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RESUMO 

Esta monografia tem por objeto o estudo do artigo 926 do Novo Código de Processo Civil 

(NCPC), mais precisamente no que tange à exigência de coerência e integridade nas/das 

decisões judiciais, de forma a se afastar a tese de que o novo código trouxe um sistema de 

precedentes vinculantes para o ordenamento jurídico brasileiro. Dessa forma, fez-se, 

inicialmente, um estudo do instituto dos precedentes do Common Law, abordando o seu 

surgimento, bem como as suas peculiaridades. Em seguida, foi analisada a ideia de Dworkin 

quanto à necessidade de coerência e integridade no que diz respeito à resposta correta para a 

solução do caso concreto trazido ao Poder Judiciário. Por fim, são apresentadas as críticas aos 

que defendem a “commonlização” do direito brasileiro, demonstrando que mais do que decidir 

de forma idêntica, é necessário que as decisões judiciais tenham uma fundamentação 

qualitativa, de modo a observar as especificidades do caso concreto. 

  

Palavras-chave: coerência; integridade; padrões decisórios; interpretação.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como objeto de estudo o art. 926 do 

Novo Código de Processo Civil, de forma a esclarecer as bases teóricas que inspiraram a sua 

criação ao se exigir coerência e integridade nas/das decisões judiciais. 

Assim, é necessário traçar as distinções em relação à Doutrina dos Precedentes que se 

desenvolveu no Common Law1, uma vez que este é um tema que entrou em discussão na seara 

do direito brasileiro com o advento do Novo Código de Processo Civil (NCPC), haja vista que 

parcela do meio jurídico brasileiro entende que o NCPC instituiu um sistema de precedentes 

nos mesmos moldes do desenvolvido na Inglaterra e Estados Unidos da América. Para essa 

parcela doutrinária, o fato do artigo 926, NCPC, exigir que os tribunais mantenham sua 

jurisprudência estável, além de o art. 927, NCPC, elencar diversos provimentos que passaram 

a ser vinculantes, tornam o sistema brasileiro equiparável ao precedente do common law. 

A partir deste cenário, utilizar-se-ão os posicionamentos das mais diversas doutrinas no 

que tange ao assunto, para assim obter-se uma análise precisa na busca da preservação de 

garantias fundamentais. 

Nesse sentido, o objetivo geral do trabalho é, através de revisão bibliográfica, 

compreendermos a base teórica por trás do art. 926 do Novo Código de Processo Civil, 

entendendo que a jurisprudência deve se manter estável, mas também coerente e íntegra, como 

forma de constranger nossos tribunais. Além disso, os mecanismos fixados no artigo 927, Lei 

13.105/2015, devem ser vistos como provimentos judiciais legalmente vinculantes, ou seja, 

textos normativos redutores de complexidade para o enfrentamento das lides repetitivas do 

ordenamento brasileiro, sendo tais mecanismos não um problema em si mesmo, mas que o 

                                                           
1 Aqui, será analisada a doutrina dos precedentes desenvolvida no Direito inglês, ressaltando-se que não serão 

consideradas as peculiaridades da matriz romano-germânica, ou seja, da zona continental europeia. 



problema primordial se refere à cisão entre interpretação e aplicação do texto jurídico, pois a 

lei, ou o precedente, não apresenta a norma pronta, uma vez que a norma é fruto da construção 

do caso concreto. 

Para tanto, o Capítulo I inicia-se com uma explanação sobre o Sistema de Precedentes 

no Common Law, de forma a demonstrar sua conceituação a partir da construção história 

daquela tradição jurídica. 

No segundo capítulo iremos tratar da análise do artigo 926 do NCPC, sob o enfoque das 

bases teóricas que envolvem a sua criação, ou seja, será abordada a questão da coerência e 

integridade, segundo as ideias desenvolvidas pelo professor Ronald Dworkin, através da 

releitura realizada pelo professor Lenio Luiz Streck. Espera-se, assim, vislumbrar que o 

comando descrito no artigo 926 do Novo Código de Processo Civil não deve ser entendido 

como restrito aos tribunais, mas, sim, estendido a todo “intérprete do direito”.  

Por último, mais precisamente no capítulo 3, analisaremos os posicionamentos de parte 

do meio jurídico brasileiro que defende que o Novo CPC criou um “sistema” de precedentes. 

Assim, essas ideias serão confrontadas de forma a intensificar os debates acerca da aplicação 

do texto jurídico, respeitando as especificidades do caso concreto, isto é, compreender que 

provimentos vinculantes não trazem todas as hipóteses de aplicação em si mesmo, mas que a 

norma é criada a partir da análise do caso concreto. 

A presente monografia se encerra com as considerações finais, nas quais serão 

apresentados os resultados e observações depreendidos ao longo de todo o estudo. 
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CAPÍTULO 1: O INSTITUTO DOS PRECEDENTES JUDICIAIS 

 

 

O instituto dos precedentes judiciais, desenvolvido no Common Law, é um tema que 

entrou em discussão na seara do direito brasileiro, com mais impacto, após o advento do Novo 

Código de Processo Civil (NCPC). Posteriormente a tal acontecimento, parcela da doutrina 

brasileira passou a defender a tese de que o NCPC se abriu para a “commonlização” do direito2. 

Neste capítulo, para melhor discussão sobre o tema, será exposto o conceito de 

precedentes no common law inglês, bem como a análise de sua origem e construção histórica. 

 

 

1.1. PERSPECTIVA HISTÓRICA DO COMMON LAW3 

 

 

Como os precedentes são a doutrina que sustenta o common law, é necessário, 

inicialmente, analisar o seu desenvolvimento histórico. 

Em síntese, segundo René David (2002, p. 356), o direito inglês pode ser dividido em 4 

grandes períodos: 1º- período anglo-saxônico; 2º- período da common law (1066-1485); 3º- 

período da rivalidade com a equity (1485-1832); e 4º- período moderno. 

O período anglo-saxônico, também chamado de bárbaro, é pouco conhecido. Foi um 

período notado pelas invasões estrangeiras, caracterizando-se por uma mistura de crenças, 

                                                           
2 Tal ideia pode ser vista em Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Cruz Arenhart (2017, p. 104). 

Porém, abordaremos esta questão no capítulo 3. 

 
3 A comune ley ou common law é, nas palavras de René David (2002, p. 359), o direito comum a toda a Inglaterra 

que surgiu em contraposição aos costumes locais dos povos bárbaros. 
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misticismos e desorganização institucional. As leis dessa época foram criadas após a conversão 

ao Cristianismo, mas eram poucas e muito limitadas. Sua peculiaridade é serem escritas na 

língua local, ao invés de usarem o latim, como era a prática na Europa Continental. (DAVID, 

2002, p. 356-357). 

David (2002, p. 357) nos lembra, inclusive, que, neste período inicial, o direito que 

vigorava era estritamente local, não havendo um direito comum a toda a Inglaterra antes da 

conquista normanda. 

O 2º período, onde se inicia a formação da common law4 propriamente dito, está 

intrinsecamente ligado à conquista normanda, posto que institui um poder forte e centralizado 

na Inglaterra. Nas palavras de René David (2002, p. 357-358): 

 

A conquista normanda constitui, na realidade, um acontecimento capital na 

história do direito inglês, porque traz para a Inglaterra um poder forte, 

centralizado, rico de uma experiência administrativa posta à prova no ducado 

da Normandia. Com a conquista pelos normandos, a época tribal desaparece; 

o feudalismo instala-se na Inglaterra.  

 

Assim, a conquista normanda dá início ao surgimento de um novo sistema jurídico em 

detrimento dos costumes locais do período bárbaro, pois o direito passa a ser utilizado como 

ferramenta de governo.5 (STRECK; ABBOUD, 2014, p. 23-24). Nesse contexto, no intuito de 

                                                           
4 Sobre o tema, DAVID, René (2002, p. 359):  A comune ley ou common law é, por oposição aos costumes locais, 

o direito comum a toda a Inglaterra. Este direito, em 1066, não existe. A assembleia dos homens livres, chamada 

County Court ou Hundred Court*, aplica o costume local, isto é, limita-se, de acordo com este costume, a decidir 

qual das partes deverá provar a verdade de suas declarações, submetendo-se a um meio de prova que não tem 

nenhuma pretensão de ser racional. Continuando, em princípio, a ter competência depois da conquista, as Hundred 

Courts ou County Courts serão pouco a pouco substituídas por jurisdições senhoriais de um novo tipo (Courts 

Baron, Court Leet, Manorial Courts), mas estas estatuirão igualmente com base na aplicação do direito costumeiro 

eminentemente local. As jurisdições eclesiásticas instituídas depois da conquista aplicam o direito canônico 

comum a toda a cristandade. A elaboração da comune ley, direito inglês e comum a toda a Inglaterra, será obra 

exclusiva dos Tribunais Reais de Justiça, vulgarmente designados pelo nome do lugar onde vão estabelecer-se a 

partir do século XIII, Tribunais de Westminster. 

 
5 O autor reforça que Guilherme – o conquistador normando da Inglaterra - soube se precaver com a possível 

descentralização do poder. Assim, para evitar o perigo de vassalos muito poderosos, “na distribuição das terras aos 

seus súditos não formou nenhum grande feudo, de modo a que nenhum "barão" pudesse rivalizar com ele em 

poder, e uma lei do ano de 1290, o Estatuto Quia emptores, proibiu qualquer "subenfeudação", de modo que todos 

os senhores dependiam diretamente do rei.” Foi esse poder organizado que permitiu o surgimento do common law. 

(DAVID, 2002, p. 258). 
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manter a coerência das decisões, os juízes utilizavam os julgamentos anteriores de casos 

semelhantes, dando origem à doutrina do precedente judicial. (STRECK; ABBOUD, 2014, p. 

23-24). 

Quanto ao 3º período do direito da common law, há um conflito entre a jurisdição 

baseada na common law, que dificultava a liberdade de adaptação do sistema às necessidades 

sociais que surgiam com o decorrer do tempo, e o direito real,6 que resolvia grande parte das 

causas mais importantes. Esse poder real foi crescendo, uma vez que houve a necessidade de 

afirmação da soberania estatal, personificada na figura do Chanceler, que passa a exercer a 

equity, que se traduzia em um recurso direto ao rei, fonte de justiça e de generosidade, e que 

não estava adstrito aos parâmetros formais traçados pela common law. (DAVID, 2002). 

