua relevância que a 

totalidade do Direito Civil se encontrava no interior de suas páginas. Nasce, portanto, a  

natureza dos sistemas jurídicos dimensionarem seu teor em legislações intituladas códigos, 

nos quais se destacam : Código Civil, Código Penal, Código Comercial, Código de Processo 

Civil e o Código de Processo Penal. Vemos nesse instante a evolução clara do surgimento da 

lei como fonte primordial do direito, o agrupamento de normas jurídicas em textos legais e 

por último a codificação de nichos jurídicos, aproximando cada vez mais a imagem jurídica 

que estamos acostumados a vivenciar corriqueiramente.  

Demonstramos até o momento a importância da lei e do papel na fundamentação da 

validade dos ordenamentos jurídicos infundidos no civil law. Todavia, engana-se sobre 

maneira quem alega que devido a esse fato os precedentes são organismo estranhos a natureza 

histórica desta tradição jurídica. Portanto, o precedente legal não é um elemento único do 

common law  e inerente somente a tradição dos costumes. São inúmeros os ordenamentos 

jurídicos que depositam seus fundamentos jurídicos no civil law e concomitantemente 

aplicam a eficácia dos precedentes dentro dos mecanismos legais.  

Nesse momento é preciso destacar que o estudo do civil law apresenta inúmeras 

variações de acordo com o local ao qual suas práticas são atreladas como ponto inicial de 

estudo, uma vez que  os ordenamentos vinculados ao civil law diferem mais entre si do que  

aqueles associados ao common law ( HONDIUS, 2007)14.  

Entendemos que o questionamento formal surge em boa parte das instâncias quando 

a legislação por si só não demostra clareza ou aplicabilidade inquestionável perante a lide em 

debate, e uma vez iniciado o processo jurídico perante a civil law, ao falhar sua principal 

fonte do direito, as engrenagens jurídicas do sistema inicial sua adaptabilidade buscando 

formas e maneiras de dirimir o que a simples aplicação da lei positivada não consegue 

alcançar. 

 

 
 

13 O Código Civil francês, vale ressaltar, sofreu profundas alterações no seu texto no ano de 2016. Acarretando 

mais de quinhentas alterações ao longo das suas normas.  
14 No original: “As is wll known, the civil law jurisdictions do differ more between each other than common law 

systems do” 
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3.2.1 Alemanha e os precedentes como forma de intepretação da lei 

 

A Alemanha, por exemplo, os precedentes surgem diretamente atrelados ao poder 

interpretativo das Cortes superiores. Uma vez que o seu papel institucional se fundamenta, 

entre outros fatores, no dever de solucionar debates que superaram o primeiro entendimento 

através da aplicação da lei e a princípio não logrou alcançar a decisão mais próxima da 

justiça, ou perdurou com dúvidas e questionamentos. Dessa forma, o sistema alemão 

subentende o precedente como qualquer decisão anterior ao caso em análise que possua algum 

grau de relevância e por consequência é imbuído de certo caráter vinculante.  

Mas se por um lado torna-se uma tarefa árdua encontrar uma decisão oriunda de 

umas das Cortes alemãs sem referência a precedentes em seu texto final, por outro lado, na 

maioria das vezes tais precedentes exercem um papel meramente elucidativo, como uma 

citação ou alusão a casos anteriores. A relevância do precedente, assim como sua importância 

na decisão, está diretamente ligada ao realce do tema abordado e a falta de legislação 

pertinente. Quando a lei suprir todas as necessidades oriundas da lide, de nada haverá de se 

esperar a associação de precedentes a decisão, mesmo que seja comum sua citação. Todavia, 

quando a lei não abordar o tema ou a interpretação jurídica ultrapassar o normal na aplicação 

normativa corriqueira, o precedente destaca-se. 

A codificação alemã é rígida e extensa, suprindo em grande parte as necessidades 

jurídicas e reduzindo as possibilidades de lacunas normativas. Esse fato acarreta em uma 

priorização pelos interpretative precedents15, que auxiliam na escolha e interpretação da 

regulamentação alemã, deixando em segundo plano os precedents substituting statutory law 16 

que sobrepõe a decisão do tribunal sobre a norma vigente, criando uma forma de legislação 

nascida do judiciário. Já o caráter de vinculação não é abordado normalmente dentro da 

doutrina, pois as decisões proferidas em sede de jurisdição constitucional não detêm garantias 

asseguradas legalmente ou formalmente. Quanto aos Tribunal Constitucional Federal existem 

debates que serão abordados futuramente no capítulo condizente a esse estudo. 

A não formalização dos precedentes alemãs não impede a preocupação por parte dos 

juristas da defesa do princípio da proteção da confiança.17 A constância de decisões e  

 
15 Precedentes interpretativos. 
16  Os precedentes que substituem a lei. 
17 ALEXY, Roberto; DREIER, Ralf. Precedent in the Federal Republic of Germany. In: MACCORMICK, Neil; 

SUMMERS, Robert S. (edit.). Interpreting precedents – A comparative study. Darmouth: Ashgate, 1997. Afirma 

Larenz que, como regra, “ tem que ser suficiente que os tribunais, no caso em que intentem desviar-se de uma 

jurisprudência, tenham também em conta a confiança na permanência dessa jurisprudência. Quando esta 
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segurança jurídica, são fatores favoráveis e desejados em qualquer sistema jurídico, ao 

permitir a confiabilidade na jurisdição do país pela sociedade e reduzindo a incerteza de 

adentrar na árdua luta pela Justiça. Desse modo, os precedentes que foram originados atos 

concretos que acarretaram confiança em determinada direção jurídica e sejam amplamente 

difundidos, só poderão ser afastados com o ônus da argumentação. 

O costume judicial alemão é enaltecido pelo entendimento de que uma constância de 

decisões acertadas sobre determinado tema, que repetem a aplicação de certa interpretação 

normativa cresce de importância perante um caso isolado. Mais uma vez reafirmando a 

preocupação com a confiança jurídica, malgrado não se formalize legalmente o poder 

vinculativo do precedente. Ainda nessa linha de análise, a figura do Musterverfahren também 

conhecida como KapMuG18, é de extrema importância para o estudo do precedente legal 

dentro do Civil Law.  

