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RESUMO 

VICENTIN, Leonardo Manso. Precedentes judiciais: Apontamentos sobre seus 

antecedentes históricos e interpretação do artigo 927 do CPC/2015. 2019. 150 f. 

Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

O objeto desta dissertação, qual seja, o precedente judicial, deita raízes 

na teoria geral do Direito, porquanto consubstancia fator de isonomia nas relações 

humanas e, por ocupar esta posição dogmática de centralidade, manifesta inequívoco 

potencial de gerar controvérsias a respeito da definição de seus contornos e efeitos. O 

trabalho inicia-se por definir o conceito de precedente judicial, averiguando a definição 

que o atual estado da arte atribui a essa figura, distinguindo-a de institutos correlatos. 

Examina, ainda, os precedentes no âmbito da tradição de common law, sua incursão no 

sistema de civil law, e a aproximação entre essas duas culturas jurídicas. 

Traça-se um panorama das alterações legislativas relacionadas ao 

precedente judicial, a partir da identificação de dois grandes fatores influenciadores da 

valorização desse instituto no CPC/2015, a saber, os novos paradigmas da interpretação 

do direito e a necessidade de se construir solução para a litigiosidade repetitiva. Esse 

processo de introdução do precedente judicial, um instituto da common law, no Brasil, 

um país cujo sistema jurídico tem influências de outra ordem e características 

peculiares, evidentemente, é suscetível a enfrentar incompatibilidades e necessidade de 

leituras de adaptação. 

Daí a proposta de se atribuir à letra do artigo 927 do CPC/2015 

interpretação conforme à Constituição, considerando não somente a nossa história 

jurisprudencial de uniformização mediante teses cristalizadas em súmulas, mas também 

o inegável acolhimento, por nosso sistema, de técnicas de operação com precedentes. 

 

Palavras-chave: direito processual civil; precedente judicial; uniformização; 

interpretação; litigiosidade repetitiva.  
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ABSTRACT 

 

VICENTIN, Leonardo Manso. Precedents: notes regarding the historical background 

and interpretation of article 927, of 2015 Civil Procedure Code. 2019. 150 p. Master – 

Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

The subject of this dissertation, which is the judicial precedent, has roots 

in the general theory of Law, since it constitutes a factor of equality in human relations. 

And because it occupies this dogmatic important position, there is unequivocal potential 

to generate controversies regarding its framework definition and effects. The study 

begins by pointing out the definition of judicial precedent, analyzing the meaning given 

to this figure by the current state of art, and drawing a distinction from similar legal 

forms. It also examines precedents within the common law tradition, its incursion into 

the civil law system, and the convergence of these two legal systems. 

After, an overview of the legislative changes regarding judicial precedent 

is outlined. This overview is based on the identification of two major factors that have 

influenced the increase of value of this institute in the Civil Procedure Code of 2015, 

namely, the new interpretation paradigms and the need to build a solution for the 

repetitive litigation. This process of introducing the judicial precedent, a common law 

institute, in Brazil, which is a country whose legal system has influences of another law 

system and peculiar characteristics, is susceptible to face incompatibilities and may 

need adaptation. 

Hence the proposal to interpret article 927 of the Civil Procedure Code of 

2015, according to the Constitution, considering not only our jurisprudential history 

regarding the standardization of law interpretation through crystallized theses in 

“súmulas”, but also the undeniable reception, by our system, of techniques to handle 

precedents. 

Key-words: civil procedure law; judicial precedents; standardization; interpretation; 

repetitive litigation.  
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Introdução 

O tema desta dissertação, qual seja, o precedente judicial, tem sido objeto 

de intenso estudo na doutrina nacional e de crescente tratamento legislativo no sistema 

processual brasileiro.  

Trata-se de instituto que deita raízes na teoria geral do Direito, porquanto 

consubstancia fator de isonomia nas relações humanas e, por ocupar esta posição 

dogmática de centralidade, manifesta inequívoco potencial de gerar controvérsias a 

respeito da definição de seus contornos e efeitos. 

Assim, este trabalho tem por objetivo geral estudar o atual regramento do 

precedente judicial e institutos correlatos no CPC/2015, examinando-os à luz de seus 

antecedentes históricos, jurídicos e sociais, de modo a contribuir para a sistematização 

da matéria e para a compreensão e o manejo de tais institutos no sistema processual 

brasileiro. 

Para a consecução deste objetivo, busca-se uma compilação crítica da 

“literatura processual” já produzida, com a tentativa de oferecer um panorama útil sobre 

o tema, sem olvidar os requisitos apontados por Umberto Eco1 para que o trabalho seja 

dotado de cientificidade, a saber: (i) objeto reconhecível; (ii) abordagem do objeto ainda 

não feita ou sob ótica diversa das já feitas; (iii) estudo útil aos demais, acrescentando 

algo ao que já se sabe; e (iv) possibilitar verificação e contestação das hipóteses 

apresentadas. 

Por essa razão, faz-se necessário estabelecer alguns cortes 

epistemológicos, de modo a possibilitar tanto a consecução dos fins próprios de uma 

dissertação na área de direito processual, como o oferecimento de uma feição útil e 

peculiar a este trabalho. 

Para além dos capítulos introdutório e conclusivo, o tema desta 

dissertação será explorado em quatro capítulos principais. 

                                                 

1 ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 26a ed. São Paulo: Perspectiva, 2016, pp. 3 e 27-32. 
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O primeiro capítulo será responsável por definir o conceito de precedente 

judicial, o que será feito, de início, averiguando a definição que o estado da arte atribui 

a essa figura, distinguindo-a de institutos correlatos. Examinaremos ainda os 

precedentes no âmbito da tradição de common law, sua incursão no sistema de civil law, 

e a aproximação entre essas duas culturas jurídicas. 

Essa tarefa inicial viabilizará o exame, no segundo capítulo, daquilo que 

identificamos como os antecedentes ou influxos históricos que resultaram na 

positivação do precedente judicial no texto do CPC/2015. 

No terceiro, traçaremos um panorama das alterações legislativas 

relacionadas aos precedentes judiciais, não sem antes averiguar dois grandes fatores que 

identificamos como influenciadores da valorização dos precedentes no CPC/2015.  

Um, o estágio da teoria da interpretação, que se deparou com um 

crescente uso na legislação positivada de conceitos jurídicos indeterminados, os quais, 

por sua fluidez semântica, consubstanciam fonte inesgotável de dissenso 

jurisprudencial.  

Nesse ponto, valorizar o respeito ao precedente judicial é constantemente 

visto como fator de uniformização da jurisprudência para conferir segurança e 

estabilidade ao sistema.  

Dois, o fenômeno da litigiosidade repetitiva também influenciou o 

fortalecimento da cultura de observância aos precedentes, não somente como elemento 

uniformizante, mas desta feita com outro objetivo à vista, qual seja, o de aceleração dos 

julgamentos, tendo em conta o acúmulo excessivo de processos que se instaurou no 

âmbito do Judiciário e a necessidade de solução célere dos conflitos.  

Essa a razão pela qual elegemos o instituto da improcedência liminar do 

pedido para uma análise mais detida, pois, tem a finalidade anunciada de alcançar 

justamente a celeridade, encerrando a demanda em seu início, com base em tese ou 

questão já uniformizada. 
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Passaremos, então, no quarto capítulo, à interpretação do texto do artigo 

927 do CPC/20152, não somente à luz do embasamento doutrinário já construído acerca 

do tema, mas também dos influxos históricos identificados nos cortes anteriores.  

Como pano de fundo, o embate entre, de um lado, segmento da doutrina 

que faz severas críticas ao que identifica como resistência à aplicação uniforme da lei e, 

de outro, manifestação doutrinária que desenvolve veemente defesa à atividade 

interpretativa e de aplicação da lei ao caso concreto. 

Para fins de ilustração inicial, MARINONI, fundamentado em aspectos 

históricos e sociológicos, com dura crítica à resistência verificada na prática à aplicação 

uniforme da lei, a qual deitaria raízes na lógica do “homem cordial” idealizado por 

Sérgio Buarque de Holanda:  

Produto do patrimonialismo brasileiro, o “homem cordial”, vestido de 
parte, advogado ou juiz, evidentemente inviabilizou a aplicação 
igualitária da lei, uma vez que essa deveria ser neutra e abstrata 
apenas àquele que não tivesse “boas razões” – ou seja, que não 
participasse do “círculo íntimo” – para ser tratado de forma 
individualizada. Na verdade, a lógica da aplicação da lei, numa cultura 
marcada pelo patrimonialismo e dominada pelo cidadão que lhe 
corresponde – o “homem cordial” –, só pode ser a da manipulação da 
sua aplicação e interpretação, bem sintetizada na conhecida e popular 
expressão: “aos amigos tudo, aos inimigos a lei!3 

 

De outro lado, STRECK observa que todo magistrado exerce a função de 

garante dos direitos fundamentais, e não pode ser limitado a reproduzir interpretações 

fixadas de forma prévia em enunciados supostamente universalizáveis: 

Tampouco pode-se aceitar como válida a tentativa de construção de 
uma neo-escola da exegese, que tenta reduzir complexidade em um 
sistema de enunciados (de duvidosa normatividade) supostamente 

                                                 

2 CPC/2015, artigo 927 - Os juízes 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. 

3 MARINONI, Luiz Guilherme. A ética dos precedentes: justificativa do novo CPC. 2ª ed. rev., atual e 
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 88. 
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claros e precisos a ponto de tornar desnecessária qualquer atividade de 
interpretação, ressuscitando vetusto brocado ‘in claris cessat 
interpretatio’. É preciso lembrar que todo juiz é um garante de direitos 
fundamentais. (...) O plano dos precedentalistas parece claro: deslocar 
todo o poder de atribuição de sentido para os Tribunais Superiores 
(...). Surge, no horizonte, um novo tipo de juiz (e desembargador): 
juiz-desembargador-boca-dos-precedentes-à-brasileira.4 

  

                                                 

4 STRECK, Lenio Luiz. Precedentes judiciais e hermenêutica. Salvador: Editora JusPodivm, 2018, pp. 
68-69. 
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1. Precedentes judiciais nos sistemas jurídicos clássicos 

1.1. Precedentes judiciais: uma premissa conceitual 

Em primeiro lugar, é preciso estabelecer uma premissa conceitual. 

Adotamos a concepção segundo a qual a expressão precedente judicial designa instituto 

originado na tradição jurídica de common law, e que tem um conteúdo semântico 

próprio, em um contexto jurídico e social igualmente muito próprios, a impedir o seu 

transporte para o ordenamento jurídico brasileiro sem qualquer ressalva. 

No entanto, a literatura jurídica nacional sobre o tema faz uso costumeiro 

dessa expressão para designar diversos provimentos judiciais previstos em nossa 

legislação, os quais não se equiparam ao conceito adotado, do precedente judicial 

tradicional de common law. 

Diante desse quadro, a distinção terminológica feita por SALLES é aquela 

que nos parece reunir a linguagem disseminada no meio acadêmico, sem perder de vista 

a precisão metodológica dos conceitos utilizados. Para o processualista:  

(...) A fonte primária de nosso direito está nas leis (...). Buscamos neles [nos 
precedentes], não a norma, mas uma unidade de sentido para aqueles preceitos 
normativos encontrados em nossas leis. (...) Insista-se que a natureza do 
precedente em nosso sistema jurídico é diversa daquela dos países do common 
law. Lá o precedente é normativo, constituindo fonte primária do direito. Em 
sistemas de direito codificado, como o nosso, o precedente é apenas 
jurisprudencial.5 

 

Dessa forma, ao menos até a análise crítica que faremos ao final do 

trabalho, sobre o estado da questão, sempre que nos referirmos no curso deste trabalho 

aos precedentes judiciais no contexto do sistema de common law, o instituto em questão 

será o precedente normativo, o qual é recebido como fonte primária do Direito e será 

melhor detalhado adiante. 