Streck e Abboud (2014) apontam que a característica mais importante que diferencia o 

sistema da equity e do common law é o rigor jurídico, pois o segundo afasta qualquer juízo 

puramente discricionário do magistrado, já a equity tinha como característica principal a 

admissão de julgados fundados principalmente na consciência do julgador. No mesmo sentido 

estão as palavras de James Gordley:  

 

a principal distinção entre common law e equity residia na forma que se 

fundamentavam os julgamentos de cada. No common law, o direito vinha 

organizado de forma mais clara de acordo com as forms of action; já a equity, 

por sua vez, estruturava-se a partir das obscuras colunas da reparação justa. 

(GORDLEY, James, 1994 apud STRECK; ABBOUD, 2014)  

 

Atualmente não existe essa dicotomia entre equity e common law, mas a necessidade de 

utilização da equidade para o caso concreto não fez substituir o antigo sistema da common law, 

muito pelo contrário, esse foi aperfeiçoado e individualizado. (STRECK; ABBOUD, 2014). 

                                                           
6 Conforme Lenio Luiz Streck e Georges Abboud (2014, p. 25), “a equity caracterizava-se por ser um recurso 

voltado à autoridade real diante da injustiça de flagrantes casos concretos, que eram despachados pelo chanceler, 

que era encarregado de orientar e guiar o rei em suas decisões”. 
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Por fim, quanto à quarta fase do desenvolvimento do common law, que coincide com o 

período moderno e vai até os dias atuais, inicia-se com o Judicature Act in 1873 que extingue 

as velhas Cortes da Chancelaria (cortes que decidem por equidade), bem como as Cortes da 

common law, criando uma Corte nova, a chamada High Court of Justice, que passa a acumular 

os poderes da Corte da Common law e da Corte da Equity. (DAVID, 2002).  

Assim, remetendo a palavras esclarecedoras: 

 

todas as jurisdições inglesas passaram a ter competência para aplicar do 

mesmo modo as regras da common law e as de equity, contrariamente à 

situação anterior em que era necessário ir a um tribunal de common law para 

obter uma solução de common law e recorrer ao Tribunal da Chancelaria para 

obter uma solução de equity. (DAVID, 2002, p. 378) 

 

Com a unificação do direito inglês, os juízes passaram a lidar com litígios jurídicos, 

surgindo, por conseguinte, a possibilidade de erro judicial, marcando a diferença entre fatos e 

o direito material. Isso possibilitou a verificação dos acertos e equívocos das decisões judiciais 

em confronto com a própria tradição jurídica. (STRECK; ABBOUD, 2014). 

Logo, da síntese exposta, nota-se que os precedentes judiciais são construções da 

evolução histórica do common law, isto é, eles nasceram com a intenção de garantir maior poder 

ao Judiciário frente ao rei na interpretação das leis. Desse modo, os precedentes, nesse sistema 

jurídico, deram à decisão judicial o caráter de fonte imediata do direito. 

 

 

1.2. A EVOLUÇÃO CONCEITUAL DA DOUTRINA DOS PRECEDENTES 
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Para compreendermos a doutrina dos precedentes, é necessário trazer noções 

fundamentais sobre este instituto, como os conceitos sobre obter dicta e ratio decidendi, bem 

como as técnicas de superação dos precedentes - distinguishing e overruling. 

 

 

1.2.1. Obter dicta e a ratio decidendi 

 

 

Os institutos da ratio decidendi e obter dicta são os elementos que identificam as razões 

de decidir do julgador, indicando os fundamentos delineadores da decisão. (DIDIER JR., 2015). 

Em síntese, a obter dicta, ou dictum, se refere aos argumentos dispensáveis para a 

solução do caso concreto e, por conseguinte, não seria vinculante. Para melhor entendimento 

do conceito de obter dicta, analisemos os ensinamentos de Georges Abboud e Lenio Luiz Streck 

(2014, p. 47), os quais a entendem como “enunciado, interpretação jurídica, ou uma 

argumentação ou fragmento de argumentação jurídica, expressamente contidos na decisão 

judicial, cujo conteúdo e presença são irrelevantes para a solução final da demanda”. 

Em sentido próximo, Fredie Didier Jr. (2015, p. 444-445) enuncia que: 

 

O obter dictum (obter dicta, no plural), ou simplesmente dictum, é o 

argumento jurídico, consideração, comentário exposto apenas de passagem na 

motivação da decisão, que se convola em juízo normativo acessório, 

provisório, secundário, impressão ou qualquer outro elemento jurídico- 

hermenêutica que não tenha influência relevante e substancial para a decisão 

("prescindível para o deslinde da controvérsia"). 

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. 

Normalmente é definido de forma negativa: é obiter dictum a proposição ou 

regra jurídica que não compuser a ratio decidendi. 
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Diante de tal análise, nota-se que as decisões judiciais são dotadas de vários argumentos, 

sendo uns indispensáveis e outros dispensáveis. Os prescindíveis (obter dicta) são os 

argumentos ditos, mas que não são inerentes ao objeto da causa. 

Já a ratio decidendi, ou holding, seria a elaboração/construção do caso que consistiria 

no precedente e seria vinculante para casos futuros. (STRECK; ABBOUD, 2014). Nela estão 

contidos os argumentos essenciais da decisão judicial, pois são os fundamentos jurídicos que 

lhe dão base e sustentação. 

Didier (2015, p. 442) define a ratio decidendi nos seguintes termos: 

 

A ratio decidendi - ou, para os norte-americanos, a holdins - são os 

fundamentos jurídicos que sustentam a decisão; a opção hermenêutica adotada 

na sentença, sem a qual a decisão não teria sido proferida como foi. "A ratio 

decidendi (...) constitui a essência da tese jurídica suficiente para decidir o 

caso concreto (rufe of law)". 

 

Nota-se, assim, que a essência das decisões vinculantes estaria interligada ao holding de 

cada decisão, ou melhor, ao conteúdo essencial que deu base para a fundamentação da decisão 

judicial. No entanto, é importante ressaltar que, no common law, ao proferir a decisão, o 

julgador não precisa indicar a ratio decidendi expressamente, pois os juízes em momento futuro 

é que examinarão aquela fundamentação como precedente e a adequarão ao caso concreto. 

(STRECK; ABOUD, 2014). Nesse sentido, Streck e Abboud (2014, p. 45) lecionam que:  

 

o precedente é uma decisão de um Tribunal com aptidão a ser reproduzida-

seguida pelos tribunais inferiores, entretanto, sua condição de precedente 

dependerá de ele ser efetivamente seguido na resolução de casos análogos-

similares. Ou seja, não há uma distinção estrutural entre uma decisão isolada 

e as demais decisões que lhe devem “obediência hermenêutica”. 

 

Ou seja, o precedente judicial não é aplicado mecanicamente pelo tribunal a casos 

semelhantes, pois o precedente é fruto de acentuada atividade interpretativa, devendo ser 
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afastado do caso concreto em análise (através da aplicação das técnicas que abordaremos no 

subtópico seguinte) se houver grandes distorções. 

Para melhor compreensão sobre a ratio decidendi, Pierluigi Chiassoni (apud STRECK; 

ABBOUD, 2014, p. 46) a define como: 

 

critério decisional, ou seja, a regra que está subjacente à decisão; é o princípio 

de direito adotado para definir o conteúdo da demanda; é a premissa ou a 

passagem lógica que se revela necessária para se alcançar a decisão do caso; 

é a regra que se revela necessária para se alcançar a decisão do caso; é a regra 

ou princípio de direito contido na decisão judicial e que é suficiente para 

decidir o caso concreto; é a argumentação explícita ou implícita necessária ou 

suficiente para definir o caso e, por último, é a relação entre solução 

(motivada) do caso e o próprio caso, ou seja, o fato e as questões jurídicas 

inerentes. 

 

Em síntese, para Abboud e Streck (2014, p. 46), a ratio decidendi pode ser 

compreendida como a regra jurídica utilizada pelo Judiciário para justificar a decisão do caso 

concreto, isto é, uma espécie de fundamentação vinculante. Mas os autores ressaltam que tal 

decisão jurídica, para ser vinculante e consistir como base de fundamentação, não pode ser vista 

como uma decisão afastada do caso concreto em apreço, pois a análise fático-jurídica que ela 

solucionou precisa ser respeitada de forma que o precedente possua coerência e integridade, 

evitando-se, por conseguinte, arbitrariedades do poder judiciário. (STRECK; ABBOUD, 2014). 

O precedente jurídico, por assim dizer, nasce da identificação e delimitação de tais 

elementos (obter dicta e ratio decidendi), consistindo na: 

 

seleção de quais precedentes são similares o suficiente para confrontarem o 

caso a ser decidido as considerações de mérito da cadeia de precedentes; a 

identificação e articulação dos elementos contidos nos precedentes, a fim de 

identificar qual a premissa/regra jurídica contida nos casos anteriores (ratio 

decidendi) que pode ser utilizada para solucionar o caso e o exame das 

circunstâncias particulares que uma vez presentes permitem que o juiz se 

afaste da aplicação do precedente vinculante por meio da utilização do 

distinguishing. (STRECK; ABBOUD, 2014, p. 48-49). 
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Dessa forma, a doutrina dos precedentes constitui a evolução histórica da common law, 

baseada na resolução de casos concretos e na própria análise histórica do fenômeno jurídico. 

Isso evidencia que a aplicação de uma regra ou princípio jurídico em diversos casos análogos 

decorre da existência e validade de cada regra e/ou princípio jurídico naquela tradição jurídica. 

(STRECK; ABBOUD, 2014). 

Do ponto de vista histórico, o desenvolvimento da doutrina dos precedentes decorre da 

maior flexibilidade da atuação jurisprudencial no common law, pois houve uma formação 

essencialmente prática do direito inglês, o que evidentemente assegurou que o precedente 

judicial ocupasse posição de fonte imediata do direito, dando menor reverência ao próprio texto 

legal. 

Assim, é possível afirmar que o direito inglês se baseou na análise de decisões judiciais 

anteriores para o deslinde do caso concreto apresentado ao tribunal antes mesmo do surgimento 

da doutrina dos precedentes. Logo, as decisões anteriores não eram precedentes, mas apenas 

exemplos de como o direito foi aplicado em casos particulares. (STRECK; ABBOUD, 2014). 

Portanto, o contato com a história e com a tradição da comunidade em que se formava 

permitiu que a common law desse origem ao seu sistema de precedentes e o posterior stare 

decisis. (STRECK; ABBOUD, 2014). 