O procedimento modelo alemão de 2005 possibilita ao sistema jurídico a resolução 

de diversas lides com uma decisão de efeitos vinculantes e uniformes. Nesse procedimento 

qualquer uma das partes pode solicitar a sua abertura que prosseguirá se for confirmado que 

no de 4 meses ocorreram no mínimo outros 9 pedidos. A partir desse ponto ao verificar a 

igualdades nos pontos principais da lide, o tribunal escolhe o processo que servirá de debate e 

suspende todos os outros similares, auxiliando na celeridade e corroborando com a confiança 

jurídica no tribunal. As partes de todos os processos poderão, caso queiram, participar das 

fases do procedimento modelo escolhido, tendo em vista que a decisão na lide repercutira com 

poder vinculativo sobre todos os outros embates jurídicos previamente analisados.  

Todavia, conforme descreve o doutrinado Antônio do Passo CABRAL (2013), 

dentro da escola alemã existe a controvérsia sobre o entendimento de que o Musterverfahren 

não apresenta poder vinculante e que seus efeitos devem ser entendidos como aplicação do 

conceito de coisa julgada ou uma extensão dela. 

 

3.2.2 França e a repulsa por padrões decisórios 

 

A ideia de precedentes legais dentro do civil law não é novidade ou estranha a 

tradição, reagindo das mais diversas formas dentro da cultura do positivismo jurídico, mas 

sempre visando a segurança jurídica e a busca pela melhor aplicação do Direito. Na França, 
 

confiança exista em considerável medida, só se desviarão na medida em que o desvio se lhes afigure 

indubitavelmente como obrigatório”. 
18 Trata-se da Gesetz zur Einfürung von Kapitalanleger-Musterverfahrem ( Lei de Introdução do Procedimento 

Modelo para investidores em mercados de capitais). 
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ocorre a ruptura entre precedente e decisão vinculante, pela qual seguido o sistema jurídico 

francês,  Jurisprudence Constante,  o juiz não possui nenhuma obrigação perante decisões 

anteriores estando totalmente livre na condução do processo ao que está atribuído. O termo 

precedente está ligado apenas ao entendimento de uma decisão anterior oriunda de um caso 

similar, e nada além disso. O aspecto do asfaltamento do instituto da vinculação é tão grande, 

que STEINER (2015) enfatiza que : “ sempre houve uma tradição de hostilidade perante o 

precedente judicial”.  

Ao contrário do modelo alemão,  as decisões dos tribunais franceses não referenciam 

precedentes em seus textos e com isso não fundamentam suas decisões neles. Mantendo as 

statutes como fontes primordiais e inquestionáveis do Direito. O judiciário francês teme a 

aproximação dos tribunais aos precedentes vinculantes de forma que cometam o erro de 

legislar por conta própria, sobre o tema, BERGEL (2001), versa:  

 

É que na França se hesita em ver na jurisprudência uma verdadeira fonte do direito. 

Objetiva-se que isso seria contrário ao princípio da separação dos poderes, à 

proibição feita ao juiz “ de pronunciar por meio de disposição geral e regulamentar 

sobre as causas que lhe são submetidas” art. 5º do Cód. Civ.) e à autoridade relativa 

da coisa julgada”. 
 

Vale salientar para o entendimento completo da citação oriunda de BERGEL (2001), 

que na França associa-se a vinculação das decisões jurídicas as partes relacionadas ao caso em 

questão, o que nos outros ordenamentos seria entendido apenas como autoridade de coisa 

julgada. 

Assim sendo, no sistema jurídico francês não é admitido a concretização de decisões 

meramente pela existência de precedentes, não sendo aceito somente a citação deles para 

formalizar a argumentação legal devida. Nesse ponto, verificamos claramente uma 

aproximação com a legislação brasileira, a qual, prevê a desconsideração das sentenças que 

pautem sua argumentação apenas na reprodução de decisões anteriores, conforme transcrito 

no artigo 489, §1º, V, do Código de Processo Civil de 2015:  

 

Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) 

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 

interlocutória, sentença ou acórdão, que: 

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar 

sua relação com a causa ou a questão decidida; (...) 
 

Contudo, novamente nos deparamos com um aspecto comum na análise dos 

precedentes legais dentro dos sistemas de Civil Law. Independente da normatização ou não 
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dos precedentes legais, as decisões oriundas de Cortes Superiores criam efeitos perante as 

futuras sentenças dos tribunais abaixo da hierarquia. Mesmo que a vinculação seja rechaçada 

veementemente pelo sistema, o princípio da autoridade de coisa julgada pode exercer o efeito 

de como interpretar a legislação. Cabe realçar os detalhes da afirmação, a fim de que sejam 

evitadas confusões desnecessárias. Em razão de que o Conselho Constitucional não determina 

a decisão perante a lide e conjuntamente cria a vinculação dela, mas esclarece o entendimento 

correto da interpretação que deve ser feito perante a norma legislativa, com o intuito de 

respeitar a Carta Magna francesa. Tal decisão repercute por toda a cadeia hierárquica dos 

tribunais franceses. TROPER e GRZEGORCZYK (1997)  aprofundam-se no tema: 

 

Se o Conselho Constitucional decidiu que uma lei deve ser interpretada de uma certa 

maneira, de modo a ser compatível com a Constituição, outros tribunais devem, 

realmente, interpretar a lei da maneira prescrita. Mas ao fazê-lo, não seguem 

qualquer precedente, porque não lidam com outra lei da mesma classe ou seguem 

métodos interpretativos estabelecidos pelo Conselho Constitucional. Oque fazem é 

simplesmente aplicar a decisão judicial não precisa situação descrita pelo Conselho  
 

 