                                                 

5 SALLES, Carlos Alberto de. Precedentes e Jurisprudência no Novo CPC: Novas Técnicas Decisórias? 
In: Grinover, Ada Pellegrini. et. al. O Novo Código de Processo Civil: questões controvertidas. São 
Paulo: Atlas, 2015, pp. 83 e 87. 
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De outro lado, quando usarmos a expressão precedentes judiciais no 

contexto da tradição de civil law, o instituto em referência será o precedente 

jurisprudencial, o qual se vale da lei como fonte primária do Direito, desempenhando 

função de conferir unidade de sentido dos preceitos nela contidos. 

A propósito, BOTELHO DE MESQUITA identifica a possibilidade de 

formação jurisprudencial do direito tanto no civil law como no common law, porém, 

aponta que a uniformização de jurisprudência tem pouca relação com o precedente 

oriundo do sistema de common law:  

“Esse fenômeno [formação jurisprudencial do direito] é, naturalmente, 
muito mais facilmente perceptível nos países filiados ao sistema de 
“Common Law”, cuja característica fundamental é a criação do direito 
por via judicial, antes que por via legislativa. O precedente não se 
forma senão a partir do caso concreto e pouco tem a ver com o tema 
da uniformização da jurisprudência, posto que os juízes singulares 
ficam vinculados aos seus precedentes desde que proferido o 
julgamento, sem que para tanto tenha tido o juiz a oportunidade de 
decidir, antes, hipóteses análogas. O juiz nestes casos, não uniformiza 
a sua jurisprudência mas, sim, cria a norma pela qual serão decididos 
os casos análogos. A importância do caso concreto para a formação 
dos precedentes vinculantes é tal que, ainda hoje, o precedente não é 
identificado pelo seu enunciado mas pelo caso em que se formou. Por 
isso mesmo, na aplicação do precedente, discute-se mais sobre a 
existência, ou não, de analogia entre o caso julgado e o caso a ser 
decidido, do que sobre as virtudes ou defeitos do precedente” 6 

 

Semelhante distinção faz TALAMINI, entre precedente em sentido 

tradicional e precedente em sentido amplo, a complementar a terminologia utilizada por 

SALLES. 

Para TALAMINI7 precedente num sentido tradicional seria aquele 

“pronunciamento judicial proferido no passado e identificado, em um momento 

posterior, como sendo um subsídio relevante ou decisivo para a resolução de novos 

                                                 

6 MESQUITA, José Ignacio Botelho de. A súmula da jurisprudência predominante no Supremo Tribunal 
Federal. In: Teses, estudos e pareceres do processo civil, volume 2: jurisprudência e competência, 
sentença e coisa julgada, recursos e processos de competência originária dos tribunais. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 219. 

7 TALAMINI, Eduardo. O que são “precedentes vinculantes” no CPC/2015. Disponível em 
https://www.academia.edu/37336207/O_QUE_S%C3%83O_OS_PRECEDENTES_VINCULANTES_N
O_CPC_15_2016_. Acesso em 25.02.2019 às 16:56. 
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casos, em que a mesma ou análoga questão se ponha”. Essa é uma característica 

identificada no precedente normativo. 

Em oposição, precedente em sentido amplo seriam os “pronunciamentos 

judiciais que, já quando são emitidos, nascem com a declarada finalidade de servir de 

parâmetro, de vincular, em maior ou menor grau, decisões judiciais (ou mesmo atos 

administrativos e até condutas privadas) subsequentes, que versem sobre casos em que 

se ponha a mesma questão jurídica”. Este é o funcionamento do precedente 

jurisprudencial, que nasce para uniformizar o sentido dos preceitos legais. 

Essa questão terminológica voltará a ser examinada no quarto capítulo, 

pois consubstancia gênese de divergências hermenêuticas acerca do sistema albergado 

pelo CPC/2015. 

Sem prejuízo, incumbe explicitar a razão pela qual adotamos a concepção 

de que precedente judicial é aquele instituto oriundo do common law. É que tal acepção 

mais restritiva permite distinguir com maior facilidade o instituto do precedente de 

outros institutos correlatos, de modo a evitar a confusão terminológica a respeito de 

tudo o que se refere à estabilização ou uniformização da jurisprudência no Brasil. 

Precisa, nesse aspecto, a proposta conceitual de MACÊDO, para quem, em 

sentido próprio, continente ou formal, precedente judicial é uma (a) decisão judicial 

considerada em sua integralidade – relatório, fundamentação e dispositivo -, (b) dotada 

de um aspecto relacional, na medida e porque aplicável em casos análogos, e por essa 

razão (c) assume a natureza de fonte de direito, porquanto fato jurídico continente de 

uma norma jurídica, que servirá de modelo ou ponto de partida para outra decisão. 

Em sentido impróprio ou substancial, seria possível, porém inadequado, 

identificar o precedente judicial tão somente na ratio decidendi, nas razões de decidir, 

na norma contida no ato decisório, daí assumindo a feição de norma jurídica8. 

MEDINA acrescenta que, para uma decisão ser considerada um 

precedente, é necessário que tenha potencial para servir de base para decisões judiciais 

                                                 

8 MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais e o direito processual civil. Bahia: Editora JusPodivm, 
2015, p. 89-93. 
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de casos futuros que envolvam questões idênticas ou similares. De outra banda, “essa 

potencialidade não basta para que se considere que uma decisão é, substancialmente, 

um precedente, a priori”. São os julgados posteriores que atribuirão esse 

reconhecimento. Em outras palavras, um julgado não pode se autoconsagrar como 

precedente9. 

No Brasil, entretanto, tem-se verificado inexistência de uma teoria ou 

cultura de precedentes consolidada. É perceptível a rotineira confusão terminológica a 

colocar no mesmo cesto conceitos tais como “precedente”, “jurisprudência”, “ementa” e 

“súmula”. 

Precedente, como vimos, é uma decisão judicial continente de uma 

norma a servir de parâmetro para decisão judicial futura. 

Jurisprudência, termo equívoco, significa a ciência do direito, ou, mais 

comumente para os fins do presente estudo, o conjunto das decisões proferidas pelos 

juízes ou tribunais sobre as questões que lhes foram veiculadas nos casos concretos.  

Ementa é elemento formal e facultativo de decisões judiciais que as 

resumem e servem à sua divulgação e catalogação, mas não exprime necessariamente o 

conteúdo pleno do quanto decidido e das razões de decidir. 

Súmula, por fim, é ato jurídico autônomo, que não se confunde com a 

decisão ou decisões que lhe renderam ensejo, enunciativo de um verbete geral e 

abstrato, dissociando-se dos fatos da causa, o que não se opera nos precedentes10. 

 

1.2. Precedentes judiciais no sistema de common law 

Com o objetivo de contextualizar o nascedouro do instituto objeto do 

estudo, é importante discorrer sobre a origem desta tradição jurídica de common law, do 

                                                 

9 MEDINA, José Miguel Garcia. Integridade, estabilidade e coerência da jurisprudência no estado 
constitucional e democrático de direito: o papel do precedente, da jurisprudência e da súmula, à luz do 
CPC/2015. Revista dos Tribunais, v. 105, n. 974, dez. 2016, São Paulo: RT, 2016, p. 140. 

10 MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais e o direito processual civil. Bahia: Editora 
JusPodivm, 2015, p. 108-113. 
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surgimento do instituto do precedente judicial em seu âmago, e de como o precedente é 

operado enquanto elemento deste sistema jurídico. 

A tradição jurídica de common law é marcada por uma evolução histórica 

com elevado grau de constância, característica essa atribuída especialmente ao direito 

inglês, que de modo emblemático representou esse sistema até o século XVIII11. 

O direito inglês formou-se ao longo do tempo em decorrência de por 

opções e movimentos históricos que o conduziram a uma configuração bem distinta 

daquela perfilhada pelo sistema de civil law. Diversas decisões proferidas em casos ao 

longo dos anos passaram a formar um complexo e rico sistema de conceitos, regras e 

princípios. É dado dizer, portanto, que o direito inglês foi construído a partir da 

criatividade jurisprudencial12. 

Com a expansão colonial britânica, outras nações passaram a adotar esse 

sistema, a exemplo dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, cada qual 

apresentando especificidades, mas com características derivadas de um núcleo 

elementar que foi construído no Direito inglês. 

Observando esse fenômeno, DAVID13 assevera que o “Direito inglês está 

na origem da maioria dos países de língua inglesa, tendo exercido uma influência 

considerável sobre o direito de vários países que sofreram, numa época de sua história, 

a dominação britânica. Esses países podem ter se emancipado da Inglaterra e seu 

direito pode ter adquirido ou conservado características próprias. Mas a marca inglesa 

muitas vezes permanece profunda nesses países, afetando a maneira de conceber o 

direito, os conceitos jurídicos utilizados, os métodos e espírito dos juristas”. 

A definição de precedente deriva da consideração do seu conteúdo, 

notadamente das partes que identificam o que o tribunal verdadeiramente pensa acerca 

de determinada questão jurídica. 

                                                 

11 MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais e o direito processual civil. Salvador: Editora 
JusPodivm, 2016, pp. 39-40. 

12 SHIOPPA, Antonio Padoa. Storia del diritto in Europa – dal medioevo all’età contemporânea. 
Bologna: Il Mulino, 2007. pp. 205-206. 

13 DAVID, René. O direito inglês. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 88. 
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Precedente não se confunde com decisão judicial. Só se fala em 

precedente quando se tem uma decisão dotada, basicamente, da potencialidade de se 

firmar como paradigma para a orientação dos jurisdicionados e magistrados em casos 

futuros14. 

Para SALLES, precedente, diferente de jurisprudência, “diz respeito à 

técnica decisória pela qual a identidade de um julgado e de um caso submetido a 

julgamento permite que o subsequente se baseie nas mesmas razões de decidir daquele 

anterior. O ‘precedente’ nasce no segundo caso, no qual se invoca o antecedente com 

razão de decidir. O juiz do caso sucessivo é quem estabelece se existe ou não o 

precedente e, ao identifica-lo, ‘cria’ o precedente. Sendo idênticos os casos, decide-se o 

segundo em conformidade ao que se decidiu no primeiro.”15 

Acrescenta NEVES que, nesta cultura, o precedente só se qualifica como 

tal no momento em que é utilizado como parâmetro para um julgamento que lhe sucede: 

“precedente é um julgamento que sirva como razão de decidir de outro julgamento 

proferido posteriormente. É natural, portanto, que um julgamento não nasça 

precedente, mas que se torne um precedente a partir do momento em que é utilizado 

posteriormente como razão de decidir de outro julgamento.”16 

MARINONI ensina que, “para constituir precedente não basta que a 

decisão seja a primeira a interpretar a norma. É preciso que a decisão enfrente todos 

os principais argumentos relacionados à questão de direito posta na moldura do caso 

concreto. É possível dizer que o precedente é a primeira decisão que elabora a tese 

jurídica ou é a decisão que definitivamente a delineia, deixando-a cristalina.”17 

                                                 

14 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2011, pp. 212-213. 

15 SALLES, Carlos Alberto de. Precedentes e Jurisprudência no Novo CPC: Novas Técnicas Decisórias? 
In: Grinover, Ada Pellegrini. et. al. O Novo Código de Processo Civil: questões controvertidas. São 
Paulo: Atlas, 2015, p. 81. 

16 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil: Comentado Artigo por Artigo. 
2. ed. rev. e atual., Salvador: JusPodivm, 2017, p. 1404. 