Fredie Didier Júnior (2017) nos lembra que o sistema do stare decisis surgiu nos Estados 

Unidos da América, uma vez que este país começou a compreender o direito sob um novo 

ângulo, que, por fim, culminou na adoção do precedente da Inglaterra como fonte de direito.  

Por oportuno, a doutrina do stare decisis7, embora tenha origem na doutrina dos 

precedentes, apresenta uma maior clareza na distinção entre holding e dictum. Entretanto, a 

doutrina dos precedentes estava mais vinculada ao costume dos juízes, e consistia em uma linha 

                                                           
7 Streck e Abboud (2014, p. 44) reforçam que “a doutrina dos precedentes não pode ser confundida com a estrita 

doutrina do stare decisis, que surgiu no século XIX, quando a apreciação de um determinado caso passou a ser 

tratada como obrigatória em um tribunal no julgamento de um caso semelhante mais tarde”. 
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de casos em vez de apenas uma única decisão que poderia ter efeito vinculante conforme admite 

o stare decisis. (STRECK; ABBOUD, 2014). 

No stare decisis, devido à importância atribuída ao precedente, este só pode ser aplicado 

se estiver devidamente fundamentado, pois, do contrário, será irrelevante para a resolução do 

caso concreto. Logo, deve-se compreender que o uso de um precedente apenas pode se dar 

fazendo-se comparação entre os casos, entre as hipóteses fáticas, de forma que se possa aplicar 

o caso anterior ao novo. (BAHIA, NUNES, 2014).  

Por isso, Georges Abboud (2009, p. 96), em sua Dissertação de Mestrado - Sentenças 

interpretativas, coisas julgada e súmula vinculante: alcance e limites dos efeitos vinculante e 

erga omnes na jurisdição constitucional -, ensina que:  

 

o precedente é uma concreta decisão jurisprudencial que se encontra vinculada 

ao caso historicamente concreto que decidiu, consiste em uma decisão 

jurisdicional que se impõe como padrão normativo, a ser aplicada 

analogicamente, a casos semelhantes. 

 

Nesse aspecto, o precedente é uma decisão judicial tomada à luz de um caso concreto, 

cuja a ratio decidendi servirá para o julgamento posterior de casos análogos. No entanto, não 

há como saber de antemão no que consiste a ratio decidendi e o que seria apenas dictum, posto 

que são os casos posteriores, diante de suas peculiaridades, que possibilitarão a identificação e 

separação de tais elementos. Ou seja, não são as cortes superiores que definem quais são os 

precedentes, mas estes surgem a partir da análise realizada pelos juízes nos casos futuros, após 

um complexo grau de fundamentação das decisões judiciais. 
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1.2.2. Hipóteses de afastamento ou superação do precedente: distinguishing (distinção) e 

overruling (superação) 

 

 

Após a identificação do precedente no Common Law, este não passa a ser aplicado 

indistintamente, pois quando o judiciário é provocado a solucionar um caso concreto em que a 

discussão jurídica já foi analisada em casos passados, o juiz não pode simplesmente aplicar o 

precedente judicial, devendo decidir se aplica, ou não, o precedente, sempre de forma 

fundamentada. (STRECK, ABBOUD, 2014). 

Ao analisar a impossibilidade de aplicação do precedente, o juízo deve fazer uso das 

técnicas de distinção (distinguishing) ou de superação (overruling) do precedente, pois, 

conforme aponta Castanheira Neves (1983), o efeito vinculante dos precedentes não é fixo e 

definitivo, servindo como problematização e fundamentação para casos análogos. 

Esclarecendo sobre o conceito de distinguishing, Didier (2015, p. 491) diz que: 

 

Fala-se em distinguishing (ou distinguish) quando houver distinção entre o 

caso concreto (em julgamento) e o paradigma, seja porque não há coincidência 

entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à ratio 

decidendi (tese jurídica) constante no precedente, seja porque, a despeito de 

existir uma aproximação entre eles, alguma peculiaridade no caso em 

julgamento afasta a aplicação do precedente.  

 

Em resumo, o distinguishing equivale à não aplicação de um precedente. Nesta hipótese, 

embora o caso concreto se inclua no âmbito normativo da ratio decidendi, os fatores relevantes 

(fundamentação) do precedente não são aplicáveis aos fatos específicos do caso a ser decidido, 

em decorrência de suas peculiaridades. (SOUZA, 2008). 

Assim, quando os fatos do precedente são, de certa forma, distintos do caso em 

julgamento, o que impossibilita a aplicação das razões fundamentais do precedente (ratio 

decidendi), há uma exceção que permite que o julgador afaste a aplicação do precedente 
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judicial. Verifica-se, num primeiro momento, que o precedente poderia ser aplicado para a 

resolução do caso concreto, porém, por existir alguma particularidade no caso em julgamento 

que impossibilita a aplicação da fundamentação do precedente, este será afastado, mas 

permanecerá válido na tradição jurídica do common law.  

Outra técnica de não aplicação dos precedentes é o overruling, que consiste na 

possibilidade de superação do precedente que não se encontra mais em relação de coerência 

com o ordenamento jurídico. (SOUZA, 2008).  

Conforme os ensinamentos de Fredie Didier Jr. (2015, p. 494): 

 

Overruling é a técnica através da qual um precedente perde a sua força 

vinculante e é substituído (overruled) por outro precedente. O próprio tribunal, 

que firmou o precedente pode abandoná-lo em julgamento futuro, 

caracterizando o overruling. Essa substituição pode ser: (i) expressa (express 

overruling), quando um tribunal resolve, expressamente, adotar uma nova 

orientação, abandonando a anterior; ou (ii) tácita ou implícita (implied 

overruling), quando uma orientação é adotada em confronto com posição 

anterior, embora sem expressa substituição desta última. É preciso dialogar 

com o precedente anterior para que se proceda ao overruling. 

 

Ou seja, a doutrina dos precedentes possibilita o reconhecimento de circunstâncias 

específicas e necessárias de atualização da atividade interpretativa do judiciário, pois o 

transcorrer da história promove mudanças sociais que impactam na aplicação dos precedentes. 

(ABBOUD, 2009). 

Nessa linha de raciocínio, a fundamentação da decisão que supera um precedente deverá 

ser sempre mais detalhada e pormenorizada do que a decisão que o aplica, posto que a 

necessidade de fundamentação da decisão que alega a superação do entendimento constante do 

paradigma precisa demonstrar de forma racional e convincente que, de fato, o precedente que 

seria aplicável ao caso não deve mais permanecer vigendo no sistema. (STRECK; ABBOUD, 

2014). 

Nas palavras de Castanheira Neves,  
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a vinculação por precedente na common law, longe de ser uma vinculação por 

fixidez e definitiva, traduz antes o sábio dúctil equilíbrio, praticamente 

conseguido, entre estabilidade e a continuidade jurídicas, por um lado, e a 

abertura e a liberdade jurisdicionais, por outro lado, através da vinculação com 

as possibilidades do distinguishing e do overruling. (NEVES apud STRECK; 

ABBOUD, 2014, p.77) 

 

Portanto, as mencionadas técnicas de distinguishing e overruling permitem que o 

tribunal se afaste das regras jurisprudenciais de modo legítimo, e não afastamentos subjetivos 

e desprovidos de embasamento, uma vez que, nos termos de Thomas Bustamante (2012, p. 

388), “sempre que um juiz ou tribunal for se afastar de seu próprio precedente, este deve ser 

levado em consideração, de modo que a questão do afastamento do precedente judicial seja 

expressamente tematizada”. 

A estrutura do common law, dessa maneira, permite concluirmos que as decisões 

judiciais, a partir da aplicação da doutrina dos precedentes, não configuram meros exemplos da 

utilização de regras e princípios, mas, sim, a prova da existência deles e de sua consequente 

recepção pelo Poder Judiciário. Nessa perspectiva, o juiz tem a obrigação de encontrar o direito 

na análise dos casos e declará-lo, pois assim como ensina Ronald Dworkin (1999), tal situação 

decorre de uma responsabilidade política do julgador. 
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CAPÍTULO 2: AS BASES TEÓRICAS POR TRÁS DO ART. 926 DO NCPC:  

 

 

O Novo Código de Processo Civil (NCPC), Lei nº 13.105/2015, trouxe diversas 

mudanças na legislação brasileira. Dentre tais alterações, uma, de longe, se destaca pela 

mudança de paradigmas,8 pois, se tal regra for devidamente observada pelos juristas (sejam eles 

magistrados, advogados, doutrinadores...), trará uma melhora na qualidade das decisões 

judiciais. 

A regra a qual o presente capítulo fará referência é a que está disposta no artigo 926 da 

Lei nº 13.105/2015, posto que sua intepretação tem gerado sérias divergências em nosso 

ordenamento jurídico. 

 

 

2.1. DIREITO COMO COERÊNCIA E INTEGRIDADE NO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 

 

 

O caput do artigo 926 do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que “os tribunais 

devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.9 

                                                           
8 O novo Código de Processo Civil pressupõe um novo paradigma, distancia-se do velho modelo e privilegia a 

integridade do direito em detrimento da discricionariedade/arbitrariedade, buscando manter as decisões judiciais 

não só estáveis, mas íntegras e coerentes. 

 
9 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. 

§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que 

motivaram sua criação. 
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Segundo Lenio Luiz Streck (2016, p. 157-158), o artigo 926 assim está escrito graças a 

sua contribuição, pois antes da alteração o projeto do NCPC exigia apenas que o tribunal 

mantivesse sua jurisprudência estável. Porém, mais do que isso, Lenio reconhece a necessidade 

de se exigir coerência e integridade nas decisões dos tribunais, em razão de uma correta 

interpretação do direito. (ALVIM; LEITE; STRECK, 2016). Isto ocorre porque somente a 

estabilidade das decisões judiciais não garante uma aplicação isonômica das normas aos casos 

que são trazidos ao judiciário. Sob outro aspecto, a exigência de coerência e integridade permite 

a construção da interpretação através de princípios. (ALVIM; LEITE; STRECK, 2016). 

Para compreender a questão, Streck (2016) diz que haverá coerência se as mesmas 

regras e princípios que foram aplicados nas decisões judiciais anteriores se estenderem para 

casos idênticos futuros. (STRECK, 2016).  

A respeito da exigência de coerência das decisões judiciais, Fredie Didier Jr. (2015, p. 