Findando a temática da existência e forma de precedentes dentro do Direito francês, 

a aclamada STEINER (2001), reduz a conceituação do precedente em poucas fundamentações 

que resumem o efeito das decisões e o seu comportamento. No primeiro instante repete-se a 

primeira premissa abordada anteriormente, na qual no Direito francês não possui poder de 

vinculação e, portanto, não precisa ser seguido em casos posteriores com as mesmas 

características. As Cortes superiores não estão algemas as suas próprias decisões anteriores, 

assim como tampouco estão os tribunais de menor hierarquia, as sentenças portanto, devem 

ser realizadas com total liberdade a outras decisões ou tribunais. Prosseguindo na linha de 

raciocínio da autora, a mera argumentação por base em precedentes para construção da 

sentença é indubitavelmente repelida pelo sistema jurídico e francês. E por último, a 

afirmação facilmente dedutível a essa altura do estudo de que a falta de observação de 

precedentes não atrela a possibilidade da abertura de recurso perante a sentença. 

 

3.2.3  Itália: o tumulto da orientação dos precedentes 

 

Após desdobrarmos de foram simples, mas enfática, os sistemas jurídicos da 

Alemanha e da França, tornasse necessário introduzirmos os aspectos de destaque dentro do 

Direito italiano antes de adentrarmos no ponto principal do trabalho, os precedentes no âmbito 

jurídico brasileiro.  
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Iniciando pela descrição adequada da terminologia italiana, o precedente é 

compreendido de diversas formas dentro do sistema. A descrição mais ampla e mais difundida 

é aquela na qual a palavra em questão representa qualquer decisão anterior como qualquer  

decisão previa que possa vir ater alguma relevância sobre a lide em questão. Outra descrição 

mais vinculada ao poder do precedente é aquela pela qual  o precedente é entendido como 

decisão que repercute com relevância sobre a sentença abordada e, portanto, afeta sua 

conclusão. Também é comum encontrar em textos legais e doutrinários da Itália, o termo 

“precedente” como decisão original perante novo tema do Direito ou maneira de abordá-lo 

atrelando o significado diretamente a ideia de novo.  

Quanto as premissas introdutórias, novamente nos deparamos com um sistema 

jurídico que não normatiza os precedentes legais dentro das codificações jurídicas. Possuindo 

o entendimento majoritário da doutrina de que os precedentes, ao contrário das leis, não 

constituem “Fonte do Direito italiano” e logo sem poder vinculativo. Como expresso por 

PERLINGIERI e FEMIA (2007), “ o juiz não é obrigado a seguir a mesma interpretação que 

haja sido dada precedentemente por outro juiz em uma situação fática análoga aquele 

presente”. 

Todavia, ao contrário do que a primeira análise possa acarretar a compreensão do 

sistema italiano. A figura do precedente adentra na jurisdição de forma forte e com elevados 

efeitos nas decisões judiciais, potencializando a construção argumentativa das sentenças 

italianas. Dessa forma, os precedentes são caracterizados com o poder persuasivo, em vez de 

vinculante.  

O panorama italiano se torna interessante nesse ponto. Ao mesmo tempo em que se 

entende que o precedente não adentra nas fontes do Direito e concomitantemente não poderia 

engessar o decorrer das sentenças, a tradição nos tribunais italianos apontam a desaprovação 

nas decisões que ignoram tais precedentes. Porquanto espera-se por parte dos tribunais o 

respeito aos precedentes legais de relevância, ou nos casos em que o juiz determinar não ser 

aconselhável o seu direcionamento, o debate e superação do precedente perante a 

argumentação. Nesse momento, percebemos que os precedentes italianos ganham inúmeras 

vezes a classificação de “ fontes de facto” do Direito italiano, ideia defendida pelos 

doutrinadores TARUFFO e LA TORRE (1997).  

A prática do Direito italiano aceita a utilização constante de precedentes, salvo os 

casos que através da argumentação correta se evidencie não benéfico ao processo o respeito a 

decisão anterior. Entretanto, a falta de normatização do efeito dos precedentes dentro das 
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sentenças restringindo ou liberando, juntamente com a exclusão do poder vinculativo e a 

liberdade por parte do juiz da escolha proporcionam inúmeros impasses, conforme 

TARUFFO e LA TORRE (1997): “conflitos  entre precedentes e mudanças na jurisprudência 

são um tema frequente da literatura jurídica italiana”.19 

Os conflitos engrandecem de preocupação quando associados a falta de consideração 

da  Corte suprema italiana perante os próprios precedentes, em que diversas vezes um tema 

sanado pela jurisprudência recai sobre debate ao receber uma sentença diversa da acordada 

anteriormente. Essa dispersão judicial redobra de efeitos em áreas do Direito italiano pautadas 

primordialmente em precedentes, como no caso do Direito Administrativo, malgrado a 

vinculação de tais elementos não ocorra e a referência a leis seja necessária. 

A problemática não é estranha ao ordenamento jurídico brasileiro conforme será 

exposto posteriormente e torna-se mais familiar quando  observada em consonância com a 

persistência do conflito ainda que existam os padrões decisórios conforme as massimes. 

Oriundas do órgão Massimario pertencente a  Corte Suprema di Cassazione20 seu papel 

assemelha-se a função exercida pelos enunciados de súmulas de tribunais brasileiros, ao 

buscar a uniformização dos entendimentos e decisões proferidos pela Corte suprema italiana, 

com a intenção de proporcionar um melhor andamento do tribunal 

 

3.3 BRASIL: A JUNÇÃO ENTRE PRECEDENTE E CIVIL LAW 

 

Findado o desenvolvimento do estudo inicial do objeto descrito como precedentes 

dentro dos mais diversos panoramas jurídicos. Assim como, o aprofundamento das tradições 

jurídicas do common law e civil law, juntamente com suas peculiaridades e divergências 

conseguimos obter a fundamentação mínima para lograr solucionar alguns dos 

questionamentos do início do estudo.  