17 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2011, p. 214. 
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O precedente tem por característica ser criativo, quando supre a lacuna 

existente na lei; declaratório, ao fundamentar decisão com base em precedente anterior; 

vinculante, compelindo os demais julgados posteriores de casos semelhantes; e obstar 

recurso, evitando revisão por estância superior18. 

MARINONI ressalta que, no common law, as razões de decidir são 

importantes porque a decisão, tida como precedente, não diz respeito apenas às partes, 

mas também aos juízes, cuja função é dar coerência à aplicação do direito, e aos 

jurisdicionados, que precisam de segurança jurídica e previsibilidade. Aduz, ainda, que 

o melhor lugar para se buscar o significado de um precedente está na sua 

fundamentação, ou melhor, nas razões pelas quais se decidiu de certa maneira ou nas 

razões que levaram à fixação do dispositivo19. 

O respeito aos precedentes tem origem em razões de igualdade, eficiência 

e imparcialidade. Vale dizer, idêntica ou análoga base fática de dois eventos há de 

receber solução jurídica igual ou semelhante, seja porque todos os indivíduos são iguais 

perante a lei, seja porque, a princípio, é desnecessário novo debate sobre algo já 

decidido. 

Nas tradições jurídicas do common law, nota-se ainda que o respeito e a 

observância dos precedentes decorrem de uma particular evolução histórica, política e 

filosófica da comunidade. Não há regra escrita impositiva nesse sentido. A estabilidade 

e a segurança jurídica percebidas no trato jurisprudencial decorrem, portanto, de uma 

deferência natural e espontânea à coerência, à integridade e à historicidade na 

interpretação do direito, de tal sorte que o precedente é adotado como ponto de partida 

para a solução de um caso futuro. Este é o quadro bem retratado por ROSSI, que aponta 

fenômeno semelhante na Alemanha, país de tradição do civil law, onde os precedentes 

                                                 

18 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito 
Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa 
julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 4ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2009, v. 2, p. 387-390. 

19 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2011, p. 219. 
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têm efeito persuasivo por sua excelência, por sua qualidade, e não por uma vinculação 

externa ou artificial determinada por lei20. 

Constata-se no Brasil, ainda, facilidade e alta frequência com as quais são 

modificados ou ignorados precedentes de tribunais superiores ou até mesmo 

internamente, em um mesmo tribunal21. 

Particular o posicionamento de MARINONI, ARENHART E MITIDIERO, que 

identificam os precedentes como as razões generalizáveis que podem ser extraídas da 

decisão judicial. Sustentam, ainda, que o CPC/2015 trouxe novo significado para o 

conceito de precedentes – gerados, segundo a sua visão, apenas pelo Supremo Tribunal 

Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça -, e de jurisprudência – formada pelos 

Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça -, ao passo que as súmulas 

podem emanar de quaisquer dessas cortes22. 

Os precedentes judicias historicamente receberam tratamentos distintos a 

depender do sistema jurídico em que inseridos. Enquanto situados em papel de destaque 

no sistema de commom law, no que diz respeito à sua influência na formação do direito, 

                                                 

20 ROSSI, Júlio César. Precedente à brasileira: a jurisprudência vinculante no CPC e no Novo CPC. São 
Paulo: Atlas. 2015, p. 79-85. 

21 Sobre a cultura da tradição de common law, de observância dos precedentes, v. CAMINKER, Evan H. 
Why Must Inferior Courts Obey Superior Court Precedents? Stanford Law Review, v. 46, 1993-1994. 

22 Jurisprudência, precedentes e súmulas são conceitos que não podem ser confundidos – ainda mais 
porque o legislador procurou ressignificar os conceitos de jurisprudência e de súmulas e introduzir o de 
precedentes no novo Código. Apenas o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça 
formam precedentes. Os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça dão lugar à 
jurisprudência. As súmulas podem colaborar tanto na interpretação como na aplicação do direito para 
as Cortes Supremas e para as Cortes de Justiça – e, portanto, podem emanar de quaisquer dessas Cortes. 
Tradicionalmente, a jurisprudência consubstancia-se na atividade de interpretação da lei desempenhada 
pelas cortes para solução de casos, cuja múltipla reiteração gera a uniformidade capaz de servir de 
parâmetro de controle, não gozando de autoridade formalmente vinculante. Também na sua 
compreensão tradicional, as súmulas constituem antes de qualquer coisa um método de trabalho, um 
meio para ordenar e facilitar a tarefa jurisdicional de controle de interpretação e aplicação do direito no 
caso concreto, não gozando igualmente de força vinculante. (...) “Além de ressignificar a jurisprudência 
e as súmulas, o novo Código introduz o conceito de precedentes. Os precedentes não são equivalentes às 
decisões judiciais. Eles são razões generalizáveis que podem ser identificadas a partir das decisões 
judiciais. O precedente é formado a partir da decisão judicial. E porque tem como matéria-prima a 
decisão, o precedente trabalha essencialmente sobre fatos jurídicos relevantes que compõem o caso 
examinado pela jurisdição e que determinaram a prolação da decisão da maneira como foi prolatada 
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sério Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 
Processo Civil Comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pp. 
988-989). 
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os precedentes de modo geral eram tratados de forma marginal no sistema de civil law, 

centrado este na preponderância da lei com elemento central do ordenamento jurídico. 

Essa distinção de tratamento tem sido alterada, sendo possível verificar 

uma confluência entre os sistemas. Esse fenômeno tem sido exaustivamente abordado 

pela doutrina e terá algumas facetas aqui referidas, exclusivamente quando identificada 

passagem necessária para analisar o tema central dessa dissertação. 

A despeito das particularidades dos sistemas jurídicos de cada país, a 

tradição de common law resguarda elementos centrais. Um deles é a percepção de que 

somente uma decisão judicial que possa ser tomada por outra como um paradigma pode 

ser qualificada como precedente. Apenas a parte que forma a ratio decidendi, os 

fundamentos jurídicos necessários e imprescindíveis para a tomada da decisão, é que 

tem este potencial. Esta compreensão é fundamental no sistema de precedentes 

judiciais. Portanto, o common law é jurisprudencial, sendo suas regras estabelecidas na 

ratio decidendi das decisões judiciais. Diante de um novo litígio judicial, inicialmente, o 

juiz deverá identificar os fatos proeminentes e as questões de direito a serem 

enfrentadas. Em seguida, deve perquirir a existência de um precedente que trate de 

situação de fato semelhante, hipótese em que o precedente e a nova causa serão 

considerados análogos e, consequentemente, em que será impositiva a aplicação da 

razão de decidir e, se o caso, da solução do julgado anterior23. 

Existindo pronunciamento judicial anterior sobre o tema, o juiz, diante de 

um novo caso, deve realizar um processo de decomposição do precedente. Nas palavras 

de CAMARGO24, “a decomposição tem o objetivo de separar a essência da tese jurídica 

ou razão de decidir (ratio decidendi no direito inglês ou holding no direito norte-

americano) das considerações periféricas (obiter dicta), pois é apenas o núcleo 

determinante do precedente que vincula (binding precedent) o julgamento dos 

processos posteriores.”. Em outras palavras, a regra de direito que foi posta como 

                                                 

23 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes – O desenvolvimento judicial do direito no 
constitucionalismo contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 23. 

24 CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. A força dos precedentes no moderno processo civil brasileiro. In: 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 559. 
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fundamento da decisão é a ratio decidendi, ao passo que obiter dicta, embora sejam 

argumentações válidas para a compreensão da decisão, não compõem o fundamento 

jurídico necessário e imprescindível do julgado. 

Conceituar ratio decidendi não é tarefa fácil, uma vez que não há uma 

única forma de exprimir o que se decidiu em determinado caso, sendo comum a 

proposição de teses divergentes por parte da doutrina quanto ao que deveria ser 

considerado vinculante em um precedente judicial. Entretanto, é razoável considerá-la 

como a parte do precedente que pode ser invocada em outros casos para servir como 

paradigma, ou seja, é a parte da fundamentação necessária e imprescindível à 

justificativa da solução anunciada no dispositivo, não referente a outras questões 

acessórias que possam, igualmente, integrar o quadro da fundamentação de uma 

decisão. 

Assim, ratio decidendi não se confunde com o dispositivo da sentença 

nem com a fundamentação da decisão. Pode ser compreendida como a parte da 

fundamentação jurídica de uma decisão que constitui a sua razão justificante, ou seja, a 

tese jurídica que, vinculada aos fatos do caso particular, produz a regra do caso 

particular. 

Bastante elucidativo é o ensinamento de DIDIER JR.25 ao afirmar que, 

“porque produzida a partir do caso concreto, a ratio decidendi não pode ter algumas 

características que normalmente aparecem no Direito Legislado. Por exemplo: não há 

razão para que, na formulação da ratio decidendi, se ponham termos de sentido vago. A 

vagueza na proposição normativa jurisprudencial é um contra-senso: nascida a partir 

da necessidade de dar concretude aos termos vagos, abertos, gerais e abstratos do 

Direito Legislado, a ratio decidendi deve ser formulada com termos de acepção precisa, 

para que não crie dúvidas quanto à sua aplicação em casos futuros”. 

Cabe observar que é desnecessária a indicação expressa da ratio 

decidendi na decisão judicial proferida, já que sua identificação é feita pelo juiz que 

                                                 

25 DIDIER JR., Fredie. Editorial 49. Disponível em: http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-
49/. Acesso em: 30.10.2018 às 16:12. 
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perceber uma similitude fática entre o caso identificado como precedente e o caso ora 

submetido à apreciação. 

De outra banda, obiter dicta é toda passagem da motivação do 

julgamento marcada pela argumentação marginal à resolução do caso e que, por isto, é 

prescindível à suficiente justificativa da solução exposta no dispositivo26. 

A fim de ilustrar a diferença entre ratio decidendi e obter dicta, 

apresenta-se elucidativo o exemplo trazido por MUSCARI27: 

O art. 53 do Código de Defesa do Consumidor impede que, nos 
contratos de compra e venda de imóveis, seja estabelecida a perda 
total das prestações em benefício do credor, caso haja inadimplemento 
do adquirente. Num contrato celebrado no ano de 1988 houve 
inadimplemento por parte do compromissário comprador. A 
construtora pleiteia em juízo a resolução do contrato e a perda das 
prestações que o adquirente moroso desembolsou até então. Questão 
relevante, no caso sub judice, é saber se o Código do Consumidor 
incide nos contratos celebrados antes do seu advento. O tribunal 
afirma que, veiculando normas de ordem pública, a Lei Federal 
8.078/1990 pode reger negócios pretéritos. E vai além, frisando que, 
mesmo que se entendesse inaplicável o Código de Defesa do 
Consumidor, face a anterioridade do compromisso, a perda das 
prestações teria natureza penal compensatória, havendo lugar para a 
redução a que alude o art. 924 do CC. Supondo que estivéssemos no 
sistema norte-americano, apenas a tese da efetiva aplicabilidade do 
Código do Consumidor aos contratos pretéritos seria obrigatória. A 
ratio decidendi seria: veiculando normas de ordem pública, a Lei 
Federal 8.078/1990 incide em negócios celebrados antes do seu 
advento. A aplicabilidade do art. 924 do CC foi afirmada de 
passagem, apenas para enriquecer a fundamentação e demonstrar que, 
ainda que não se aplicasse o Código de Defesa do Consumidor, estaria 
afastada a possibilidade de perda integral das prestações; seria um 
obiter dictum, portanto. 

 

Quando a decisão paradigma não define as regras para a extração da ratio 

decidendi, o operador que pretenda aplicar ou afastar o precedente deve se valer de um 

método para auxiliá-lo. 