478-479) também já se posicionou: 

 

os tribunais devem coerência às suas próprias decisões anteriores e à linha 

evolutiva do desenvolvimento da jurisprudência. A coerência é, nesse sentido, 

uma imposição do princípio da igualdade - casos iguais devem ser tratados 

igualmente, sobretudo quando o tribunal já tem um entendimento firmado. 

Não pode o tribunal contrariar o seu próprio entendimento, ressalvada, 

obviamente, a possibilidade de sua superação. 

 

Nesse sentido, a coerência assegura que os conflitos apresentados ao judiciário serão 

considerados de forma igualitária, mas a nova decisão não deve simplesmente seguir o que foi 

decidido anteriormente, e sim buscando concretizar uma atuação isonômica, pois sempre que 

determinada decisão for favorável ou contrária a determinado cidadão, ela deverá 

necessariamente ser proferida da mesma maneira para os outros cidadãos que se encontrarem 

na mesma situação. (STRECK, 2016). 

Contudo, a igualdade (isonomia) necessita, além da coerência, também da integridade 

das decisões judiciais, já que os tribunais podem decidir coerentemente, mas de forma 
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desacertada. Nesse contexto, a coerência e a integridade na jurisprudência brasileira devem 

atuar na concretização do princípio da igualdade, para que casos iguais tenham a mesma solução 

jurídica e para que haja um certo grau de previsibilidade nas decisões. 

Um exemplo para entender a necessidade de coerência atrelada à integridade do Direito 

pode ser analisado a partir do voto da Ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, no 

Habeas Corpus (HC) 152.752/PR.10 Senão vejamos: 

 

O respeito ao precedente judicial baseia-se na premissa fundamental de que 

decidir casos similares de modo semelhante integra o próprio conceito de 

justiça, na dimensão da equidade. Dessa forma, “(...) as sentenças 

constitucionais, mormente as interpretativas, em razão de sua dimensão 

integradora e interpretativa, guardam semelhança com o precedente do stare 

decisis como fonte do direito. Frise-se que elas se assemelham àquele regime 

quanto a constituírem importante fonte do direito e não no tocante a seu efeito 

vinculante, que no regime do stare decisis é muito mais flexível e incide muito 

poucas vezes nas questões constitucionais” 

O art. 926 do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que “os tribunais 

devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. 

Daí se compreende, prima facie, que uma vez estabilizada a jurisprudência ou 

firmados os precedentes, devem os tribunais observá-los, salvo quando 

presentes razões que justifiquem a sua revisão. É nesse contexto que se insere 

o dever de observância do precedente, a teor do art. 927, III e V, do CPC. No 

que diz com a exigência de integridade, incorporada ao citado art. 926 do 

Código de Processo Civil, o respeito à autoridade dos precedentes deve ter, de 

fato e sempre, a primeira palavra sobre o Direito: é o necessário ponto de 

partida. A essa primeira palavra, muitas vezes – e espera-se que na maioria 

delas – nada se faz necessário acrescentar, o que não significa outra coisa 

senão a chancela do precedente. 

 

À primeira vista, pode parecer que o voto da Ministra é coerente com o posicionamento 

da maioria que votou a favor da prisão pena após decisão condenatória em 2º grau de jurisdição 

no HC 126.292/SP.11 Entretanto, o posicionamento do plenário no HC 126.292/SP também é 

equivocado, tendo em vista que a integridade do direito aponta para a impossibilidade da prisão 

                                                           
10 Trata-se do Habeas Corpus do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em que o Plenário do Supremo Tribunal 

Federal discutiu a possibilidade da prisão pena a partir de decisão em 2º grau de jurisdição, embora houvesse a 

necessidade de análise das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC’s) 43 e 44 que tratavam sobre o 

tema. As ADC’s pedem que seja declarada a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, uma 

vez que este possui constitucionalidade espelhada no art. 5º, incisos LVII e LXI, CRFB/88.  

 
11 Habeas Corpus em que o STF entendeu ser possível a prisão pena a partir de decisão condenatória em 2º grau 

de jurisdição. 
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pena após decisão em 2º grau, dado que, numa análise inicial dos dispositivos normativos 

envolvidos, o art. 5º, incisos LVII e LXI, CRFB/8812, bem como o art. 283, Código de Processo 

Penal (CPP)13, são claros ao dizerem que a prisão pena, no sentido processual da palavra, só é 

possível após o trânsito em julgado. 

Dessa forma, a decisão claramente contraria a relação de coerência e integridade como 

apresentada por Ronald Dworkin (1999), posto que este defende uma “coerência de princípios”, 

isto é, decisões integradas à Constituição da República Federativa do Brasil, pois é a integridade 

do direito que policia a coerência. Decidir com integridade significa decidir em conformidade 

com o direito, observando-se todo o conjunto complexo de enunciados normativos, pois, 

conforme aponta Didier Jr. (2015, p. 485), “um caso judicial só se pode resolver pela totalidade 

do ordenamento jurídico”. Em outras palavras, a integridade pressupõe uma decisão em respeito 

à Constituição Federal, uma vez que esta é o fundamento de todas as demais normas jurídicas. 

Portanto, o judiciário deve construir as decisões de forma integrada ao ordenamento 

jurídico, servindo a integridade como uma garantia para a interrupção de uma coerência 

equivocada. (STRECK, 2016). Isto é, o judiciário pode ser coerente em suas decisões mesmo 

que decida de forma errada, para isso, basta que uma decisão se estenda para os demais casos 

semelhantes. Ocorre que cabe à integridade do direito evitar esta coerência equivocada, pois a 

decisão deve observar o ordenamento jurídico como um todo. 

                                                           
12 Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória; 

[...] 

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária 

competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei; (grifo nosso) 

 
13 Art. 283.  Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da 

autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da 

investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. 
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À vista disso, por termos um sistema jurídico formado por regras e princípios14 que 

devem ser observados, o judiciário não pode, só porque não concorda com a semântica 

constitucional, vir a dizer mais do que a Constituição. É necessário respeitar tal patamar 

alcançado por vias democráticas. Nesse sentido, o dever de integridade impede o voluntarismo 

judicial, bem como argumentações arbitrárias. (STRECK, 2016). 

Para entendermos melhor a teoria que inspirou a criação do art. 926, NCPC, mais 

precisamente no que se refere à integridade do direito, o jurista Ronald Dworkin, em sua obra 

Império do Direito (1999, p. 213), nos ensina que a integridade constitui dois princípios: “um 

princípio legislativo, que pede aos legisladores que tentem tornar o conjunto de leis moralmente 

coerente, e um princípio jurisdicional, que demanda que a lei, tanto quanto possível, seja vista 

como coerente nesse sentido”.  

Aqui, Dworkin (1999) trata o Direito como integridade em sua dupla dimensão, o 

aspecto legislativo e o aspecto jurisdicional, sendo o parlamento responsável pela produção 

legislativa, que deve tornar o conjunto de leis do Estado moralmente coerente, e os magistrados, 

por meio da coerência moral na atuação judicante. 

Outro não é o entendimento de Lenio Streck (2016, p. 158) sobre a integridade: 

 

A integridade exige que os juízes construam seus argumentos de forma 

integrada ao conjunto do direito, constituindo uma garantia contra 

arbitrariedades interpretativas; coloca efetivos freios, através dessa 

comunidade de princípios, às atitudes solipsistas-voluntaristas.  

 

                                                           
14 Aqui partimos da distinção entre regras e princípios proposta por Dworkin. (2002, p. 127-203).  No intuito de 

criticar o positivismo jurídico defendido por Hebert Hart – uma vez que este entende que o sistema jurídico é 

formado apenas por regras, e, diante de tal situação, quando não há uma regra que possa ser aplicada ao caso 

concreto, o juiz pode e deve adotar uma decisão discricionária, isto é, deve criar uma solução nova para o caso 

concreto -, Dworkin (2002) afirma que um sistema jurídico não é formado apenas por regras, mas também é 

composto por princípios. Assim, partindo de tal ideia, o juiz, ou um tribunal, quando se encontra em uma situação 

em que não há regra aplicável ao caso concreto ou de a regra aplicável ser indeterminada – na hipótese de um caso 

difícil, por exemplo -, o juiz não deve adotar uma decisão discricionária, haja vista que este tem a obrigação de 

resolver tal problema a partir da aplicação rigorosa dos princípios jurídicos. 
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Percebe-se, assim, conforme já explicitado acima, que a integridade do direito 

possibilita a segurança jurídica das decisões judiciais, posto que pressupõe respostas em 

sintonia com o texto constitucional. Portanto, o fato do juiz ser o responsável pelo julgamento 

do caso não lhe permite ir contra preceitos constitucionais. Assim, mesmo que a autoridade 

judicial, por questões pessoais, não aceite a posição adotada pelo Legislativo, bem como a 

possível interpretação constitucional que possa ser feita, o julgador não pode analisar o caso a 

partir de suas convicções pessoais, pois há uma cadeia interpretativa que deve ser respeitada. 

É isso que podemos chamar de integridade do direito, pois esta, juntamente com a 

coerência das decisões, assegura a força normativa da Constituição, uma vez que compreende 

o direito como uma atividade interpretativa de uma comunidade de princípios. 

Dworkin (1999) ainda vai além e aponta que a construção do processo interpretativo 

não é fruto da subjetividade de apenas um intérprete, mas, sim, de vários, eis que tal processo 

funciona como uma sucessão de atos, devendo o último intérprete respeitar esta cadeia 

interpretativa. Nesse sentido: 

 

Podemos comparar o juiz que decide sobre o que é o direito em alguma 

questão judicial, não apenas com os cidadãos da comunidade hipotética que 

analisa a cortesia que decidem o que essa tradição exige, mas com o crítico 

literário que destrincha as várias dimensões de valor em uma peça ou um 

poema complexo. (DWORKIN, 1999, p. 275) 

 

Logo, para exemplificar seus apontamentos, Dworkin (1999) diz que o processo 

interpretativo funciona como um romance que não é elaborado por apenas um autor, pois cada 

um seria responsável pela composição de um capítulo separadamente, devendo o próximo 

escritor continuar escrevendo a partir do ponto em que seu antecessor parou. Vejamos: 

 

Portanto, podemos encontrar uma comparação ainda mais fértil entre literatura 

e direito ao criarmos um gênero literário artificial que podemos chamar de 

"romance em cadeia". 
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Em tal projeto, um grupo de romancistas escreve um romance em série; cada 

romancista da cadeia interpreta os capítulos que recebeu para escrever um 

novo capítulo, que é então acrescentado ao que recebe o romancista seguinte, 

e assim por diante. Cada um deve escrever seu capítulo de modo a criar da 

melhor maneira possível o romance em elaboração, e a complexidade dessa 

tarefa reproduz a complexidade de decidir um caso difícil de direito como 

integridade. O projeto literário fictício é fantástico, mas não irreconhecível. 