A tradição jurídica na qual o sistema judiciário brasileiro é pautado, referencia-se a 

positivista, ou seja, civil law. A premissa é clara quando lembramos de que tradições jurídicas 

não são escolhas arbitrárias e momentâneas realizadas aleatoriamente, mas sim uma 

construção histórica proveniente das raízes que criaram a nação com influência dos mais 

diversos países vinculados a mesma orientação. Sobre o tema ASCENSÃO (1994) cita: 

 

 
19 No original: “ conflicts among precedents and changes in the case law are frequent subject matter of the Italian 

legal literature”. 
20 A alta corte de apelação italiana, sedeada no Palazzo di Giustizia, em Roma. 
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Uma tradição jurídica (...) não é um conjunto de normas legais (...) Uma tradição 

jurídica é, na verdade, um conjunto de atitudes historicamente condicionadas e 

profundamente enraizadas a respeito da natureza do direito e do seu papel 

 

A formação histórica das tradições jurídicas brasileiras sofre influência de vários 

países de origem europeia. Naturalmente, devido a sua construção de nação originaria de uma 

ocupação portuguesa os pormenores das camas do judiciário e seus aspectos se misturam. 

Elencando alguns detalhes das influências externas, destacam-se: a portuguesa, 

principalmente na lei de 20 de outubro de 1823 e na primeira Constituição de 1824; a norte-

americana, na estrutura jurídica de federações na proclamação da república; as fontes 

romanas, no Código Civil de 1916; além das influências alemãs, espanholas e italianas, que 

totalizam efeitos em mais de 165 artigos do antigo Código Civil, (PONTES DE MIRANDA, 

1981). 

A aproximação entre elementos das duas tradições é um fenômeno corriqueiro e 

atual nos mais diversos países, seja qual for a tradição jurídica em que estão estabelecidos. 

Isso ocorre pela busca natural do desenvolvimento dos mecanismos judiciários e superação 

dos percalços jurídicos, ganhando o título de interferência horizontal entre os sistemas. 

Contudo, essa aproximação de alguns elementos não caracteriza uma hibridação ou muito 

menos uma modificação completa da tradição em si.  Um exemplo cristalino é a profunda 

modificação do processo civilista espanhol que sofreu alterações  na sua estrutura no início do 

século, permitindo elementos mais comuns ao common law, como por exemplo: poder do juiz 

de determinar a produção de provas de ofício; possibilidade do próprio juiz produzir e realizar 

perguntas as testemunhas; e liberdade jurisdicional para estabelecer a qualificação jurídica. 

GASCÓN INCHAUSTI (2009) reforça a existência de aspectos naturais ao common law e 

estranhos ao civil law na evolução da legislação espanhola, mas de forma alguma isso 

alteraria a família a qual o ordenamento espanhol pertence.  

Tais questionamentos surgem ao compararmos os ordenamentos jurídicos dentro do 

civil law até agora estudados. Ao contrário de países como França e Itália, que possuem suas 

diferenças doutrinarias e jurisprudenciais, mas compartilham da não positivação dos 

precedentes legais e seu pode vinculante, o Brasil demonstra tal normatização em seus textos 

legais, ultrapassando a mera menção jurisprudencial do efeito dos padrões decisórios. Essas 

normatizações podem ser encontradas nos Art. 489, V, 926, § 2º, e 927, § 5º, do Código de 

Processo Civil, já abordados no presente trabalho, como também dentro da Constituição 
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Federal de 1988, no Art. 102, §2º, que transcreve o poder vinculante das decisões definitivas 

de mérito originarias da Suprema Corte, in verbis: 

 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 

Constituição, cabendo-lhe: (...) 

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, 

nas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, 

produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos 

do Poder Judiciário e ao Poder Executivo. (Incluído em § 1º pela Emenda 

Constitucional nº 3, de 17/03/93). 

 

Enfatizando dessa maneira que o Direito  brasileiro não se afastou do civil law no 

decorrer do tempo, nem tampouco abandonou a lei como fonte primordial do Direito. 

Malgrado, tenha sofrido influência horizontal do common law e apresente mecanismos 

direcionados para a utilização de padrões decisórios com efeito vinculante dentro do sistema 

jurídico. 

 

4. A ESTRUTURA DO PRECEDENTE BRASILEIRO. 

 

4.1 A CONSTRUÇÃO DO PRECEDENTE NO SISTEMA BRASILEIRO 

 

O sistema de precedente existe dentro da ordenação jurídica a bastante tempo. 

Malgrado, inúmeras vezes possa ser visto o debate do tema como um assunto novo e 

totalmente estranho a natureza jurídica do Brasil. Na época da Constituição do Império já 

eram comuns os debatidos  referentes aos precedentes legais e a afronta ou não a divisão dos 

poderes caso a Suprema Corte pudesse vinculas suas decisões. Debates esses que geralmente 

encontravam apoio à negação ao caráter de vinculação, a fim de evitar que o judiciário 

pudesse legislar. 

Todavia, no Decreto nº 738 de 1850, foi atribuído aos Tribunais de Comércio 

autorização para que tomassem acentos, os quais possuíam eficácia vinculante ao estabelecer 

regras de direito e a participação de verdadeiros amici curiae21 (CÂMARA, 2018). Os 

assentos do Decreto nº 738 aproximam-se demasiado aos enunciados de súmulas de 

jurisprudência que só vieram aparecer na década de sessenta. Versava o Art. 12 do Decreto nº 

738 de 1850, sobre a eficácia vinculante , in verbis:  

 
21 Amicus curiae é termo de origem latina que significa "amigo da corte". Funciona com um auxílio necessário 

ao juiz, a fim de proporcionar um aperfeiçoamento da decisão do tribunal. Tendo em vista, o fato do magistrado 

nem sempre deter o conhecimento necessário para prosseguir com uma sentença adequada pautando-se apenas 

em seu conhecimento. 
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Os referidos assentos serão publicados pela imprensa; e seis meses depois da sua 

publicação estabelecerão regra de direito para decisão das questões, que no futuro se 

suscitarem sobre os usos comerciais a que os mesmos assentos se referirem: e todos 

os Juízes e Tribunais, árbitros, e arbitradores serão obrigados a regular por eles as 

suas decisões, em quanto não forem derrogados ou alterados por decisão do Poder 

Legislativo. 