                                                 

26 CHIASSONI, Pierluigi. La Giurisprudenza Civile, p. 149-150 apud SOUZA, Marcus Seixas. Os 
precedentes na história do direito processual civil brasileiro: colônia e império. Disponível em 
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/15279/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20de%20Mestrado%20-
%20Marcus%20Seixas%20Souza.pdf. Acesso em 16.10.2018 às 12:46. 

27 MUSCARI, Marco Antônio Botto. Súmula vinculante. São Paulo: Juarez de Oliveira, 1999. p. 82-83. 
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Uma dessas técnicas é a Teoria de Wambaugh, ou o teste de inversão, 

segundo a qual a ratio decidendi é a regra geral sem a qual o caso teria sido decidido de 

forma diversa28. Entretanto, se o caso em exame apresenta dois fundamentos que, 

isoladamente, acarretam solução idêntica, o teste de inversão faria com que as 

proposições sempre fossem rotuladas como obiter dicta. MARINONI explica que, “diante 

do teste de Wambaugh, invertendo-se o sentido da proposição tomada em conta pelo 

tribunal, a sua decisão não pode ser a mesma para que a proposição constitua ratio 

decidendi. A proposição com sentido invertido – portanto, outra proposição – faria com 

que o caso fosse decidido de outra maneira. Se a nova proposição gera igual decisão, a 

proposição original, em vez de constituir ratio decidendi, representa obiter dictum” 29. 

GODARD defende a teoria dos fatos materiais, propondo que a ratio 

decidendi seja determinada a partir de um raciocínio negativo, excluindo-se a parte que 

com ela não se confunde e, em seguida, identificando os fatos tratados pelo juiz como 

essenciais, relevantes ou fundamentais – materiais: “(...) que são considerados 

imprescindíveis para que se possa decidir um caso e cuja presença caracteriza aquela 

situação e outras futuras”30. Conforme elucida MARINONI, “para Goodhart é 

necessário determinar todos os fatos do caso como vistos pelo juiz e, após, identificar 

quais destes fatos o juiz admitiu como materiais ou fundamentais para decidir. Mas, 

para a ratio, além dos fatos que o juiz considerou materiais, também seria importante a 

decisão que neles se fundou.”31. 

RAMIRES bem observa a afirmação do filósofo alemão HANS-GEORG 

GADAMER, para quem a extração da ratio decidendi deve se basear na primazia da 

                                                 

28 FERREIRA DA SILVA, Luis Renato. A regra do precedente no direito inglês. Revista de Direito 
Civil, Ano 20, n. 75, jan.-mar., 1996, p. 51. 

29 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2011, pp. 222-225. 

30 FERREIRA DA SILVA, Luis Renato. A regra do precedente no direito inglês (...). Op. cit., p. 51. 

31 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2011, p. 224. 
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pergunta. Assim, para o intérprete compreender o caso, deve encontrar a pergunta para 

a qual o texto do precedente foi resposta32. 

Independentemente do método utilizado percebe-se que extrair a ratio 

decidendi pressupõe um processo de apuração dos juízos explícitos e implícitos 

realizados para julgamento do caso, em busca de uma regra de conduta passível de 

universalização, conectada aos fatos veiculados pela demanda inaugural. 

Com a identificação da ratio decidendi, o próximo passo é definir se o 

caso sob julgamento é semelhante o bastante ao solucionado pelo precedente, a exigir 

resposta judicial análoga. Esse procedimento comparativo que pode resultar, a depender 

do caso, em afastamento da aplicação obrigatória do precedente é chamado de 

distinguishing, uma das espécies das assim denominadas judicial departures33. 

Desse modo, o distinguishing está relacionado à não aplicação de um 

precedente pelo julgador, de forma fundamentada, restringindo sua aplicação ou 

afastando-o integralmente. 

CAMBI e ALMEIDA dizem que a vinculação aos precedentes apenas é 

legitimada quando as conclusões sobre fatos passados podem ser colocadas à prova 

continuadamente, ante os casos que se sucedem, a fim de que sejam ratificados ou 

corrigidos com coerência e respeito à tradição jurídica. Nessa linha de intelecção, negar 

a aplicação de um precedente judicial diante da constatação da diferença entre o caso 

posterior e aquele sob julgamento não afronta a referida tradição, tampouco deslegitima 

o sistema de precedentes vinculantes. Ao contrário: tal agir, fundamentado, garante a 

aderência da jurisprudência à constante evolução da realidade.34 

Outra técnica de operação com precedentes é denominada overruling, 

que enseja a superação de um precedente, retirando-o do ordenamento jurídico como 

                                                 

32 RAMIRES, Maurício. Crítica à aplicação dos precedentes no direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2010. p. 125. 

33 SUMMERS, Robert; ENG, Svein. Departures from precedent. In: MacCORMICK, Neil; SUMMERS, 
Robert (orgs.). Interpreting Precedents: a comparative study. Aldershot: Ashgate, 1997, p. 521. 

34 CAMBI, Eduardo; ALMEIDA, Vinícius Gonçalves. Segurança jurídica e isonomia como vetores 
argumentativos para a aplicação dos precedentes judiciais. Revista de Processo, v. 41, n. 260, out. 2016, 
São Paulo, 2016, p. 296. 
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norma vigente, inserindo algo novo em seu lugar. Nos dizeres de LUCAS BURIL DE 

MACÊDO35 “falar em superação do precedente abrange tanto a exclusão do precedente 

em si como a eliminação de sua ratio decidendi – visto que é possível eliminar uma das 

normas do precedente e preservar outra”. 

Tratando das técnicas do overruling (common law) e do revirement (civil 

law), que, em síntese, têm por escopo excluir do ordenamento jurídico precedentes 

ultrapassados, TUCCI36 alerta que devem ser usadas com moderação, uma vez que a 

preservação das correntes dominantes da jurisprudência constitui obra de boa política 

judiciária, por que infunde na sociedade confiança no Poder Judiciário. De outra banda, 

ressalta que é importante a evolução jurisprudencial, a fim de dar resposta realista e 

tempestiva às exigências sociais em constante transformação. 

EISENBERG37 sustenta a ocorrência de superação do precedente 

(overruling) em duas situações: quando o precedente não mais corresponde a padrões de 

consistência sistêmica e congruência social, e quando normas jurídicas como isonomia e 

segurança jurídica – que amparam a estabilidade – são mais eficientes para fundamentar 

a revogação do que a preservação do precedente. 

Um conceito importante na busca do entendimento do sistema de 

precedentes adotado no common law é o de stare decisis, vocábulo oriundo da redução 

do brocardo latino stare decisis et non quieta movere, significando “respeitar as coisas 

decididas e não mexer no que está estabelecido”. As decisões dos tribunais em casos 

anteriores em regra (a não ser que afastados pelos métodos citados) obrigam a aplicação 

do direito então constituído, a fim de manter a análise e solução já adotada pelo 

Judiciário como precedente para futuras decisões. Cabe a observação de que o stare 

decisis não deve ser confundido com o próprio common law, já que os precedentes 

                                                 

35 MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais e o direito processual civil. Salvador: Editora 
JusPodivm, 2016, pp. 288-289. 

36 TUCCI, José Rogério Cruz e. O Regime do Precedente Judicial no Novo CPC. In: DIDIER JR., Fredie 
... [et al.] (coords.). Precedentes – Coleção Grandes Temas do Novo CPC. v. 3. Salvador: Juspodivm, 
2016, p. 456. 

37 EISENBERG, Melvin Aron. The nature of the common law. London: Harvard University Press, 1998, 
pp. 104-105.  
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surgiram para aperfeiçoar o sistema, não para substituí-lo. Os precedentes dotaram o 

sistema de segurança jurídica, isonomia e estabilidade, atributos necessários a um 

modelo marcado pela juridicidade dos costumes. 

Uma das características do stare decisis, a autorreferência não 

necessariamente impõe o dever de seguir precedentes. Trata-se de adequar os 

fundamentos que tornam pertinente a aplicação do precedente ao caso. Volta-se para o 

que já se decidiu anteriormente sobre questões análogas às analisadas, a fim de justificar 

a decisão favorável ou contrária a determinado precedente judicial38. TUCCI descreve 

com precisão o significado de “autorreferência”: 

Observe-se, por outro lado, que o estilo de julgamento, no âmbito do 
common law, é caracterizado pela ‘autorreferência’ jurisprudencial. 
Na verdade, pela própria técnica do precedente vinculante, impõe-se, 
na grande maioria das vezes, a exigência de que a corte invoque, para 
acolher ou rejeitar, julgado ou julgados anteriores. Em outras palavras, 
a fundamentação de uma decisão deve, necessariamente, conter 
expressa alusão à jurisprudência de tribunal superior ou da própria 
corte. 39 

 

Além dos costumes e da jurisprudência, o common law apresenta como 

importante fonte a razão. É com base nela que se busca uma solução capaz de 

harmonizar a justiça e as normas preexistentes, suprindo suas lacunas, inspirando a 

distinção entre precedentes e casos vindouros, revogando concepções superadas e 

formulando novos mandamentos, tendo sempre por finalidade a construção de um 

ordenamento coerente, que ofereça segurança aos jurisdicionados e ao próprio modelo. 

MACÊDO40 elenca como principais características tradicionais do common 

law: (i) a inexistência de uma doutrina rígida de tripartição dos poderes, na qual há 

predominância da coordenação das funções por meio do sistema de freios e contrapesos, 

                                                 

38 MACÊDO, Lucas Buril de. O regime jurídico dos precedentes judiciais no projeto do novo Código de 
Processo Civil. In: Revista de Processo, vol. 237, novembro de 2014, pp. 373-374. 

39 TUCCI, José Rogério Cruz e. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do precedente 
judicial. In: WAMBIER, Teresa de Arruda Alvim [et al.] (coords.). Direito Jurisprudencial. São Paulo: 
RT, 2012, p. 105. 

40 MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais e o direito processual civil. Salvador: Editora 
JusPodivm, 2016, pp. 45-50. 
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não havendo preocupação em estancar as atividades típicas e atípicas de cada poder de 

forma engessada; (ii) a valorização da função do juiz, que tem o reconhecimento por sua 

atividade criativa, sendo muitas vezes vistos como heróis culturais; (iii) as fontes do 

direito possuem a particularidade de valorizar as opinions dos juízes e minorar a 

relevância da doutrina, não sendo tão comum os julgados apresentarem citações 

doutrinárias; (iv) a configuração do direito como atividade prática e a consequente 

caracterização do ensino jurídico e da doutrina voltada para o exame dos precedentes; 

(v) a preocupação reduzida com categorias legais e questões mais abstratas e a 

valorização do desenvolvimento do raciocínio jurídico, encarado como suficiente para a 

resolução dos casos; (vi) a divisão entre processo e direito material é marcante e havia 

uma verdadeira prevalência deste sobre aquele, uma vez que se parte do raciocínio de 

que o direito substantivo muitas vezes era obnubilado pelo excessivo apego ao 

procedimento, mas esse quadro foi se transformando ao longo do tempo com a prática 

jurídica; e (vii) nunca existiu uma separação entre jurisdição administrativa e comum, 

sendo a jurisdição, portanto, única - o que é reforçado pelo judicial review, que é a 

possibilidade da revisão dos atos do legislativo, consagrada no direito norte-americano 

em 1803, no caso Marbury vs. Madison, o qual pode ser considerado a origem do 

controle difuso de constitucionalidade. 