Na verdade, alguns romances foram escritos dessa maneira, ainda que com 

uma finalidade espúria, e certos jogos de salão para os fins de semana 

chuvosos nas casas de campo inglesas têm estrutura semelhante. As séries de 

televisão repetem por décadas os mesmos personagens e um mínimo de 

relação entre personagens e enredo, ainda que sejam escritas por diferentes 

grupos de autores e, inclusive, em semanas diferentes. Em nosso exemplo, 

contudo, espera-se que os romancistas levem mais a sério suas 

responsabilidades de continuidade; devem criar em conjunto, até onde for 

possível, um só romance unificado que seja da melhor qualidade possível. 

Cada romancista pretende criar um só romance a partir do material que 

recebeu, daquilo que ele próprio lhe acrescentou e (até onde lhe seja possível 

controlar esse aspecto do projeto) daquilo que seus sucessores vão querer ou 

ser capazes de acrescentar. Deve tentar criar o melhor romance possível como 

se fosse obra de um único autor, e não, como na verdade é o caso, como 

produto de muitas mãos diferentes. Isso exige uma avaliação geral de sua 

parte, ou uma série de avaliações gerais à medida que ele escreve e reescreve. 

(DWORKIN, 1999, p. 275-278). 

 

Nesse aspecto, Dworkin (1999) se utiliza da metáfora do “romance em cadeia” para 

comparar a atividade realizada pelo romancista com a complexidade da tarefa enfrentada pelo 

juiz, haja vista que, assim como cada escritor deverá escrever seus capítulos de modo a criar a 

melhor maneira possível para elaborar o romance, o juiz, ao decidir um caso difícil, teria a 

função de dar continuidade à história. (TRINDADE, 2014). Notemos: 

 

Ele sabe que outros juízes decidiram casos que, apesar de não exatamente 

iguais ao seu, tratam de problemas afins; deve considerar as decisões deles 

como parte de uma longa história que ele tem de interpretar e continuar, de 

acordo com suas opiniões sobre o melhor andamento a ser dado à história em 

questão. 

[...] 

O veredito do juiz - suas conclusões pós-interpretativas - deve ser extraído de 

uma interpretação que ao mesmo tempo se adapte aos fatos anteriores/ e os 

justifique, até onde isso seja possível. (DWORKIN, 1999, p. 286-287). 

 

O juiz, portanto, atua como autor e como crítico da interpretação, já que deverá 

considerar o que os outros juízes decidiram em casos análogos no passado, extraindo uma 
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interpretação que ao mesmo tempo se adapte aos fatos anteriores e os justifique. Dessa forma, 

o juiz deve agir com coerência, fazendo uma análise geral do que já foi decidido pelos juízes 

anteriores. Mas isto não o impede de alterar a análise do caso em questão caso as possibilidades 

verificadas no presente sejam diferentes, pois a integridade do Direito pode quebrar a coerência 

de forma a se preservar a igualdade. (STRECK, 2016).  

Por esse ângulo, a interpretação não pode partir de um “grau zero de sentido”,15 pois o 

julgador não deve utilizar um argumento que seja incoerente com o que antes foi decidido, 

igualmente deve respeitar a cadeia interpretativa, sendo a interpretação do direito incompatível 

com graus zeros de sentido. (STRECK, 2016). Isto é, a interpretação não parte do zero, ela 

pressupõe uma cadeia interpretativa que deve ser seguida ou aprimorada a partir da inclusão de 

um novo intérprete, e este, por sua vez, não pode fugir dessa cadeia interpretativa. 

Nesse mesmo sentido, Neil MacCormick (2008, p. 31) realça que, “em uma discussão 

jurídica, ninguém começa a partir de uma folha em branco e tenta alcançar uma conclusão 

razoável a priori”. 

Em síntese, o Poder Judiciário deve manter a coerência de suas decisões, mas mais do 

que isso, deve haver um respeito à integridade do Direito produzido democraticamente sob a 

égide da Constituição. Nessa perspectiva, André Karam Trindade (2014) aponta que:  

 

Para Dworkin, a integridade é uma das principais virtudes que caracterizam a 

sociedade democrática, exigindo que a interpretação das leis não seja o 

resultado de concepções de justiça subjetivas ou contraditórias, mas se mostre 

coerente, tendo em vista que as decisões judiciais devem ser justificadas por 

princípios, e não por argumentos metajurídicos ou baseadas na vontade. 

 

                                                           
15 Expressão utilizada pelo autor Lenio Luiz Streck. A título de exemplo, ver: STRECK, Lenio Luiz. O que é isto 

– A exigência de coerência e integridade no novo código de processo civil? In: ALVIM, Eduardo Arruda; LEITE, 

George Salomão; STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e Jurisprudência no novo código de processo civil 

coerência e integridade. São Paulo: Editora Saraiva, 2016, p. 156-177. 
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Isto é, esse conjunto íntegro e coerente de princípios é que permitirá a estabilidade das 

decisões judiciais, pois, conforme Lenio aponta, decidir com coerência e integridade não é uma 

opção ou escolha do julgador, mas a maneira de se reconhecer a existência de padrões que são 

aceitos a partir da intersubjetividade dos sujeitos. (STRECK, 2016). 

Portanto, o NCPC nos mostra uma mudança de paradigma, pois privilegia a integridade 

do direito, de modo que os argumentos jurídicos sejam construídos levando-se em conta o 

amplo e complexo conjunto de normas do sistema jurídico, funcionando, dessa maneira, como 

uma garantia contra as arbitrariedades interpretativas, pois visa combater as atuações 

discricionárias do poder judiciário. Dessa forma, seguindo as ideias de Dworkin (2002), um 

juiz, quando se encontra em uma situação de não existir regra aplicável ao caso concreto, ou na 

hipótese de a regra aplicável ser indeterminada – casos difíceis -, não pode adotar uma decisão 

discricionária, pois tal decisão deve partir de uma aplicação rigorosa dos princípios jurídicos. 

 

 

2.2. COERÊNCIA E INTEGRIDADE COMO VETORES PRINCIPIOLÓGICOS DO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – UM DIREITO À RESPOSTA CORRETA 

 

 

A partir do item anterior, podemos complementar com as afirmações de Lenio Streck 

(2016, p. 169), que nos aponta que o dispositivo que exige coerência e integridade deve ser 

interpretado em consonância com o art. 927, §4º, CPC: 

 

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: 

(...) 

§4º- A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou 

de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade 

de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da 

segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. 
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O que o autor nos ensina é que, no intuito de se respeitar os princípios da segurança 

jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, as decisões judiciais, para estarem 

corretamente fundamentadas, devem se atentar para a coerência e integridade. (STRECK, 

2016).  

Ora, isso ocorre porque o conjunto íntegro e coerente de princípios, conforme 

explicitado no tópico acima, busca afastar decisões judiciais arbitrárias, de forma que o julgador 

passe a respeitar a intersubjetividade, pois o cidadão não pode ser surpreendido pelo 

entendimento pessoal dos juízes. Dessa maneira, tais vetores, ao serem respeitados, garantem a 

segurança jurídica, bem como a isonomia das decisões judiciais. 

Nesse ínterim, o art. 926 do NCPC exige integridade justamente com o intuito de que a 

jurisprudência respeite a legalidade, assim como à Constituição, pois uma decisão jurídica em 

um Estado Democrático de Direito consiste em um direito fundamental à resposta correta, que, 

conforme aponta Rafael Tomaz de Oliveira (2007), a resposta correta é fruto de “um argumento 

de princípio e integridade, sendo ela inapreensível por meio de uma postura mecânico-

procedimento pré-definida”. 

Streck (2010) aponta, inclusive, em sua obra - O Direito de obter Respostas 

Constitucionalmente Adequadas em Tempos de Crise do Direito: A necessária concretização 

dos Direitos Humanos -, que é possível afirmar a existência de uma interpretação correta e outra 

incorreta, ou, mais especificamente, adequada ou inadequada em relação à Constituição. 

Vejamos as palavras do autor: 

 

entendo que é possível afirmar que, do mesmo modo que há o dever 

fundamental de justificar/motivar as decisões, existe também o direito 

fundamental a obtenção de respostas corretas/adequadas a Constituição. Mais 

do que isso: a obtenção de respostas adequadas a Constituição implica o 

respeito à democracia. Trata-se de um direito (humano) fundamental do 

cidadão. Ou seja, o cidadão tem o direito a uma accountabillity hermenêutica. 

Há uma ligação umbilical entre esse dever fundamental e esse direito 

fundamental. A complementariedade entre ambos representa uma blindagem 

contra interpretações deslegitimadoras e despistadoras do conteúdo que 
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sustenta o domínio normativo dos textos constitucionais. Trata-se de substituir 

qualquer pretensão solipsista pelas condições histórico-concretas, sempre 

lembrando, nesse contexto, a questão da tradição, da coerência e da 

integridade, para bem poder inserir a problemática na superação do esquema 

sujeito-objeto pela hermenêutica jurídico-filosófica. (STRECK, 2010). 

 

Assim, a resposta adequada à Constituição é aquela que evita decisões arbitrárias em 

descompasso com a tradição jurídica, pois num processo judicial, as partes possuem o direito 

de que a solução jurídica para o caso concreto esteja de acordo com o ordenamento jurídico 

previamente estabelecido. (STRECK, 2013). Quer dizer, há uma necessidade de se 

compreender o sentido da Constituição em um Estado Democrático de Direito, posto que “a 

tarefa de qualquer teoria do direito preocupada com a democracia e os direitos fundamentais 

deve ser a de concretizar a Constituição”. (STRECK, 2010). Mas a concretização da 

Constituição pressupõe um ordenamento coerente e íntegro formado por regras e princípios, 

cabendo a estes últimos fecharem a interpretação do ordenamento jurídico, evitando-se, por 

conseguinte, juízos discricionários por parte do intérprete. (STRECK, 2013). Isso ocorreria 

porque ainda que o caso concreto não possuísse uma regra jurídica que pudesse ser aplicada, a 

utilização dos princípios, reconhecida pela intersubjetividade da comunidade em que está 

inserido, permitiria a solução dos casos para uma das partes em conflito. 