 

Dentro do decorrer dos anos aparecem novos institutos e elementos que visavam 

uniformizar as decisões dos tribunais com o intuito de possibilitar uma segurança jurídica 

adequada e evitar percalços nas decisões. O prejulgado, por exemplo, apareceu 

posteriormente aos assentos e foi codificado no Código Civil de 1939, no seu artigo 861. Era 

julgado por prolação de um acórdão e orientava qual norma deveria ser utilizada para o caso 

em questão, não cabendo a sua não observância pela Câmara submetida a decisão. Mais tarde, 

foi substituído pelo incidente de uniformização de jurisprudência nos artigos 476 a 479 do 

Código Processual Civil de 1973. 

 

4.2 JURISPRUDÊNCIA E PRECEDENTE: DIFERENCIAÇÕES FUNDAMENTAIS PARA 

A CRIAÇÃO DO PADRÃO DECISÓRIO 

 

Idealizado por Victor Nunes LEAL (1966), jurista brasileiro e ex-ministro do 

Supremo Tribunal Federal,  a Súmula da jurisprudência predominante do STF nasceu em 

consonância com o objetivo dos prejulgados e antigos assentos, uniformidade das decisões.  

A súmula exerce um papel de extrema importância que se estende até os dias de hoje. 

Podemos dividir sua função em três partes de relevância isométrica. No primeiro ponto a 

súmula serve como referência aos precedentes oriundos do tribunal, enumerando e 

consequentemente reduzindo a repetição de julgados em sentenças posteriores. O segundo 

aspecto eclode da fixação da jurisprudência oriunda das decisões do tribunal, sem que engesse 

o sistema jurídico. Possibilitando a alteração quando argumentado notoriamente pelos 

advogados ou juízes. E por último, a  súmula visa facilitar o próprio serviço do tribunal, ao 

disponibilizar acesso célere, resumido e direto à antigos julgamentos realizados pelo STF. 

Evitando debates desnecessários sobre temas já superados.  

Alcançamos nesse instante duas terminologias substâncias para lograr edificar um 

entendimento coeso e correto da desenvoltura dos padrões decisórios, jurisprudência e 

precedente. A confusão entre ambas é corriqueira e decorrente de uma estruturação histórica 

dentro das codificações legislativas brasileiras. Sem embargo, a mistura das descrições e 
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peculiaridades dos termos acarretam efeitos indesejados do correto decorrer das funções dos 

padrões decisórios.  

O próprio STF, conforme será visto no próximo capítulo, também aplica com 

imprecisão os entendimentos perante ambos os termos em numerosas determinações. Fato 

esse, que proporciona um desarranjo maior perante um tema que por si só ocasiona 

desentendimentos e estranheza ao sistema. 

A distinção entre jurisprudência e precedente, em um primeiro momento pode ser 

realizada de acordo com  suas características quantitativas e qualitativas. Quando abordamos 

o precedente através do caráter quantitativo, estamos elencando um debate sobre uma decisão 

apenas que tem referência a determinado caso concreto. Por outro lado, a jurisprudência  é 

alusiva a um aglomerado de decisões de diversos casos concretos, demonstrando uma 

numerosidade. Perante o caráter qualitativo, o precedente se manifesta um pronunciamento 

judicial relativo aos detalhes de um determinado caso concreto, que poderá ser repercutida 

caso o caso subsequente detenha características semelhantes ao que originou o precedente. 

Por outro lado, a jurisprudência não costuma realizar uma análise comparativa dos fatos, 

devido a apresentar uma norma de enunciado genérico, oriunda de uma série de julgados que 

detém uma continuidade e coerência.  

 

5. O DESRESPEITO AOS PRECEDENTES  

 

5.1 PANORAMA JURÍDICO DO CAOS 

 

O código de processo civil de 2015, positiva claramente no seu artigo 89, § 1º, VI, a 

importância e relevância dos precedentes dentro da esfera de atuação das decisões judiciais. 

Fator de grande relevância no mecanismo jurídico conhecida anteriormente, surge com efeitos 

legais e inquestionáveis sob a luz do recente código. Malgrado o elemento dos precedentes 

devesse ser respeitado e seguido desde antes da sua positivação. 

Inquestionavelmente o STF, conhecido como guardião da Carta Magna brasileira, 

possui dentro de suas atribuições de pilar fundamental do desenvolvimento jurídico nacional, a 

obrigação e dever de respeitar as determinações legais. Assim como atentar-se severamente em 

todas suas decisões a fim de evitar desentendimentos, irregularidades, descompassos e anomalias 

entre suas decisões. Norteando-se sempre pela necessidade do princípio da segurança jurídica, 



30 
 

 
 

buscando uma linha ideológica continua dentro das possibilidades existentes, que sofram 

influências apenas judiciais, afastando-se de quesitos políticos e pessoais. 

Infelizmente nossa esfera judicial demonstra em inúmeros casos, desde as decisões de 1ª 

Instância as súmulas do STF, o desrespeito e descaso pelos precedentes relacionados a casos 

concretos e consolidados. Deixando as decisões em um mar de pessoalidades e abandonando das 

partes ao acaso da sorte. Tendo em vista a metamorfose sofrida pelas decisões dos tribunais de 

acordo com a mudança dos juízes que os integram. 

É indiscutível a existência de temas que transcorram dentro de inúmeros 

questionamentos e que indiferente do grande conhecimento técnico-profissional dos diversos 

juízes, surjam controvérsias entre decisões proferidas por magistrados distintos. Se não fosse 

ressalvada essas possibilidades dentro do panorama jurídico, em nada serviria os graus de 

jurisdição e os próprios recursos, uma vez que inexistindo a possibilidade de discordar de uma 

decisão, mesma não sofreria mudanças. 