Nas tradições jurídicas do common law nota-se, ainda, que o respeito e a 

observância dos precedentes decorrem de uma particular evolução histórica, política e 

filosófica da comunidade. Não há regra escrita impositiva nesse sentido. A estabilidade 

e a segurança jurídica percebidas no trato jurisprudencial decorrem, portanto, de uma 

deferência natural e espontânea à coerência, à integridade, e à historicidade na 

interpretação do direito, de tal sorte que o precedente é adotado como ponto de partida 

para a solução de um caso futuro. Este é o quadro bem retratado por ROSSI, que aponta 

fenômeno semelhante na Alemanha, país de tradição do civil law, onde os precedentes 

têm efeito persuasivo por sua excelência, por sua qualidade, e não por uma vinculação 

externa ou artificial determinada por lei41. 

 

                                                 

41 ROSSI, Júlio César. Precedente à brasileira: a jurisprudência vinculante no CPC e no Novo CPC. São 
Paulo: Atlas. 2015, pp. 79-85. 
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1.3. Precedentes judiciais no sistema de civil law 

O sistema de civil law está intimamente ligado ao direito romano42, 

fazendo-se imprescindível uma digressão histórica para facilitar a sua compreensão, e 

como os precedentes foram introduzidos em tal modelo. 

Desde sua origem o direito romano passou diversas fases temporais. No 

período arcaico (fundação da cidade de Roma, aproximadamente 753 a.C., até o 

segundo século a.C.) prevalecia o legis actiones, que era o desenvolvimento do processo 

segundo as leis. Aqui o direito parecia misturar-se à religião, o centro do saber 

encontrava-se nos sacerdotes e o seu formalismo era exacerbado. Com a ampliação dos 

litígios, ocasionada pelo crescimento do comércio e de outras atividades sociais, surgiu 

a necessidade de que a plebe, principalmente, passasse a conhecer os costumes, e para 

tanto criou-se uma norma escrita, a Lei das XII Tábuas43. 

Posteriormente, passou-se ao período clássico, que teve duração 

estimada de 130 a.C. a 230 d.C., no qual foi adotado o sistema do per formulas 

(processo formular). Em tal universo em que houve desenvolvimento da jurisprudência 

clássica. Seus principais atores eram os pretores urbano e peregrino. Ao pretor cabia 

organizar e fixar os termos da controvérsia, conhecida como fase in iure, balizando a 

atuação do árbitro privado, a quem cabia examinar e proclamar a (im)procedência da 

pretensão. Baseados na prática que vivenciavam cotidianamente, os pretores expediam 

uma espécie de programa e comunicavam ao povo as normas aplicáveis a cada caso, os 

quais eram denominados editos, constituindo, gradativamente, o direito honorário ou 

praetorium. 

Em seguida, de 230 a 530 d.C., temos a fase tardia, marcada pela 

participação ativa do Imperador e de seus juristas no desenvolvimento do direito 

(cognitio extra ordem), bem como pela tentativa de compilação e organização do que já 

                                                 

42 E, por isso, a expressão Civil Law, usada nos países de língua inglesa, refere-se ao sistema legal que 
tem origem ou raízes no Direito da Roma antiga e que, desde então, tem-se desenvolvido e se formado 
nas universidades e sistemas judiciários da Europa Continental, desde os tempos medievais; portanto, 
também denominado sistema Romano-Germânico. (VIEIRA, Andréia Costa. Civil Law e Common Law: 
os dois grandes sistemas legais comparados. Porto Alegre: S.A. Fabris, 2007. p. 270). 

43 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes – O desenvolvimento judicial do direito no 
constitucionalismo contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. pp. 38-39. 



30 

 

havia sido produzido no período clássico. Os juristas renomados do império passaram a 

elaborar pareceres jurídicos, em nome do Imperador, que obrigavam os demais juízes. 

Fundamentados na ideia de que o Imperador era o único legislador e intérprete do 

direito, passa a surgir a consolidação jurisprudencial clássica. Por volta de 530 d.C, 

Justiniano “promove a realização de um grande trabalho de recompilação, abrangendo 

as obras dos juristas clássicos (Digesto e Pandectas), a legislação imperial de seus 

antecessores (Codex), um manual de introdução (Institutas) e uma reunião póstuma da 

legislação promulgada pelo próprio Justiniano (Novellae), conjunto de livros que 

receberá o nome de Corpus Iuris Civilis e que constituirá a memória medieval e 

moderna do direito romano” 44. 

Com o declínio do Império Romano do Ocidente, a partir do século V, 

combinado com as invasões bárbaras, houve um período de retração social, marcado por 

guerras, pestes, e outras adversidades. Nesse tempo praticou-se um direito que 

objetivava regular a relação entre os povos subjugados, aplicando simultaneamente os 

direitos bárbaros e um direito romano vulgar. Em paralelo, houve o desenvolvimento do 

direito canônico. Tudo isso contribuiu para que o direito romano não permanecesse em 

total escuridão até o século XII, momento a partir do qual a Europa Ocidental passa a 

vivenciar a volta do desenvolvimento do comércio e das cidades. 

Foi nos séculos XII e XIII que se enfatizou a importância do Direito para 

regular a sociedade, a fim de assegurar a ordem, o progresso e a segurança. Com isso, as 

universidades, que foram de grande importância nesse período, passaram a estudar de 

modo pormenorizado o Corpus Iuris Civilis. Buscava-se um modelo, inspirado no 

direito canônico e romano, que trouxesse organização social e justiça substancial. 

Diferentemente do que aconteceria no common law, que se baseava no estudo de 

práticas existentes. 

Nessa perspectiva, com o passar dos séculos, surgiram diversas escolas, 

dentre as quais se destacaram a dos glosadores e a dos pós-glosadores, que 

                                                 

44 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes – O desenvolvimento judicial do direito no 
constitucionalismo contemporâneo (...). Op. cit., p. 42. 
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apresentavam como principais características a fidelidade ao texto romano e o caráter 

analítico, não sistemático, pelo qual promoviam sua interpretação anotativa45. 

Nos séculos XVII e XVIII desponta nas universidades a escola do direito 

natural, dotada de universalidade e imutabilidade, abrindo espaço para a codificação e 

consolidando o direito romano por quase toda a Europa, tendo por substrato sempre o 

direito romano e canônico. Essa escola, no âmbito do direito público, também 

consagrou os direitos do homem e suas liberdades, o que foi substancialmente inovador 

na época. Entretanto, o direito romano (civil law) tem tradição em direito público menos 

marcante do que o tem em direito privado, e não raro recorre ao common law para 

harmonizar os interesses do Estado com os individuais. Tratando do tema, DAVID46 

elucida: 

Em matéria de direito público já é diferente. Aqui, o direito romano 
jamais forneceu um exemplo. A escola do direito natural vem 
completar a obra secular das universidades, propondo modelos, 
deduzidos da razão, no tocante às Constituições, à prática 
administrativa e ao direito criminal. Estes modelos conformes à razão 
são, em larga escala, inspirados no exemplo inglês porque, se a 
common law não chegou, em matéria de direito privado, a igualar a 
perfeição do direito romano, o direito inglês concilia melhor que 
nenhum outro, segundo parece, as necessidades da administração e da 
polícia, e as liberdades dos indivíduos. 

 

Feitas essas considerações sobre os aspectos históricos da tradição 

jurídica de civil law, passemos à análise daquelas que nesse sistema são reputadas 

fontes de direito. A principal delas é a lei, que torna mais sistemático e menos 

fragmentado o conhecimento do direito, ou seja, tem-se um comando normativo dotado 

de generalidade e abstração, que visa a abranger a regulação de uma pluralidade de 

casos futuros. Contudo, a maneira como é aplicada pelos juízes influencia o seu 

significado final47. 

                                                 

45 HESPANA, António Manoel. Cultura jurídica Européia – Síntese de um Milênio. 3. ed. Portugal: 
Publicações Europa-América, 2003, p.146. 

46 DAVID, René. Os grandes sistemas do Direito Contemporâneo. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 
103. 

47 DAVID, René. Os grandes sistemas do Direito Contemporâneo (...). Op. cit., p. 103. 
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Temos ainda a doutrina, responsável pelo desenvolvimento de métodos 

de interpretação e de construção do direito, exercendo um papel crítico e influenciando 

e/ou provocando ações do Legislativo. Os princípios também são considerados 

importante fonte do direito no sistema de civil law, pois, basicamente, conferem unidade 

ao ordenamento jurídico e têm por finalidade solucionar conflitos entre normas e 

auxiliar na sua interpretação. 

A jurisprudência na tradição de civil law tem atuação cada vez mais 

relevante, visto que os códigos legislativos, com o passar do tempo, tornam-se 

obsoletos, diante da evolução constante da sociedade nos mais diversos aspectos, 

exigindo do Poder Judiciário soluções para casos não previstos expressamente no texto 

da lei, conferindo interpretação concreta condizente com a realidade.  

O precedente, que com a jurisprudência não se confunde, já que pode 

configurar-se com apenas uma decisão, há anos vem ganhando gradativa expressão no 

cenário do processo civil brasileiro. 

Observadas as particularidades dos dois sistemas jurídicos, podemos 

afirmar a princípio que, enquanto no common law existe uma cultura vinculante e 

coativa do precedente judicial, no sistema de civil law, em sentido contrário, o 

precedente tem função interpretativa de cunho persuasivo, orientando e guiando a 

interpretação da lei pelos julgadores.  

Para TAVARES, “o modelo codificado (civil law) se caracteriza pelo 

raciocínio abstrato e dedutivo, que estabelece premissas e obtém conclusões por 

processos lógicos, a partir de normas gerais; ao passo que o modelo de precedente 

judicial (common law), fortemente centrado na decisão judicial (judge made law), atua 

por um raciocínio indutivo, pelo qual se busca nos julgados a fonte/norma de decisão 

dos casos subsequentes. (...) ”48. Nesse sentido, SOARES assevera que “A questão é de 

método: enquanto no nosso sistema a primeira leitura do advogado e do juiz é a lei 

                                                 

48 TAVARES, André Ramos. Reforma do Judiciário no Brasil pós-88: (des)estruturando a justiça: 
comentários completos à Emenda Constitucional n. 45/04. São Paulo: Ed. Saraiva, 2005. p. 128. 
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escrita e, subsidiariamente, a jurisprudência, na common law o caminho é inverso: 

primeiro os cases e, a partir da constatação de uma lacuna, vai-se à lei escrita”49. 

Assim, um aspecto marcante que os diferencia é o tratamento oferecido 

aos precedentes judiciais. Nos países de common law os precedentes têm uma força 

natural e culturalmente obrigatória, e solucionam casos por meio da indução, 

constituindo as decisões pretéritas suas principais fontes. Por outro lado, no civil law, 

tradicionalmente, as decisões judiciais apenas declaram/interpretam os comandos 

legislativos, subsumindo o fato à norma, sendo a lei a fonte imediata do direito. 

Segundo MANCUSO, no sistema da common law predomina o precedente 

judiciário, priorizando-se a justiça do caso concreto50. Já no sistema jurídico 

romanístico, conhecido como civil law – do qual o direito brasileiro faz parte em 

princípio –, as decisões das Cortes Superiores não vinculam a atividade jurisdicional, 

possuem natureza apenas didática, a preservar a independência funcional do magistrado. 

Sinteticamente, no civil law preferem-se as leis à interpretação do 

magistrado, ao passo que na common law valoriza-se a jurisprudência e a interpretação 

do juiz, tendo as leis escritas papel secundário. 