A partir desta análise, Streck (2013) traz a noção de resposta correta: 

 

Assim, a questão não é existência de uma única solução jurídica, mas que, 

mesmo havendo, mais de uma possibilidade juridicamente defensável, o 

direito sempre teria (uma) resposta. Dito de outro modo: o direito enquanto 

um sistema de regras e princípios não abriria a possibilidade para um juízo 

discricionário, já que teria sempre uma história institucional a ser reconstruída 

e que indicaria a melhor decisão a ser tomada. 

 

O professor Matheus Vidal Gomes Monteiro (2018), inclusive, através das análises de 

Dworkin e Streck, nos demonstra que:  
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o combate à discricionariedade também faz com que reconheçamos que existe 

uma direta relação entre a exigência da fundamentação (um “dever 

fundamental do juiz” e “direito fundamental do cidadão”) e o direito 

fundamental a uma resposta correta (adequada à Constituição). Construir, 

então, uma decisão correta/adequada depende de se elaborar uma 

fundamentação igualmente correta/adequada. 

[...] 

De maneira nenhuma a resposta correta tem pretensão de ser correta por todos 

os grupos/atores envolvidos na decisão em questão. E sob outro aspecto ela 

requer a consideração de todos os elementos normativos que afetem o caso em 

análise (doutrina, jurisprudência, preceitos normativos, etc.) e só surge a partir 

do caso, inexistindo, pois, “essências jurídicas”. 

 

Ou seja, uma decisão judicial bem fundamentada traz intrínseca a noção de resposta 

correta, pois pressupõe que esteja em consonância com o ordenamento jurídico/Constituição, 

sendo necessárias a coerência e a integridade de princípios para se garantir a igualdade de 

tratamento na decisão dos casos trazidos ao judiciário. Portanto, não há respostas corretas com 

base em juízos discricionários/arbitrários, posto que a decisão constitucionalmente adequada 

depende da regra, ou princípio, em observância às peculiaridades do caso concreto. Em outras 

palavras, conforme dito pelo professor Lenio, “não pode haver respostas (corretas, ao menos) 

antes das perguntas, e as perguntas são propostas pelo caso. E os casos são irritantemente 

diferentes.” (STRECK; ABBOUD, 2014, p. 16). 

Este ponto de vista, conforme aponta Streck (2010), permite compreendermos que: 

 

Uma decisão adequada à Constituição (resposta hermeneuticamente correta) 

será fruto de uma reconstrução histórica do direito, com respeito à coerência 

e a integridade (exame da integridade legislativa e respeito a integridade das 

decisões anteriores). Não haverá grau zero de sentido. A resposta adequada à 

Constituição deverá estar fundada em argumentos de princípio e não em 

argumentos de política (teleológicos), como bem ensina Dworkin. Do mesmo 

modo, a resposta correta deve buscar a preservação do grau de autonomia que 

o direito atingiu nesta quadra da história, evitando-se os “predadores” 

externos, como os discursos adjudicativos provenientes da moral, da política 

e da economia, assim como os “predadores” internos, como os subjetivismos, 

axiologismos e pragmatismos de toda a espécie. 

 

Dessa forma, por mais que a resolução do caso concreto trazido ao juízo seja 

considerada difícil, o julgador não pode se utilizar de elementos extrajurídicos que julgue mais 
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conveniente para a resolução do caso, pois este, nas palavras de Dworkin (1999), possui uma 

responsabilidade política16 – dever moral – de descobrir os direitos que as partes têm. A decisão 

judicial, portanto, estará bem fundamentada na medida em os operadores do direito evitarem a 

discricionariedade e respeitarem a coerência e integridade a partir de uma minuciosa 

fundamentação. (MONTEIRO, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Podemos compreender a responsabilidade política como a obrigação que os juízes têm de justificarem suas 

decisões, uma vez estas afetam “os direitos fundamentais e sociais, além da relevante circunstância de que, no 

Estado Democrático de Direito, a adequada justificação da decisão constitui-se em um direito fundamental”. 

(STRECK, 2010). Isto é, fundamentação equivale à justificação dessas decisões. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISE SOBRE O NOVO CPC E SEU “SISTEMA DE 

PRECEDENTES” 

 

 

Após expor os elementos que embasam a criação do artigo 926 do NCPC, faz-se 

necessário analisar o posicionamento daqueles que defendem a criação de um sistema de 

precedentes por meio do dispositivo em comento.   

A maior crítica em torno dos que defendem que o NCPC criou um sistema de 

precedentes, sem sombra de dúvidas, recai na impossibilidade de se garantir tratamento 

igualitário simplesmente com decisões linearmente iguais. Neste capítulo, de maneira a não 

esgotar o tema, tentaremos demonstrar o mencionado conflito e as consequências da má 

aplicação do art. 926 do Novo Código de Processo Civil. 

 

 

3.1. DOGMÁTICA JURÍDICO-PROCESSUAL BRASILEIRA: A PERSPECTIVA 

DOMINANTE ACERCA DO ART. 927 DO NCPC E A CRÍTICA AO TERMO 

PRECEDENTE. 
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Os ditos precedentes obrigatórios do direito brasileiro, expressão defendida por alguns 

autores17 no que se refere aos provimentos do art. 927, Lei 13.105/201518, são apresentados 

como solução para o problema da indeterminação do direito.  

À vista disso, parcela do meio jurídico, desconsiderando a construção histórica e as 

peculiaridades do common law, compreende que o NCPC, através de seu artigo 926, bem como 

dos padrões decisórios dos incisos do art. 927, instituiu um “sistema de precedentes”. Por 

conseguinte, entendem que tais dispositivos teriam atribuído ao Supremo Tribunal Federal 

(STF), e ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), a função de criarem teses, gerais e abstratas, 

que seriam vinculantes para os demais tribunais e juízes em casos futuros. (MARINONI; 

MITIDIERO; ARENHART, 2017). 

Nesse aspecto, Marinoni (2010 apud STRECK, 2016) enuncia que: 

 

                                                           
17 A título de exemplo, Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Arenhart (2017, p. 104) dizem que: “Os 

precedentes constitucionais, vistos como os precedentes do STF, não podem deixar de ter força obrigatória perante 

os demais juízes e tribunais, pouco importando o local em que brotem, seja em controle abstrato ou em sede de 

controle difuso. O mesmo se pode dizer em relação aos precedentes do STJ, cuja missão constitucional é definir a 

interpretação da lei federal. É completamente irracional o sistema que possui Cortes Supremas para definir o 

sentido da lei federal e da Constituição e, ainda assim, convive com decisões discrepantes dos tribunais ordinários. 

Isto não apenas é irracional, como nega a coerência do direito, a segurança jurídica, a liberdade e a igualdade 

perante as decisões judiciais.” 

 
18 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. 

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1o, quando decidirem com fundamento 

neste artigo. 

§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá 

ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para 

a rediscussão da tese. 

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores 

ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse 

social e no da segurança jurídica. 

§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de 

casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da 

segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. 

§ 5º Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-

os, preferencialmente, na rede mundial de computadores. 
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O sistema judicial cujos precedentes têm força obrigatória vincula a 

interpretação dos juízes e tribunais inferiores. Nos países que não adotam 

precedentes obrigatórios, a jurisprudência tem sempre força persuasiva, 

embora essa nem sempre seja devidamente respeitada pelos tribunais que as 

criam e pelos órgãos judiciais inferiores. 

No Brasil, os precedentes do STJ e do STF têm força obrigatória. Tais 

precedentes são, em sua maioria, de natureza interpretativa. Não obstante, 

ainda que considere um precedente instituído para definir o modo de se 

concretizar uma norma de caráter aberto, isto não quer dizer que esse 

precedente possa ser considerado destituído de fundamento no direito. Na 

verdade, essa questão é próxima à de se saber se o juiz do common law, em 

virtude do stare decisis, cria o direito. 

 

Em sentido próximo, Fredie Didier Jr. (2015, p. 455-456) diz que: 

 

No Brasil, há precedentes com força vinculante - é dizer, em que a ratio 

decidendi contida na fundamentação de um julgado tem força vinculante. 

Estão eles enumerados no art. 927, CPC. 

[...] 

Demais disso, deve-se ter em vista que os precedentes obrigatórios 

enumerados no art. 927, CPC, devem vincular interna e externamente, sendo 

impositivos para o tribunal que o produziu e também para os demais órgãos a 

ele subordinados. Nesse sentido, o enunciado n. 170 do Fórum Permanente de 

Processualistas Civis:" As decisões e precedentes previstos nos incisos do 

caput do art. 927 são vinculantes aos órgãos jurisdicionais a eles submetidos". 

 

Aqueles que defendem que o Código de Processo Civil de 2015 criou um sistema de 

precedentes obrigatórios afirmam que o direito legislado não é capaz de prever o que os juízes 

e Tribunais irão decidir. Dessa forma, entendem que o correto seria a adoção de um sistema de 

precedentes vinculantes que garantiria a segurança jurídica e a igualdade de todas as decisões 

perante os Tribunais. (MARINONI; MITIDIERO; ARENHART, 2017). Ou seja, os 

precedentes obrigatórios desconsideram os fundamentos da decisão como qualificadores do 

efeito vinculante em decisões futuras, uma vez que é suficiente que as decisões tenham sido 

tomadas pelos tribunais superiores em respeito a algum procedimento capaz de conferir-lhe tal 

força, como, a efeito de exemplo, um dos incisos do artigo 927, NCPC. Por conseguinte, nas 

palavras do professor Lenio, “essas teses/precedentes valerão por terem autoridade e não pelo 

seu conteúdo”. (STRECK, 2016a). 
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Ocorre que, ao longo deste estudo, constatamos a impossibilidade de se incorporar o 

sistema de precedentes do Common Law pelo NCPC de forma acrítica, desconsiderando, 

inclusive, as peculiaridades do ordenamento jurídico brasileiro. A doutrina dos precedentes, nos 

moldes do que se desenvolveu na tradição do common law, diverge, e muito, dos provimentos 

elencados no art. 927, Lei 13.105/2015.  

Sendo o common law um sistema de direito desenvolvido tanto na Inglaterra e Estados 

Unidos, René David (2002, p. 24-25) nos ensina, ao separar os sistemas do direito em famílias, 

que: 

 

Família do common Law. Uma segunda família de direito é a da commom Law, 

comportando o direito da Inglaterra e os direitos que se modelaram sobre o 

direito inglês. As características tradicionais da common Law são muito 

diferentes da família de direito romano-germânica. A commom Law foi 

formada pelos juízes, que tinham de resolver litígios particulares, e hoje ainda 

é portadora, de forma inequívoca, da marca desta origem. A regra de direito 

da commom Law, menos abstrata que a regra do direito da família romano-

germânica, é uma regra que visa a dar solução a um processo, e não formular 

uma regra geral de conduta para o futuro. 