Todavia, o direito de decidir dentro da legalidade e convicção fundamentada de cada 

juiz, discordando de determinações anteriores, não pode caracterizar-se como uma ação banal, 

corriqueira e salutar para o andamento do processo.  

Se por um lado o juiz deve preocupar-se em decidir da melhor forma possível, 

analisando incansavelmente todas as minucias do processo e do caso concreto, verificando os 

parâmetros legais, além da justiça e da equidade, decidindo de forma contraria aos precedentes 

anteriores de forma a proteger o melhor interesse da justiça e das partes. Por outro lado, não se 

pode abandonar as decisões proferidas anteriormente dentro de condições semelhantes em cada 

caso concreto por profissionais do direito com grande grau de capacitação. Por meros motivos 

fundamentados de pouquíssimo impacto, incentivados por pressões políticas ou até mesmo 

pessoais. Fragilizando dessa forma a previsibilidade do entendimento jurídico dos tribunais e o 

correto entendimento da aplicabilidade da vontade do legislador. 

O precedente, abordado pelos artigos 489, V, 926, § 2º, 927, § 5º, do Código de Processo 

Civil, em sentido lato, é a decisão judicial tomada à luz de um caso concreto, cujo elemento 

normativo pode servir como diretriz para o julgamento posterior de casos análogos.  Em sentido 

estrito, o precedente pode ser definido como sendo a própria ratio decidendi, ou seja, são os 

fundamentos jurídicos que sustentam a decisão; constitui a essência da tese jurídica suficiente 

para decidir o caso concreto. A norma em que se constitui o precedente é uma regra. A ratio é o 

fundamento normativo da solução de um caso; necessariamente, será uma regra¹. Não por acaso, 

a norma do precedente é aplicável por subsunção. Importante diferenciar que, a decisão judicial é 
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o ato jurídico de onde se extrai a solução do caso concreto, encontrável no dispositivo, enquanto 

o precedente, comumente retirado da fundamentação. DIDIER JR. (2015 ) 

Tornasse de grande valia ressaltar, que os artigos supracitados possuem sua 

fundamentação ideológica na doutrina de DWORKIN (2003), que apresenta a integralidade 

como um dos principais deveres do juiz e ao qual deve manter-se fiel da melhor forma possível. 

Através desse entendimento, o rompimento da similaridade é algo que deve ser evitado e não 

pode aplicar-se à regra da normalidade, sendo aceito apenas nas exceções em que as 

peculiaridades do caso, fundamentadas por extensa argumentação, assim o permitirem. 

O aparato judiciário deve possuir a visão analítica do direito como integridade, tendo o 

respaldo legal  das proposições jurídicas sempre que respeitem os princípios de justiça, equidade 

e devido processo legal. Conforme discorre DWORKIN (2003), nesse sentido que a 

interpretação do direito pode ser comparada a um romance em cadeia, em que diversos autores 

devem escrever cada capítulo deste romance. O capítulo posterior deve necessariamente ter uma 

adequação linear com o capítulo anterior. O juiz não construirá uma nova história, mas 

continuará escrevendo a história posterior com as adequações necessárias. (DWORKIN, 2003). 

O tema exposto anteriormente, apresenta uma falha gravíssima no decorrer esperado dos 

diversos processos legais sobre efeito da jurisdição brasileira. A repercussão de tais fatos são 

visíveis no dia a dia, desde as práticas corriqueiras da advocacia quanto nos impasses árduos e 

polêmicos da cúpula do Poder Judiciário, ao apresentar decisões descontinuas e desconexas de 

entendimentos firmados, muitas vezes pelos próprios juízes, desembargadores ou ministros que 

tomam a decisão de romper a integralidade.  

A relevância no aprofundamento da questão encontra-se na determinação dos principais 

motivos que movimentam o contínuo descompasso das decisões judiciais e subsequentemente  

na elaboração de remédios que visem proteger a integralidade  do processo legal e inibir o 

contínuo desrespeito dos precedentes, forjando-os com sua devida importância dentro do 

panorama atual. 

 

5.2 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: O GUARDIÃO ADORMECIDO 

 

Não é novidade que inúmeras vezes as decisões dos tribunais destoam da 

normalidade aguardada pelas partes e em diversos casos originam verdadeiros alvoroços 

jurídicos. Elemento de estudo, essa incerteza jurídica constante já recebeu os mais diversos 

nomes pela doutrinação, demonstrando a indignação por parte dos pensadores acadêmicos. 
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Segundo CÂMARA (2018, pág.61) “Há, no Brasil, uma “quase-esquizofrenia” judicial, que já 

foi por alguns chamada de “jurisprudência lotérica”.” e corroborando com o mesmo 

sentimento, BRÊTAS (2015) classifica o panorama atual como “manicômio jurisprudencial”. 

A divergência entre as sentenças supera diferentes juízes e colegiados, recaindo numerosas 

vezes sobre decisões oriundas do mesmo tribunal, aspecto totalmente indesejado para um bom 

funcionamento jurídico. CÂMARA (2018, pág.  61), se estende sobre o tema:  

 

Até mesmo o STJ, órgão de que se espera a uniformização  da interpretação da lei 

federal ( especialmente por força do que se lê nas alíneas do inciso III do art. 105 da 

Constituição da República), não guarda qualquer uniformidade entre suas decisões. 

Ocorrem nos tribunais brasileiros, mudanças bruscas na jurisprudência, e isto se dá 

com indesejável frequência. 

 

O desenvolvimento de um sistema que vise respeitar os padrões decisórios está 

pautado na segurança jurídica em que é forjado. Portanto, a estabilidade só pode ser alcançada 

se as estruturas do sistema suportam as prováveis intempereis ordinárias. Nesse ponto, surge a 

necessidade de compreensão da elaboração correta de um precedente e sua aplicação. 

O tema do desrespeito aos padrões decisórios é extenso e consoante com o exposto 

acima. Consequentemente, com intenção de prover uma verificação detalhada e que supra as 

dúvidas elaboradas no presente trabalho. Optou-se por  focar os esforços acadêmicos na 

observação da Suprema Corte. Em virtude de se tratar da cúpula do judiciário e dispor do 

dever de consolidar as decisões oriundas de dúvidas nas interpretações e proteger o texto legal 

da Constituição. 