Outra proeminente diferença entre os dois sistemas é alvitrada por 

ABBOUD e STRECK51:  

Além da posição ocupada pela legislação em cada um dos sistemas, 
outro fator diferenciador a ser apontado é o modelo de aplicação do 
direito de cada um desses sistemas, case law vs. code law. As técnicas 
de interpretação do direito escrito estão fundadas em uma tradição 
histórica muito antiga, e, dessa forma, elas recorriam às instituições 
jurídicas para solucionar seus casos, o common law, por sua vez, 
elabora suas decisões em função das casuísticas dos tribunais de 
Justiça, e não sobre as instituições jurídicas, frutos de longa tradição 
histórica e da dogmática jurídica. 

                                                 

49 SOARES, Guido Fernando Silva. Common law: introdução ao direito dos EUA. 2ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2000, p. 98. 
50MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e Súmula Vinculante. 4ª edição. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 198. 

51 STRECK, Lenio Luiz; ABBOUD, Georges. O que é isto – o precedente judicial e as súmulas 
vinculantes?. Vol. 3. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. 
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Feitas essas considerações acerca de cada sistema, fundamental é a 

abordagem dos pontos de encontro que estão se formando entre common law e civil law. 

 

1.4. Confluência entre os sistemas 

A contínua necessidade de aperfeiçoar o sistema de justiça aliada à 

crescente facilidade de acesso à informação e ao arcabouço jurídico dos mais diversos 

lugares do mundo torna cada vez mais comum a utilização, pelos diversos países, de 

preceitos oriundos de diferentes nações. 

Nesse passo, atentos aos problemas que se apresentam em sua cultura, os 

juristas muitas vezes utilizam-se do direito comparado para solucioná-los. É comum que 

antes de reformas legislativas haja um estudo comparativo, a fim de se encontrar em 

outros ordenamentos as melhores soluções para os problemas jurídicos nacionais. 

Essa assimilação de técnicas, conceitos ou institutos estrangeiros ao 

sistema jurídico de um país é denominada recepção jurídica, mas para que ocorra é 

importante que haja compreensão do instituto recepcionado (e do contexto em que 

inserido – os problemas que soluciona e cria) e de eventual alteração parcial, com o 

intuito de que seja devidamente adaptado ao ordenamento receptor. Em outros dizeres, 

“um povo só pode adaptar e desenvolver um direito estranho, se ele transformar esse 

direito num elemento da própria vida e pensamento”, devendo, portanto, adequá-lo à 

sua realidade 52. 

Assim, é possível que haja recepção por ordenamentos de tradição de 

civil law de institutos oriundos do common law, e vice-versa. Fenômeno, inclusive, que 

ocorre no Brasil desde a Constituição republicana de 1891, quando foi estabelecida a 

forma federal de Estado, a forma republicana de governo, o sistema presidencial, o 

                                                 

52 MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais e o direito processual civil. Salvador: Editora 
JusPodivm, 2016, p. 57. 



35 

 

controle difuso de constitucionalidade e a função desempenhada pelo STF, inspirada na 

Supreme Court of the United States53. 

O princípio do devido processo legal (due process of law), adotado como 

basilar no direito processual pátrio, também é prova da influência do common law em 

nosso ordenamento jurídico. 

MELLO54 acredita que essa justaposição entre os sistemas é irreversível, 

apresentando como razões para isso alguns aspectos históricos: 

1) O direito romano nasceu casuístico, problemático e concreto, 
apresentando semelhanças, em sua origem, com o common law. 
2) A jurisprudência de equity, responsável pela flexibilização e 
renovação do sistema inglês, se desenvolveu sob a inspiração de 
princípios do direito romano e do direito canônico. 
3) O civil law tomou emprestadas do ordenamento britânico 
concepções pertinentes ao direito público, articulando, a partir delas, a 
harmonização entre o poder estatal e os direitos individuais. 
4) Nos Estados Unidos da América, o common law sofreu 
adaptações, em virtude da influência da codificação, dentre outros 
fatores, disto resultando a elaboração de uma Constituição escrita, ou 
seja, de uma norma no estilo romano, à qual se atribui supremacia 
sobre todas as demais normas e eficácia apta a possibilitar ao 
Judiciário a declaração de invalidade das leis que conflitassem com 
ela. 
5) A concepção de supremacia da Constituição desenvolvida em 
tal país inspirou-se na concepção de higher law do direito canônico. 
6) Por outro lado, o constitucionalismo norte-americano teve 
grande influência sobre os países de direito codificado, tendo migrado 
com ele não apenas numa concepção de Constituição e de controle de 
constitucionalidade, mas, igualmente, alguns elementos inerentes ao 
sistema de common law. 
7) Sob a influência de tais ideias, diversos países do civil law, a 
exemplo da Alemanha, da Itália, e da Espanha, passaram a conferir 
efeitos obrigatórios e gerais às decisões de suas cortes constitucionais 
que reconhecessem a inconstitucionalidade de normas. 
8) Por fim, o triunfo das ideias democráticas, as tendências estatais 
dirigistas, a necessidade de implementar mudanças sociais rápidas e 
de cumprir com compromissos internacionais têm provocado um 
crescimento da atividade legislativa em países que adotam o common 
law. 

                                                 

53 TAVARES, Ana Lúcia de Lyra. Contribuição do direito comparado às fontes do direito brasileiro. v.5. 
São Paulo: Prisma Jurídico, 2006, p. 66. 

54 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes. O desenvolvimento judicial do direito no 
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A aproximação entre os sistemas de civil law e common law é também é 

conhecida como circulação de modelos jurídicos. No ordenamento jurídico brasileiro, 

essa aproximação é cada vez mais evidente. COSTA NETO opina sobre o tema, e acredita 

que “o Brasil se vê num paradoxal limbo. Por um lado aspira a aproximação ao regime 

de common law, ou quando nada, à doutrina do stare decisis que lhe é característica 

maiúscula. Porém o faz com a hesitação de quem não pretende abandonar o método 

decisional do regime de civil law. O resultado é o que ora temos plasmado como 

“estado da arte” no novel diploma processual civil: um regime que invoca os 

precedentes como substitutos da lei, mas fiel ao bom e velho positivismo normativista 

no tocante ao método de aplicação.”55 

Essa aproximação entre os sistemas tem sido cada vez maior, de modo 

que a doutrina, antes de pouca relevância, vem ganhando espaço no common law, 

principalmente nos Estados Unidos, onde os comentários de acadêmicos às decisões é 

prática cada vez mais comum56. Isso reflete no modo de formação dos juristas, em que 

elementos de outro modelo são cada vez mais objeto de estudo. Enquanto no civil law 

percebe-se uma preocupação maior com a prática e a evolução jurisprudencial nos 

bancos escolares, no common law, que antes era eminentemente prático, passa-se a 

valorizar mais os ensinamentos teóricos, comprovando a tendência de confluência entre 

os sistemas. 

Com o objetivo de demonstrar a importância que o civil law vem 

conferindo aos entendimentos das Cortes e o quanto é insensato tratar determinados 

assuntos sem observar os precedentes, “pense-se no direito de família e no instituto da 

união homoafetiva, criado em importantíssima decisão do STF, o que foi realizado a 

                                                 

55 COSTA NETO, José Wellington Bezerra da. Precedentes no Código de Processo Civil de 2015: somos 
ainda civil law? In: Revista de Processo, vol. 258, ano 41, V, agosto de 2016. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2016, p. 402. 

56 VARANO, Vicenzo; BARSOTTI, Vittoria. La tradizione giuridica occidentale. apud MACÊDO, 
Lucas Buril de. Precedentes judiciais e o direito processual civil. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 
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partir da concretização de direitos fundamentais, mesmo quando a literalidade do texto 

constitucional aparenta proibir entidades familiares entre pessoas de mesmo sexo.”57 

Até mesmo a fonte principal do direito em cada sistema vem sendo 

mitigada, ganhando a lei força no common law, e os precedentes judiciais no civil law, 

de modo que nos Estados Unidos, por exemplo, “o centro de gravidade do sistema 

deslocou-se em muitas matérias para a lei, que é agora o principal fator de renovação 

do Direito vigente.”58. 

Segundo COSTA NETO59, em decorrência da convergência entre o case 

law e o sistema europeu continental, aumenta-se a necessidade de o juiz de ponderar 

não somente a força dos precedentes, mas também a vigência da lei, situação que pode 

ocasionar o chamado judicial leap-frogging – tendência em priorizar os precedentes em 

detrimento da lei. Tal problemática tem repercussão no sistema processual civil 

brasileiro, enfrentando o magistrado o dilema de equilibrar a força vinculante do 

precedente e a obrigatoriedade da lei. Ao mesmo tempo em há uma aproximação ao 

regime de common law, com predominância dos precedentes, mantém-se o método de 

decisão característico do regime civil law, marcado pelo positivismo normativista. 

TARUFFO60 estabelece interessante paradoxo entre os sistemas. De um 

lado, há a rigorosa tese universalista no sentido de vincular o juiz a decidir de maneira 

uniforme, com aplicação dedutiva de uma regra geral, servindo os fatos do caso como 

construção que corresponda à norma. Em outra face, há uma perspectiva particularista 

que, em uma versão extremada, restringe a decisão do juiz à análise dos fatos 

particulares do caso específico, afastando-se de regras gerais. A decisão judiciária se 

coloca no espaço intermediário entre os esses dois paradigmas, pendendo para um dos 

                                                 

57 MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais e o direito processual civil. Salvador: Editora 
JusPodivm, 2016, p. 62. 

58 VICENTE, Dario Moura. Direito comparado. Coimbra: Almedina, 2011. p. 355. 

59 COSTA NETO, José Wellington Bezerra da. Precedentes no Código de Processo Civil de 2015: somos 
ainda civil law? In: Revista de Processo, vol. 258, ano 41, V, agosto de 2016. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2016, pp. 417-418. 

60 TARUFFO, Michele. Le funzioni delle Corti Supreme tra uniformità e giustizia. In: DIDIER JR., 
Fredie et al (coord.). Coleção Grandes Temas do Novo CPC. vol. 3. Salvador: Juspodivm, 2015, p.262. 
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lados a depender do julgador e das escolhas políticas formuladas em cada sistema 

jurídico. 

Segundo MARINONI61, institutos do common law ainda enfrentam 

resistência no sistema judicial brasileiro, notadamente em relação no âmbito dos 

precedentes. Pondera que, ainda que o papel do juiz do civil law atual, com controle da 

constitucionalidade da lei no caso concreto, se aproxime da função do juiz do common 

law – em especial a exercida pelo juiz americano –, somente no common law há maior 

consideração aos precedentes. No civil law, predominaria, para o autor, uma suposição 

equivocada de que a lei seria suficiente para primar pela certeza e segurança jurídicas. 

Em nosso direito os precedentes têm assumido cada vez mais espaço. É o 

que se depreende, apenas a título exemplificativo, do contido no artigo 557 do 

CPC/1973, a partir do qual já era possível ao relator negar seguimento ou dar 

provimento a recurso, quando ele fosse contrário ou conforme, respectivamente, à 

súmula ou jurisprudência dominante de tribunal superior. Fato que se consolidou por 

ocasião da elaboração do CPC/2015. 

Assim, o precedente judicial, que tem suas raízes fincadas nos países que 

adotam o common law, retrata um dos exemplos do que se tem apontado como 

aproximação entre este sistema e o da civil law, no bojo do qual a uniformização da 

jurisprudência e a percepção desta como fonte do direito se robustecem a cada dia. 

Não obstante, ainda que sua aplicação no direito brasileiro apresente 

características peculiares, é inegável a importância dos precedentes enquanto fator de 

fortalecimento da segurança jurídica do nosso ordenamento e, ao mesmo tempo, de 

evidência da aproximação entre os sistemas do common law e civil law. 

Desse modo, forçoso concluir que a aproximação de fato existe entre os 

dois sistemas, e que isto sinaliza uma alteração de paradigmas no mundo jurídico, 

suscetível à influência da globalização, trazendo progresso e aperfeiçoando o Estado 

Democrático de Direito.  