 

Nesse sentido, David (2002) assinala que a construção do direito na Inglaterra e nos 

EUA é marcada fortemente pela atuação judicial, embora esta não seja absoluta. Em sentido 

diverso, está o Civil Law, este adotado pelo Brasil, em que a construção das regras jurídicas se 

dá prioritariamente pelo Parlamento, uma vez que este foi eleito democraticamente pelos 

cidadãos brasileiros. 

Essa importação acrítica da doutrina dos precedentes esconde um problema mais grave, 

posto que precisamos lembrar que, seja o precedente no common law ou a lei no direito 

brasileiro, ambos são textos e, portanto, passíveis de interpretação. Porém, se considerarmos 

que as decisões dos tribunais superiores devem ser aplicadas automaticamente, estas estarão 

cobertas por um alto grau de subjetivismo, já que o importante não é como se decidiu, mas 
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quem decidiu. Ocorre que, uma vez criado o precedente obrigatório, é como se ele não fosse 

também um texto e, portanto, não fosse passível de interpretação. (STRECK, 2016e).  

Nessa perspectiva, o caso concreto perde a sua individualidade para que o precedente 

possa ser aplicado, ou seja, o conflito que o judiciário deve resolver será encaixado no 

precedente obrigatório, pois seria supostamente idêntico, desconsiderando, entretanto, as 

peculiaridades do caso em discussão. 

Nesse sentido, Streck (2016b) afirma que: 

 

O que os autores fazem é uma tentativa de rearranjo institucional. Preocupam-

se com “quem deve decidir” e não com o “como se deve decidir”. Até porque 

não há qualquer novidade em dizer que o positivismo clássico está superado, 

que as palavras da lei são plurívocas, que texto jurídico e norma são coisas 

diferentes, etc. É uma tese normativa de teoria política acerca de quem deve 

decidir e porque essas decisões valem por sua autoridade e não pelo seu 

conteúdo. Nesse sentido, há uma aproximação com o convencionalismo, 

porque, ao que se vê, o precedente integra a convenção. Posto o precedente, 

ele vale. Está na convenção (é apenas nesse ponto em que aparece um 

resquício de teoria jurídica na tese precedentalista). 

 

Assim, uma parcela da dogmática jurídica entende que o importante em um sistema 

jurídico seria a estabilidade e a eficiência, aceitando, dessa forma, a criação de mecanismos 

vinculatórios a serem proferidos pelo STF e pelo STJ, pouco importando se essas decisões são 

fundamentadas de forma correta. (MARINONI; MITIDIERO; ARENHART, 2017). 

No entanto, não é isso que ocorre no common law, posto que as decisões sem 

fundamento (ratio decidendi)19 não possuem efeito vinculante, e Dworkin (2002, p. 177) 

elucida que o juiz deve “limitar a força gravitacional das decisões anteriores à extensão dos 

argumentos de princípio necessários para justificar tais decisões”. Isto é, no common law, os 

princípios atribuem força gravitacional aos precedentes, devendo, por isso, as decisões serem 

justificadas por argumentos de princípios. 

                                                           
19 Entendido como o elemento que garante a força gravitacional de uma decisão. Elemento essencial da decisão 

judicial. 
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Lenio Streck (2016c) corrobora com o exposto acima: 

 

Notem bem: para que eu saiba qual a força de um precedente, eu devo 

perguntar pelos argumentos de princípio que o sustentaram. Essa é a premissa 

básica. A força do precedente não pode estar vinculada unicamente à suposta 

autoridade da corte da qual ele emanou, como querem os precedentalistas. 

 

E mais, Streck e Abboud (2016) reforçam que no common law o precedente não nasce 

como precedente, ou seja, sua força reside na tradição, não estando estabelecida em qualquer 

regra escrita. Por outro lado, os provimentos vinculantes do artigo 927, NCPC, possuem 

obrigatoriedade de obediência em razão de serem textos normativos com base legislativa. 

Vejamos: 

 

[...] no common law, o que confere essa dimensão de precedente à decisão do 

tribunal superior é sua aceitação primeiro pelas partes e, em seguida, pelas 

instâncias inferiores do Judiciário. Daí ele ser dotado de uma aura democrática 

que o precedente à brasileira não possui, uma vez que os provimentos 

vinculantes do CPC já nascem — e isso é uma jabuticaba — dotados de efeito 

vinculante, independentemente da qualidade e da consistência da conclusão 

de suas decisões. Essa realidade é encoberta e escamoteada quando partimos 

nossas reflexões a partir da premissa o CPC-2015 criou um sistema-de-

precedentes. (STRECK; ABBOUD, 2016).  

 

Nesse interim, Castanheira Neves (apud STRECK; ABBOUD, 2014, p. 54) acrescenta:  

 

o precedente é uma concreta decisão jurisprudencial, vinculada como tal ao 

caso historicamente concreto que decidiu – trata-se também aqui de uma 

estrita decisão jurisdicional – que se toma (ou se impõe) – como padrão 

normativo casuístico em decisões análogas ou para casos de aplicação 

concretamente analógica. 

 

Já os provimentos vinculantes do NCPC, em sentido contrário, possuem força 

vinculante simplesmente porque decorrem dos tribunais superiores. (STRECK, 2016e). 

Portanto, são decisões objetivas que desconsideram as peculiaridades dos futuros casos que 

serão trazidos ao judiciário. 
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Assim, Dierle Nunes e Alexandre Bahia (2013) reconhecem que se os Tribunais 

pretendem utilizar precedentes para que estes sirvam como resposta correta ao demais órgãos 

do judiciário, é necessário reconhecer, inclusive, que o uso de um precedente apenas ocorre 

“fazendo-se comparação entre os casos – entre as hipóteses fáticas –, de forma que se possa 

aplicar o caso anterior ao novo”. Isto porque o instituto dos precedentes, nos moldes do que se 

desenvolveu no direito inglês, não foi pensado para solucionar casos futuros, pois enquanto o 

precedente do common law é estreitamente ligado ao caso que lhe deu origem, os provimentos 

vinculantes funcionam como enunciados que vinculam geral e abstratamente os casos futuros. 

(STRECK; ABBOUD, 2014).  

Dessa forma, a aplicação desmedida dos provimentos vinculantes do NCPC, ao permitir 

que não se analise peculiarmente cada detalhe dos casos concretos, surgindo, assim, decisões 

linearmente iguais, não irá garantir igualdade devido às discrepâncias de um caso ao outro, visto 

que os precedentes do common law são mais amplos e complexos, funcionando como 

mecanismos de problematização das peculiaridades do caso em apreço. (ABBOUD; STRECK, 

2014). 

Nesse sentido, Lenio e Abboud (2014, p. 59) ensinam que todos os provimentos 

vinculantes do NCPC também são textos passíveis de interpretação em busca da norma para a 

solução do caso concreto. A norma é resultado da interpretação judicial, sendo, por isso, produto 

da interpretação e não o seu objeto. 

 

 

3.2. A PECULIARIDADE DAS SÚMULAS VINCULANTES – SÚMULA NÃO É 

PRECEDENTE 
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Não podemos confundir, também, a aplicação da súmula vinculante com a utilização 

dos precedentes genuínos do common law.  

A súmula vinculante foi instituída em nosso ordenamento jurídico por meio da Emenda 

Constitucional Nº 45, de 30 de dezembro de 2004. Esta emenda foi responsável pela introdução 

do art. 103-A20 na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Em síntese, a edição de súmulas vinculantes pelo Supremo Tribunal Federal vincula o 

Poder Judiciário, bem como a Administração Pública direta e indireta. Tal mecanismo, nos 

termos do que prescreve o caput do artigo 103-A, CRFB/88, passa a ter efeito vinculante após 

sua publicação. 

Ora, não há como confundir as súmulas vinculantes com os precedentes genuínos do 

common law, haja vista que o ordenamento jurídico brasileiro é primordialmente codificado, 

sendo a lei a sua principal fonte, isto é, o juiz/tribunal deve observar o que a lei dispõe. Em 

contrapartida, no common law, onde se desenvolveu a doutrina dos precedentes, o direito é fruto 

de uma construção histórica, conforme exposto no capítulo 1. Assim, na perspectiva abordada 

por Lenio Streck e Georges Abboud (2014, p. 68): 

 

a regra do stare decisis do common law é fruto de evolução histórica, tal como outros 

institutos desse sistema jurídico são oriundos de um procedimento informal, não 

escrito e livre. Esses institutos e modelos de procedimento existem na mente dos 

cidadãos e na consciência da comunidade. Daí afirmamos que eles apresentam a 

                                                           
20 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 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. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá 

ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, 

caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou 

cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, 

conforme o caso. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
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peculiaridade da tradição jurídica do common law, cuja história única e irrepetível 

permitiu a estruturação de sistema jurídico distinto ao do civil law. 

 

Ocorre que, assim como os provimentos vinculantes do NCPC, as súmulas vinculantes 

são feitas para resolverem casos futuros em que ela conteria a solução aplicável para diversos 

casos semelhantes. Em outras palavras, ela se desvincula do caso que lhe deu origem, impondo-

se como um texto normativo de vinculação geral e abstrata para casos futuros assemelhando-se 

à lei. (STRECK; ABBOUD, 2014, p. 69). Logo, uma vez que a aplicação dos precedentes se 

diferencia, e muito, da forma de aplicação das súmulas vinculantes, não é possível 

confundirmos tais institutos. 

Contudo, Abboud e Streck (2014, p. 60) demonstram que o problema não é a existência 

de mecanismos vinculatórios ou súmulas vinculantes em nosso ordenamento, mas sim a 

equivocada compreensão e aplicação desses mecanismos, haja vista que uma aplicação abstrata 

desconsidera as peculiaridades do caso concreto. Isso se deve ao fato de a súmula não trazer a 

norma em si mesma, pois, ao se constituir como uma prescrição literal, ela deverá ser 

interpretada e dará origem a novas normas. Ou seja, as súmulas vinculantes também necessitam 

de interpretação por mais claras que possam parecer. Logo, a solução correta do caso não surge 

de uma aplicação simplesmente mecânica da súmula vinculante, pois a norma nasce do caso 

concreto, que deve ser levado em conta, respeitando tanto a situação pessoal como a construção 

histórica de cada caso, de modo que a especificidade que o diferencia dos demais casos traga a 

melhor solução. (STRECK; ABBOUD, 2014). 