A primeira lacuna que se manifesta ao abortar o tema é a própria formação 

acadêmica do tribunal. Não há de se falar no despreparo ou falta de conhecimento dos 

ministros, visto que eles demostram saber jurídico notável e predisposição para o trabalho 

árduo do tribunal. O que se procura apresentar no momento é o foco errôneo por parte de todo 

o sistema acadêmico da magistratura no tangente ao exame dos precedentes legais. A 

problemática apresentada reforça sua premissa ao demostrar, que mesmo dentro da cúpula do 

judiciário, composta por exímios operadores do direito, erros simples e fundamentais são 

cometidos constantemente conforme será demostrado a seguir.  

A prática forense brasileira não conhece e nem emprega adequadamente o precedente 

como principium argumentativo, isto é, o exame do precedente de forma aprofundada 

sincronicamente com o estudo dos fatos a possibilidade da sua aplicação. Há de se atentar ao 
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fato de que o principium argumentativo é natural do sistema de case law 22 oriundo do 

common law e, portanto, muitas vezes estranho ao processo de formação acadêmica do 

magistrado. Tendo em vista, a formação acadêmica do direito dentro do civil law pautar seu 

estudo principalmente no code law, ou seja, a busca da solução do litígio apenas pela lei, 

afastando assim o case method.23 Além do mais, a falta de reforço na construção adequada do 

precedente por parte do tribunal superior acarreta um efeito domino ao longo do processo. 

 

5.3 A SUPREMA CORTE EM NÚMEROS: CLASSIFICAÇÕES ERRÔNEAS 

 

 Durante a pesquisa realizada em 2016 pelo doutrinador Alexandre Freitas 

CÂMERA, verificou-se a quantidade de vezes em que o termo “precedente” aparecia nos 

acórdãos de cada ministro do STF e aprofundou-se nos textos legais, a fim de possibilitar a 

percepção de detalhes dentro da utilização desses precedentes. A quantidade de resultados foi 

dívida da seguinte forma: Ministro Celso de Mello, 2.592 alusões ao termo precedente; 

Ministro Marco Aurélio Mello, 625; Ministro Gilmar Mendes, 2.333; Ministro Ricardo 

Lewandowski, 1.939; Ministro Dias Toffoli, 3.723; Ministra Carmen Lúcia, 2.895; e o 

Ministro Luiz Fux, 1.973. (CÂMERA, 2018, pág.146-151). Aprofundando-se nos textos 

legais de cada ministro, o doutrinador deparou-se com grandes falhas dos magistrados no 

entendimento entre precedentes e jurisprudência. Malgrado tratar-se da elite do judiciário, 

uma terminologia simples e já apresentada no presente trabalho era aplicada de forma errônea. 

Mesmo que na ementa estivesse referenciado a existência de precedentes, quando analisado o 

voto dos ministros, na maioria, eram realizadas alusões a jurisprudência. Além disso, notou-se 

também a repetição de emendas, com o intuito de provar que a matéria do caso concreto já 

havia sido pacificada anteriormente, sem realizar a correlação correta dos fatos fundamentais 

do caso ligando-os aos teóricos precedentes referenciados. 

A aplicação ineficiente de padrões decisórios pelo STF corrobora para repercussão 

da desconfiança no efeito dos precedentes e consecutivamente na própria segurança jurídica. 

Nesse aspecto é fundamental que compreender os reais efeitos negativos da não observância a 

elementos tão simples e fundamentais com a diferenciação terminológica entre precedente e 

jurisprudência, ou descaso pela argumentação correlata aos fatos. O STF alcança o nível 

 
22 Sistema vinculado a proteção e enaltecimento da jurisprudência e precedentes vinculantes.  
23 A busca da formação acadêmica por trás do estudo constante de casos concretos. Em vez de priorizar o estudo 

da lei e posteriormente deduzir a melhor aplicação no caso. Vale salientar que na formação dos magistrados 

existe uma tendência no aumento de horas de estudo focalizadas no case method. Malgrado ainda esteja distante 

no desejável.  
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inicial da construção do precedente de maior valia para todo o sistema jurídico brasileiro, em 

virtude da sua posição hierárquica que lhe dá maior efeito vinculante, tal como  a observância 

de toda a repercussão do processo, tendo em vista que a lide só alcança a cúpula do judiciário 

quando esgotado todos os recursos. 

A preocupação aumenta quando verificamos o despreparo e descaso pela 

fundamentação dos  Ministros, situação há qual CÂMARA (2018, pág. 169) crítica 

veementemente:  

 

Percebe-se, então, que dos onze ministros da atual composição do 

STF, é na prática de apenas um deles ( a Min. Cármen Lúcia) que se 

encontra uma preocupação de confronto analítico entre o caso 

precedente e o novo caso, agora sob julgamento, empregando  o 

precedente como principium argumentativo. 

 

E continua apontando as falhas dos magistrados que em certos casos concretizam 

erros de julgamento por falta argumentativa: 

 

(...) Os demais integrantes do STF limitam-se a transcrever ementas 

como se isto fosse a forma adequada de se construir um sistema 

fundado em precedentes. Pode-se mesmo dizer que a grande maioria 

dessas decisões deve, a rigor, ser reputada como desprovida de 

fundamentação, nos exatos temos do disposto no art. 489, § 1º, V, do 

CPC/2015. 

 

O sistema decisório brasileiro índias falhas graves no desenvolvimento dos 

precedentes e criação de padrões decisórios. Demonstrando ser um elemento ainda estranho à 

prática jurídica , o que ocasiona a necessidade de revisão dos parâmetros utilizados pelos 

tribunais. Dado que as falhas supra citadas não se restringem a Suprema Corte, mas permeiam 

toda a rede jurídica dos colegiados e juízes de direito. 