                                                 

61 MARINONI, Luiz Guilherme. Aproximação crítica entre as jurisdições de civil law e common law e a 
necessidade de respeito aos precedentes no Brasil. In: Revista de Processo, vol. 172, junho de 2009, pp. 
177, 184 e 207. 
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2. Antecedentes dos precedentes judiciais no processo civil brasileiro 

Antes de ingressarmos no objeto central da dissertação, que é a 

interpretação dada pela Doutrina ao artigo 927 do CPC/2015, o presente capítulo 

examina o caminho percorrido pelo precedente judicial no processo civil brasileiro ao 

longo da história, a fim de fornecer melhores elementos para sua adequada 

interpretação, inserindo-a em nosso contexto evolutivo. 

Buscaremos, portanto, sinais do surgimento e da valorização do 

precedente judicial no seio do ordenamento pátrio em seus antecedentes históricos, 

iniciando-se pelo direito português, raiz de nossa cultura processual, e perpassando 

pelos diplomas legislativos anteriores ao CPC/2015. 

 

2.1. Antecedentes históricos lusitanos 

O costume era a principal fonte do direito português quando da formação 

do seu Estado. Tratando do assunto, COSTA expõe que “nessa época, utilizava-se o 

conceito de costume num sentido amplo ou residual: abrange todas as fontes de direito 

tradicionais que não tenham caráter legislativo. Denominação genérica em que se 

incluíam sentenças da Cúria Régia, depois designadas costumes da Corte, de juízes 

municipais e de juízes arbitrais (juízes “alvidros” ou “alvedrios”), isto é, nomeados 

por acordo entre as partes, cujas decisões se tornavam precedentes vinculativos.” 62 

No início da monarquia lusitana, contudo, a interpretação autêntica das 

leis incumbia tão somente ao rei, que o fazia mediante a elaboração de leis 

interpretativas ou por meio dos julgamentos que presidia nas sessões da Casa da 

Suplicação. Com o passar do tempo, em virtude do acúmulo de funções, o monarca 

delegou a tarefa de interpretação das leis ao tribunal superior do reino, que ainda 

poderia levar à apreciação régia as dúvidas que o faziam hesitar. 

                                                 

62 COSTA, Mario Júlio de Almeida. História do direito português. 2. ed. 2. Reimpr. Coimbra: Almedina, 
1996, p. 190. 
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A Cúria Régia foi instalada para assistir o Rei nas mais diversas áreas, 

entre elas, a legislativa e a judiciária. Por vezes, sua competência era originária, mas 

também, em determinados assuntos, era recursal. Suas decisões serviam como 

orientação jurisprudencial, possuindo força vinculante63. 

TUCCI e AZEVEDO descrevem com precisão ímpar a origem e o 

desenvolvimento no seio do processo civil lusitano dos assentos normativos da Casa de 

Suplicação, cuja emissão foi autorizada pela Lei da Boa Razão, aprovada em 18 de 

agosto de 1769, no contexto da necessidade de se colmatar lacunas da legislação 

portuguesa64. 

Em período anterior, porém, já eram de se notar as façanhas, nas fontes 

portuguesas, e “fazañas”, nas fontes espanholas, as quais eram precedentes judiciais 

tidos por “fatos memoráveis” que, ao lado de preceitos costumeiros, eram 

materializados nos forais portugueses e nos “fueros” espanhóis, documentos escritos 

outorgados pelo monarca na época da reconquista – encerrada no século XV -, marcada 

pela prevalência dos costumes locais sobre as demais fontes jurídicas65. 

Passado o século XV, o termo façanha cai em desuso, dando espaço a 

expressões como “casos julgados” e “arestos”, utilizadas para definir as decisões 

insuscetíveis de reforma, prolatadas pelos tribunais superiores em forma de julgamento 

definitivo. Tais decisões eram proferidas pelos Reis, Magistrados ou por Árbitros, 

inicialmente, e apenas os do primeiro tinham força de lei, apresentando conteúdo 

relacionado a direitos e interesses de particulares66. 

Com o surgimento das Ordenações do Reino, a estrutura judiciária 

portuguesa ganhou outro delineamento, de modo que o tribunal que proferisse a decisão 

determinaria o tipo de classificação que receberiam os arestos e os casos julgados; 
                                                 

63 CAZETTA JÚNIOR, José Jesus. Assentos da Casa da Suplicação. In: Revista do Advogado, nº 84, 
2005, p. 82. 

64 TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luís Carlos de. Lições de história do processo civil lusitano. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, pp. 153-154. 

65 TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luís Carlos de. Lições de história do processo civil lusitano. 
(...) Op. cit., p. 160. 

66 ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de. Direito judiciário brasileiro. 5. ed. São Paulo: Freitas Bastos, 
1960, p. 443. 
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assim, passaram a dividir-se em arestos da Casa da Suplicação de Lisboa, da Casa do 

Porto e das relações. 

Do ponto de vista hierárquico, os arestos prolatados pela Casa da 

Suplicação estavam acima dos demais e, quando tomados diante do Rei, mandando 

guardá-los em casos semelhantes, serviriam de precedentes vinculativos. 

CARMIGNANI67 faz interessante distinção entre os arestos e os assentos, 

observando que “não há que se confundir, no entanto, os arestos com os assentos 

proferidos pela Casa da Suplicação de Lisboa. Estes últimos, na verdade, refletiam uma 

efetiva atividade legislativa do judiciário no sentido de proferir autêntica interpretação 

da lei, nos casos de divergência, não se referindo à decisão de casos particulares, como 

cuidavam os arestos.” 

Essa diferenciação também foi tratada por JOÃO MENDES JUNIOR68: “os 

Assentos associam o Poder Judiciário ao Poder Legislativo, ao passo que os arestos 

mantêm o Poder Judiciário na esfera de suas atribuições: os Assentos são leis, ao passo 

que os arestos são simples exemplos que podem ser seguidos ou não em casos 

semelhantes e que não obrigam senão às próprias partes que intervieram no feito”. 

Assim, a Casa da Suplicação exercia funções inerentes a um órgão 

legislativo, pronunciando solução que passava a ter força normativa, diferenciando-se 

das façanhas por serem aquelas prolatadas em sessão especial, não para resolver um 

caso particular, fixando a inteligência das leis. 

De acordo com CASTANHEIRA NEVES, o termo assento adveio das 

crônicas do El-rey D. Afonso IV, a consistir “juízo ou Assento, que se tomava sobre 

algum feito notável e duvidoso que, por autoridade de que o fez, e dos que o 

                                                 

67 CARMIGNANI, M. C. O direito judiciário lusitano - os assentos da casa da suplicação. Revista da 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 111, junho de 2017, pp. 19-29. 

68 ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de. Direito judiciário brasileiro. 5. ed. São Paulo: Freitas Bastos, 
1960, p. 444. 
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aprovaram, ficou servindo como de Aresto para se imitar, e seguir como Lei, quando 

outra se acontecesse”69. 

Com o advento dos assentos, criou-se um tipo de “legislação 

jurisprudencial”, mas cabendo observar que não se tratava de uma expressão do Poder 

Judiciário, como atualmente, e sim uma atribuição do próprio monarca, confiada a um 

órgão especializado. 

Por força do Alvará de 10 de dezembro de 1518, a decisão tomada neste 

procedimento interpretativo era inserida no “Livro dos Assentos”, também denominado 

“Livro Verde” e, em seguida, “Livro dos Assentos da Relação”. Tais julgamentos, os 

“Assentos”, eram dotados do mesmo valor normativo das leis interpretadas e deles 

emanava eficácia vinculativa para os casos futuros; os juízes que os desobedeciam eram 

suspensos até que fossem perdoados pelo rei. 

A natureza jurídica dos Assentos sempre foi alvo de divergência no 

direito português. Uns defendiam que seu caráter era legislativo, alguns que sua índole 

era obrigatoriamente jurisdicional70, enquanto outros diziam ser administrativa71. 

MIRANDA tece críticas sobre a natureza administrativa que alguns 

atribuíram aos assentos, pois tal concepção significaria reduzir a função dos juízes a 

simples executores: 

Não é possível entender a estrutura dos tribunais, em seu caráter 
jurisdicional, como uma típica estrutura administrativa baseada na 
hierarquia ou disciplina (dois dos sustentáculos da ideia de 
administração). Sustentar tal posicionamento seria ignorar o 
pressuposto básico da independência judicial e reduzir os membros da 
função judicial a meros técnicos executores de ordens, além do mais, 
não é possível afirmar que os assentos sejam meras ordens 
hierárquicas, pois afirmar simplesmente que a jurisprudência 
obrigatória vincule as instâncias inferiores do judiciário seria afirmar 
uma relação de dependência entre as instâncias inferiores em relação 

                                                 

69 CASTANHEIRA NEVES, António. O instituto dos assentos e a função jurídica dos supremos 
tribunais. 1ª edição (reimpressão). Coimbra: Coimbra Editora, 2014, p. 6. 

70 Nesse sentido, cf. MIRANDA, Jorge. Contributo para uma Teoria da Inconstitucionalidade. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2007, p. 196 e ss. 

71 CAETANO, Marcello. Manual de Direito Administrativo. vol. 1. 10ª ed., Coimbra: Almedina, 1980, p. 
123. 
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às superiores e sabe-se bem que a função das instâncias mais altas do 
judiciário constituem-se, precipuamente, como órgãos de revista (ou 
cassação) e uniformização da jurisprudência, não como definidores da 
atividade judicial tal como se imagina no sistema administrativo no 
qual as ordens são baseadas da hierarquia e disciplina com clara 
dependência dos órgãos inferiores em relação aos superiores. 72 

 

Analisando as teses atributivas de natureza jurisdicional ou legislativa 

aos assentos, MIRANDA rechaça a primeira, uma vez que eles, baseados em casos 

judiciais, fixam preceitos gerais e abstratos com força obrigatória, características que os 

aproximam das normas elaboradas pelo legislativo, razão pela qual entende ser 

legislativa sua natureza jurídica73. 

Nas Ordenações Manuelinas e Filipinas, a análise dos casos que 

resultavam em assentos, que antes era exclusiva do rei, foi repassada ao tribunal 

supremo, e apenas casos mais complexos eram levados ao monarca: “por iniciativa de 

D. Manuel I, foram os poderes do Rei, nesse domínio, como que transferidos para o 

próprio tribunal supremo do Reino (Casa da Suplicação), mantendo o monarca, 

apenas, como da sua competência reservada, a interpretação daquelas dúvidas sobre 

cujo esclarecimento a Casa da Suplicação se mantivesse hesitante, e que o respectivo 

Regedor, por isso mesmo, entendesse devessem ser levadas à apreciação régia74”. 

Nas Ordenações Manuelinas, esse procedimento foi descrito no Livro V, 

Título 58, § 1º:  

E assim vemos por bem, que quando os Desembargadores que forem 
no despacho d’algum feito, todos, ou algum delles tiverem alguma 
duvida em alguma Nossa Ordenaçam do entendimento della, vam com 
a dita duvida ao Regedor, o qual na Mesa grande com os 
Desembargadores que lhe bem parecer a determinará, e segundo o que 
hi for determinado se poerá a sentençã. E se na dita Mesa forem isso 
mesmo em duvida, que ao Regedor pareça que he bem de No-lo fazer 
saber, pera a Nós loguo determinarmos, No-lo fará saber, pera Nós 

                                                 

72 DOS SANTOS, Luís Elias Miranda. Súmula vinculante e o instituto dos assentos: seu sentido 
normativo e o problema da liberdade judicial. Revista Eletrônica Direito e Sociedade, p. 1395. 
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73 DOS SANTOS, Luís Elias Miranda. Súmula vinculante e o instituto dos assentos (...). Op. cit., p. 1396. 