No mesmo sentido, Alexandre Bahia e Dierle Nunes (2013): 

 

Devemos perceber (o quanto antes) que os enunciados de súmulas somente podem ser 

interpretados e aplicados levando-se em consideração os julgados que os formaram. 

Eles não surgem do nada. Nesses termos, sua aplicação deve se dar de modo 

discursivo, e não mecânico, levando-se a sério seus fundamentos (julgados que a 

formaram) e as potenciais identidades com o atual caso concreto (BAHIA, 2009, p. 

199 et seq.). Nenhum país que leve minimante a sério o direito jurisprudencial permite 

a aplicação de ‘súmulas’ mecanicamente. 
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Logo, vale observar que a súmula vinculante não é a norma completa a solucionar vários 

casos por simples subsunção, pois esta deve ser entendida como um texto normativo apto a 

produzir tantas normas distintas quanto forem os casos a que ela possa ser estendida. 

 

 

3.3. A IMPOSSIBILIDADE DA CISÃO ENTRE FATO E DIREITO: A NECESSIDADE DA 

INTERPRETAÇÃO JURÍDICA 

 

 

O grande problema, conforme já apresentado no tópico anterior, não reside na criação 

de provimentos vinculantes, mas na ideia de ser possível cindir as questões de fato das questões 

de direito (interpretar as normas jurídicas desconsiderando as peculiaridades do caso em 

apreço), posto que a questão jurídica compreende, necessariamente, ambos. 

Como exemplo de tal problema, podemos citar a utilização das súmulas 7 do Superior 

Tribunal de Justiça21 e 279 do Supremo Tribunal Federal22, já que, a partir de tais enunciados, 

os ministros literalmente escolhem (discricionariedade/arbitrariedade) o que vão julgar, posto 

que ora as aplicam, ora simplesmente a deixam de aplicar sem qualquer justificação, embora 

estejam diante de casos muitas vezes semelhantes. Essa utilização indiscriminada de conceitos 

em abstrato descolados dos casos que lhe deram origem gera decisões judiciais contraditórias, 

sendo sua causa, conforme apontam Francisco José Borges Motta e Maurício Ramires (2016, 

p. 103), “a objetificação da interpretação jurídica, que possibilita ao intérprete sentir-se 

                                                           
21 SÚMULA 7 DO STJ: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 

 
22 SÚMULA 279 DO STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
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desonerado de maiores responsabilidades na atribuição de sentido”. Em outras palavras, 

fundamenta-se com base em qualquer coisa, desconsiderando-se as exigências do NCPC23. 

No intuito de afastar a distinção entre questões de fato e questões de direito, trazemos 

as lições Castanheira Neves (apud ROSSI, 2018): 

 

O facto não tem existência senão a partir do momento em que se torna matéria 

de aplicação do direito, o direito não tem interesse senão no momento em que 

se trata de aplicar o facto; pelo que, quando o jurista pensa o facto, pensa-o 

como matéria do direito, quando pensa o direito, pensa-o como forma 

destinada ao facto.  

 

Ou seja, a ideia de afastar o provimento vinculante do caso concreto que lhe deu origem 

não encontra uma correspondência coerente na vida jurídica, haja vista que, seja no Common 

Law ou no Civil Law, a fundamentação não é uma questão puramente de direito, não podendo 

simplesmente desconsiderar a problemática dos fatos. 

Nesse sentido, Georges Abboud e Lenio Streck (2014, p. 112) abordam que não 

podemos nos esquecer do aspecto qualitativo das decisões judiciais, isto é, os mecanismos 

vinculantes também dependem de uma manifestação jurídica interpretativa para se chegar a 

resposta correta, haja vista que: 

 

É da divergência sobre a interpretação de um caso concreto que emerge a 

resposta, que, nos termos da Crítica Hermenêutica do Direito (Streck) é 

chamada de adequada à Constituição. Assim, os argumentos de princípio que 

arregimentam e legitimam as decisões judiciais devem oferecer 

constrangimento à interpretação, tanto dos precedentes quanto das súmulas (e 

seja o nome que se dê a qualquer mecanismo vinculatório, aqui ou alhures). 

 

Desse modo, em cada interpretação deve haver a reconstrução do caso, de modo que lhe 

possa ser atribuído um sentido em consonância com o texto constitucional. A intenção de 

                                                           
23 Francisco José Borges Motta e Maurício Ramires (2016, p. 103) reforçam a estreita ligação quanto à aplicação 

do art. 926 em observância ao que dispõe o art. 489, §1º, NCPC, posto que a decisão judicial não se considera 

fundamentada se apenas cita precedente ou súmulas, não identificando os fundamentos determinantes ou que o 

caso se ajusta aos fundamentos do precedente. 
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aprisionar a complexidade da interpretação em verbetes jurisprudenciais não resolve o 

problema da aplicação das leis, haja vista que os provimentos vinculantes, assim como qualquer 

texto jurídico, também terão um sentido atribuído, e esse sentido depende justamente das 

peculiaridades do caso em discussão. (STRECK; ABBOUD, 2014). 

Por esse motivo, Streck e Abboud (2014, p. 60) apontam que: 

 

nenhuma norma (mesmo “principiológica”) pode prever todas as suas 

hipóteses de aplicação. Ela é pensada para algumas situações, mas a vida é 

muito mais rica e complexa do que a necessária simplificação que significa a 

textificação de condutas de forma hipotética. Pelas mesmas razões, também 

precedentes e súmulas, como textos que são (e mais, erigidos a partir de 

situações concretas, o que os vincula mais de perto a certas hipóteses e não 

outras), também não podem “prever todas as suas situações de aplicação”. Não 

é mais plausível acreditar-se que a inclusão de mais textos (súmulas, súmulas 

vinculantes, etc.) terá a capacidade de resolver o problema da diversidade de 

interpretação dos textos originais (as normas), tomando o lugar destas (ou ao 

menos concorrendo com elas) como fonte do direito. 

 

Logo, necessário entendermos que o artigo 926, NCPC, não dá margem para que os 

padrões decisórios do art. 927, NCPC, sejam aplicados de maneira acrítica. Muito pelo 

contrário, há dispositivos no Novo Código de Processo Civil que reforçam a necessidade de 

fundamentação, como, a título de exemplo, podemos citar o §1º do art. 489, NCPC, que não 

considera fundamentada qualquer decisão judicial que se limite a mencionar os provimentos 

ditos vinculantes sem identificar seus fundamentos determinantes ou demonstrar que o caso sob 

julgamento se encaixa às peculiaridade do provimento.  

Portanto, a simples cisão entre questões de fato e questões de direito, como se a criação 

de enunciados gerais e abstratos pudessem se aplicados indistintamente a diversos casos 

semelhantes, não resolve o problema da indeterminabilidade do Direito. O Direito tem uma 

relação intrínseca com textos - seja precedente ou provimentos vinculantes - o que, por si só, 

evidencia a necessidade de atribuição de sentido quando da sua aplicação ao caso concreto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente estudo objetivou, de maneira geral, analisar a aplicação do art. 926, do Novo 

Código de Processo Civil, no que se refere à exigência de coerência e integridade das decisões 

judiciais. Percebe-se, por conseguinte, que o advento da Lei 13.105/2015 não trouxe a forma 

de aplicação dos precedentes feita no stare decisis para o ordenamento pátrio, mesmo que seja 

possível se falar em institutos assemelhados, mas que não se confundem, embora aparente ser 

tênue a linha que os distinguem.  

O que se observa é que embora os provimentos vinculantes do art. 927, incisos, Lei 

13.105/2015, tenham o objetivo de resolver o problema da insegurança jurídica, o NCPC não 

instituiu um sistema vinculatório de decisões judiciais, haja vista que a aplicação de tal 

dispositivo deve ser compreendida em conformidade com o texto constitucional, sendo este, 

sim, capaz de vincular efetivamente. 

O maior problema não reside no fato de o sistema jurídico brasileiro possuir mecanismos 

vinculatórios, mas sim na necessidade de compreendermos que os provimentos vinculantes, ou 

súmulas vinculantes, são textos que não podem ser aplicados automaticamente, pois nenhum 

dispositivo normativo, nem mesmo um princípio, pode prever todas as hipóteses de aplicação, 

haja vista não é possível interpretar, fixando-se, de forma abstrata, todas as possíveis e 

inimagináveis hipóteses de aplicação do direito, como é o objetivo daqueles que defendem a 

aplicação do sistema de precedentes vinculantes no Brasil. 

A aplicação dos provimentos vinculantes funcionaria melhor se houvesse uma 

efetividade qualitativa, conforme reconhece Streck (2016c), de modo que cada processo fosse 

julgado com fundamentação/justificação detalhada. Dessa forma, se o NCPC for cumprido pelo 
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seu conteúdo, observando-se o dever de fundamentação de seu artigo 48924, e igualmente o 

dever de coerência e integridade de seu artigo 926, as decisões dos tribunais, de certa maneira, 

estabilizariam as expectativas das partes que buscam o judiciário para a resolução da lide, 

diminuindo a indeterminabilidade do direito. 

Uma atuação qualitativa evitaria, de certo modo, o aumento de recursos quanto à 

prolação das decisões judiciais, o que, consequente, diminuiria vertiginosamente o trabalho dos 

tribunais que tanto reclamam do número de processos que precisam julgar todos os dias. Nesse 

interim, alcançaríamos o que tanto desejam aqueles que defendem uma “commonlização” do 

direito brasileiro, qual seja “mecanismos redutores de nossas lides repetitivas”.25 Porém, com 

decisões bem fundamentadas, essa redução ocorrerá em obediência aos preceitos 

constitucionais e não suplantando direitos fundamentais das partes, cabendo à coerência e à 

integridade moldarem o caminho do processo. 

 

                                                           
24 Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: 

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e 

o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; 

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; 

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. 

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: 

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou 

a questão decidida; 

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; 

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada 

pelo julgador; 

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem 

demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a 

existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, 

enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a 

conclusão. 

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade 

com o princípio da boa-fé. 

 
25 Expressão utilizada por Lenio Streck. Para mais explicações, ver: <http://www.conjur.com.br/2016-out-

06/senso-incomum-tese-politica-procura-teoria-direito-precedentes-iii>. Acesso em Acesso em 20 de abril de 

2017. 
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