 

5.4 PERCALÇOS PERANTE AS DECISÕES UNIFICADAS 

 

Os fatores que envolvem os fundamentos por trás da ineficácia da aplicação dos 

precedentes e a dificuldade de manter uma constância nas decisões dos tribunais, estão além 

da repulsa oriunda das falhas acadêmicas de formação e do desinteresse pela busca da 

aplicação correta. Existem mais faces por trás dos desrespeitos dos precedentes e 

concomitantemente da ruptura da linha de decisões dos tribunais. Usando o STF como objeto 

de reflexão, percebemos que modelo de formação da Corte permite que os magistrados 
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defendam posicionamentos discordantes entre os demais votos. Gerando numerosas rationes24   

dessemelhantes sobre o caso em questão, no momento da sua decisão. Emerge a complexa 

conjuntura, na qual, o tribunal não apresente uma ratio decidenti consolidada, senão 

posicionamentos divergentes que lutam pela dominância do caso.  

O teor dubio do posicionamento da conjuntura do tribunal, impedindo uma visão 

clara de unicidade, e nesse caso nem se questiona a discrepância da formação do precedente, 

mas a própria decisão inicial, proporciona um acordão fraco e questionável. Não apresentando 

uma linha lógica a ser seguida, mas uma conjuntura de pluralidade de rationes que fomentam 

o debate do objeto decidido.  

A estrutura da Suprema Corte fomenta a apresentação das argumentações e 

posicionamentos de cada Ministro, o que facilita a amplitude do tema debatido. Sem embargo, 

a mesma estrutura alimenta proporcionalmente de forma inversa a não consolidação de uma 

imagem uníssona da decisão do tribunal. Destarte logra-se vislumbrar outro aspecto em 

desequilibro com o respeito aos precedentes e sua repetição pelo judiciário.  A desunião do 

colegiado e abertura ao pioneirismo jurídico ou defesa de posicionamentos jurídicos sem a 

preocupação pela edificação de precedentes  de forma adequada, são fatores que afundam 

novamente as possibilidades dos benefícios dos padrões decisórios muito antes do seu efeito 

existir. Cabe ressaltar que a transparência do processo de decisão é benéfica a sociedade como 

um todo e que o debate e disputa argumentativa comprovam indiscutivelmente a indagação 

pela opção justa das sentenças. Sem embargo, quando realizada de forma despreocupada ao 

respeito dos padrões decisórios e sem ao menos pretender construir um entendimento como 

elemento único estimula efeitos prejudiciais ao todo. 

A política também demonstra inúmeras vezes efeitos indesejados ao sistema de 

precedentes legais ao guinar em outra direção, sentenças e acórdãos cuja matéria já era 

pacificada, ou pelo menos, aceita para maioria de forma apaziguada. O Direito é um 

fenômeno social, que proporciona interações sociopolíticas com diversas áreas do aspecto 

público da comunidade. Entendimento harmonizado com preceitos básicos da estruturação do 

Direito como ciência. Apesar disso, um elemento natural ou ordinário perante um sistema, 

não o torna benéfico ou cobiçado para seu melhor funcionamento. 

O peso político perante decisões de grande repercussão é uma característica 

inafastável do tramite natural dos efeitos das sentenças do STF. Contudo, há de destacar a 

existência  do fenômeno da politização do judiciário, no qual, os rumos dos acórdãos sofrem 

 
24 Rationes decidendi 
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influência das convicções pessoais ou de interesse do magistrado pela influência do panorama 

político. 

 Quando maior a repercussão do caso, proporcionalmente será maior os efeitos 

tendenciosos perante o magistrado na sua tomada de decisão. O julgamento  do  Habeas  

Corpus  152752, que versava sobre  a  execução provisória da pena de prisão do ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva, titubeou o entendimento de alguns magistrados em fase do 

princípio da presunção de inocência. O destaque sobre o tema não tem intuito de fomentar 

discussões sobre material julgada, mas enfocar a variação de comportamento por parte do 

tribunal quando em pressão de interesse político ou pessoal, que se caracteriza como mais 

uma fase dos fatores que influenciam o desrespeito aos precedentes e segurança na constância 

das sentenças do tribunal. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

O precedente legal é um elemento jurídico de extrema importância dentro dos mais 

diversos ordenamentos judiciários, independente de fundamentos das tradições do common 

law  ou civil law. Tendo em vista, exercer em ambos efeitos de grande relevância para 

resolução das lides apresentadas.  

Entretanto, o aproveitamento dos benefícios dos precedentes legais é apenas 

alcançável, quando observadas as peculiaridades oriundas da sua construção, seja no aspecto 

normativa, jurisprudencial ou em base dos costumes da interpretação. Nesse ponto, redobra de 

importância a constante busca pela compreensão plena do elemento analisado 

concomitantemente com o conhecimento acadêmico e prático de como deve ocorrer sua 

edificação. A fim de proporcionar resultados adequados e sem anomalias jurídicas. 

Nesse seguimento, é natural a relevância da função atribuída ao Suprema Tribunal 

Federal. A Suprema Corte ao dirimir conflitos jurídicos e proteger o respeito a Constituição, 

apresenta-se como órgão de maior efetivação dos precedentes legais, assim como dos padrões 

decisórios. Malgrado demonstre, conforme analisado ao longo do trabalho, falhas estruturais 

que afetam negativamente o transcorrer dos efeitos dos precedentes pelas engrenagens dos 

tribunais.   

O precedente em conjunto aos padrões decisórios emerge com força na normatização 

brasileira  e manifesta novas soluções na perseguição da justiça e a correta aplicação do 

direito. Embora os resultados almejados só possam ser concebidos com o esforço e trabalho 
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árduo perante as lacunas e imprecisões do estranhamento da sua aplicação.  Sendo crucial a 

reforma estrutural proveniente das sentenças e acórdãos do STF, ao dispor da 

responsabilidade da natureza hierárquica do tribunal e exercendo seu dever de guardião do 

processo jurídico brasileiro. 
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