74 CRUZ, Guilherme Braga da. O direito subsidiário na história do direito português. Revista Portuguesa 
de História, v. 14. Coimbra, 1975, p. 283. 
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nisso Provermos. E os que em outra maneira interpretarem Nossas 
Ordenações, ou derem sentenças em algum feito, tendo algum delles 
duvida no entendimento da dita Ordenaçam, sem hirem ao Regedor 
como dito he, seram suspensos atee nossa Mercê. E a determinaçam 
que sobre o entendimento da dita Ordenaçam se tomar, mandará o 
Regedor escrever no livrinho pera despois nom viir em duvida.75 

 

Corroborando o entendimento das outras ordenações, as Filipinas, no 

Livro I, Título V, § 5º, assim reiteraram:  

E havemos por bem, que quando os Desembargadores, que forem no 
despacho de algum feito, todos ou algum deles tiverem alguma dúvida 
em alguma nossa ordenação do entendimento dela, vão com a dúvida 
ao Regedor, o qual na Mesa grande com os Desembargadores, que lhe 
bem parecer, a determinará, e segundo o que aí fôr determinado, se 
porá a sentença. E a determinação, que sôbre o entedimento da dita 
ordenação se tomar, mandará o Regedor escrever no Livro da Relação, 
para depois não vir em dúvida. E os que em outra maneira 
interpretarem nossas Ordenações, ou deram sentenças em algum feito, 
tendo algum deles dúvida no entendimento da Ordenação, sem ir ao 
Regedor, será suspenso até nossa mercê. 

 

O Alvará de 10 de dezembro de 1518 foi acolhido pelas Ordenações 

Manuelinas e Filipinas, sendo que a emissão de assentos normativos ocorreu 

continuamente prática até o ano de 1993, quando o Tribunal Constitucional, em controle 

concreto de constitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º do 

Código Civil, que delegava aos tribunais fixar por meio de assentos doutrina com força 

obrigatória geral, por violação ao artigo 115 da Constituição, que em homenagem à 

separação de poderes resguarda o campo legislativo de interferência dos tribunais76. 

Interessante notar que os Assentos eram utilizados também para fixar o 

correto significado ou eventual alteração dos “estilos da corte”, compreendidos como a 

jurisprudência constante e uniforme dos tribunais superiores, os quais somente eram 

alçados a essa categoria se materializassem posicionamento que não afrontasse a lei, 

                                                 

75 ROSAS, Roberto. Jurisprudência. Uniformização. Súmula, in Direito processual: inovações e 
perspectivas – estudos em homenagem ao Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. 2003, p. 388. 

76 TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luís Carlos de. Lições de história do processo civil lusitano. 
(...) Op. cit., pp. 164-167. 
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que fosse constante por dez anos ou mais e confirmado por ao menos duas ou três 

decisões77. 

Em 1582 houve uma reforma nos tribunais superiores de Portugal, 

passando a coexistir um tribunal no norte (Casa da Suplicação) e outro no sul (Casa 

Cível). Nesse momento, deixava de ser prerrogativa exclusiva da Casa de Suplicação a 

emissão de assentos, ficando cada casa responsável por comarcas distintas. 

Inspirada por ideais iluministas, a Lei da Boa Razão de 1769, assim 

denominada por fazer uso diversas vezes dessa expressão, visou a fortalecer o direito 

nacional, reconhecendo a força vinculante dos Assentos, dispondo em seu parágrafo 4º 

“que os assentos já estabelecidos, que tenho determinado que sejam publicados e os 

que se estabelecerem daqui em diante sobre as interpretações das leis, constituam leis 

inalteráveis para sempre se observarem como tais, debaixo das penas estabelecidas”, 

evitando recurso a fontes subsidiárias do direito se existente lei ou precedente do reino, 

de modo a inibir, por meio das funções corretivas e uniformizadoras dos Assentos, 

demandas fundadas em interpretações extravagantes e temerárias. Adotou-se, então, a 

“boa razão” como critério subsidiário de julgamento.  

A Lei da Boa Razão atribuiu a interpretação das leis à Casa de 

Suplicação, responsável por editar o Assento que, “nesse caso, abstraindo-se da 

hipótese concreta, era extraído da interpretação fixada na decisão (‘inteligência geral e 

perpétua da lei’) (Lei da Boa Razão, §2.º).” As reformas pombalinas, que motivaram a 

publicação da Lei da Boa Razão, foram responsáveis por reiterar que a edição de 

assentos cabia tão somente à Casa de Suplicação, coibindo assim o risco à uniformidade 

de aplicação da lei, uma vez que outros tribunais passaram a arrogar-se tal atribuição, a 

exemplo do Tribunal da Relação do Porto e das Relações ultramarinas, de Goa, da 

Bahia e do Rio de Janeiro78. 

                                                 

77 TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luís Carlos de. Lições de história do processo civil lusitano 
(...). Op. cit., pp. 168-169. 

78 TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luís Carlos de. Lições de história do processo civil lusitano. 
(...). Op. cit., pp. 170-173. 
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Então, a fim de coibir os excessos perpetrados pelos tribunais inferiores, 

que muitas vezes, desavisadamente, proferiam assentos de cunho normativo, surge a Lei 

da Boa Razão, determinando que os assentos prolatados por esses órgãos só seriam 

vinculativos se ratificados pela Casa da Suplicação, assim dispondo79:  

Attendendo a referida Ord., Liv. 1 tit. 5, pr. 5 não foi estabelecida para 
as Relações do Porto, Bahia, Rio de Janeiro, e Índia, mas sim, e tão 
somente para o Supremo Senado da Casa de Supplicação; e 
attendendo a ser manifesta a differença, que há entre as ditas Relações 
subalternas, e a Suprema Relação de Minha Corte; a qual antes pela 
Pessoal Presidência dos Senhores Reys Meus Predecessores; e depois 
pela proximidade do Throno, e facilidade de recorrer a elle; pela 
authoridade de seu Regedor, e pela maior experiência de seus doutos, 
e provectos Ministros, não só mereceo a justa confiança, que della 
fizarão sempre os ditos Senhores Reis Meus Predecessores (...) para 
dita interpretação das Leis. Mas também constitue ao mesmo tempo 
nos Assentos, que nella se tomão sobre esta importante matéria toda 
quanta certeza pode caber na providencia hummana para tranqüilizar a 
Minha Real Consciência; e a Justiça dos Litigantes sobre os seus 
legítimos direitos (...).” 

 

2.2. Antecedentes no sistema processual brasileiro 

Há quem aponte a jurisprudência como fonte de direito no sistema 

jurídico brasileiro, ao atuar “como norma aplicável a todos os casos análogos”, 

influenciando a edição de normas de caráter individual e também a produção normativa 

em si80. Assim, “a jurisprudência acaba impondo ao legislador uma visão nova dos 

institutos jurídicos, forçando o processo de criação das leis na direção da orientação 

construída pelos tribunais”81. 

Semelhante visão é encampada por FEDERIGHI, para quem a legislação 

sofre inegáveis influxos da interpretação jurisprudencial das leis: 

                                                 

79 CARMIGNANI, M. C. O direito judiciário lusitano - os assentos da casa da suplicação. Revista da 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 111, p. 19-29, 9 jun. 2017. 

80 STRECK, Lenio Luiz. Súmulas no Direito Brasileiro, Eficácia, Poder e Função. A ilegitimidade 
constitucional do efeito vinculante. 2ª edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p. 85. 

81 STRECK, Lenio Luiz. Súmulas no Direito Brasileiro, Eficácia, Poder e Função. A ilegitimidade 
constitucional do efeito vinculante (...). Op. cit., p. 86. 
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Ao longo dos séculos, a interpretação jurisprudencial das leis firmou-
se como um dos mais sólidos pilares do Direito, chegando, não raro, a 
provocar, pela sua reiteração, a mudança da legislação interpretada. 
Aliás, os juristas, estudiosos da matéria, em sua grande maioria, 
chegam a distinguir a jurisprudência como verdadeira fonte indireta 
do Direito; ou, ao menos, como uma de suas mais legítimas formas de 
expressão (itálicos do original). 82 

 

Em 13 de outubro de 1751, sob a vigência das ordenações Filipinas, era 

criado o Tribunal de Relação do Rio de Janeiro, visando a suprir uma lacuna judiciária 

na região, onde várias transformações sociais e econômicas ocorriam, ocasionadas pela 

descoberta de minas de ouro e diamantes. No entanto, o Tribunal só foi instalado em 

meados do ano seguinte, tendo por competência o sul do Brasil, já que a parte norte 

ficava sob a jurisdição da Relação da Bahia. À época, a capital do país ainda era 

Salvador, transferindo-se para o Rio de Janeiro apenas em 1763, mais de dez anos 

depois do início do funcionamento da Relação. 

As razões para criação da relação do Rio de Janeiro foram descritas no 

preâmbulo do Alvará de sua concepção:  

D. José, por graça de Deus, Rei de Portugal, e dos Algarves, etc. Faço 
saber, aos que estes regimento virem, que tendo consideração e me 
representarem os povos da parte Sul do Estado do Brasil, que por ficar 
em tanta distância da Bahia, não podem seguir nelas as suas causas, e 
requerimentos, sem padecer grandes demoras, despesas, e perigos, o 
que só podia evitar-se, criando-se outra Relação na cidade de São 
Sebastião do Rio de janeiro, que os ditos povos se ofereciam a manter 
à sua casa, fui servido mandar ver esta matéria no Conselho 
Ultramarino, e no meu Desembargo do Paço, que se conformaram no 
mesmo parecer; e por desejar que todos os meus vassalos sejam 
providos com a mais reta, e mais pronta administração da Justiça, sem 
que para este feito sejam gravados com novos impostos, houve por 
bem de criar a dita Relação, a que manda dar este regimento, de que 
foi encarregado a dita Mesa do Desembargo do Paço, para se ordenar 
pelo modo, e forma mais conveniente, fazendo-se por conta da minha 
Fazenda, e das despesas da dita Relação, as que forem necessárias a 
sua criação, e estabelecimento”. 83 

                                                 

82 FEDERIGHI, Wanderley José. Jurisprudência e Direito. 1ª edição. São Paulo: Juarez de Oliveira, 
1999, p. 1. 

83 SOUZA, Rogério de Oliveira. A Relação do Rio de Janeiro. Revista da EMERJ, v.4, n. 14. Rio de 
Janeiro, 2001. 
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Conforme análise pretérita, a Lei da Boa Razão estipulou que somente a 

Casa de Suplicação teria competência para estabelecer assentos normativos, mas a 

Relação do Rio de Janeiro estava realizando essa atividade. Porém, para que, de fato, 

obtivessem força normativa, deveriam ser submetidos à concordância da Casa de 

Suplicação de Lisboa, a fim de suprimir as chances de expedição de assentos 

contraditórios.  

A vinda da corte portuguesa para o Brasil deu-se em 1808. Nesse 

contexto, importante Alvará foi expedido em 10 de maio do mesmo ano, transformando 

a Relação do Rio de Janeiro em Casa da Suplicação do Brasil84 - um Supremo Tribunal 

brasileiro, já que interrompida a comunicação com Portugal e necessário viabilizar a 

administração da justiça - a qual se outorgou então a competência para proferir 

“assentos interpretativos”, os quais eram dotados da mesma eficácia que tinham os 

assentos da Casa de Suplicação de Lisboa. Posteriormente, a Casa da Suplicação do 

Brasil seria substituída pelo Supremo Tribunal de Justiça, com a Constituição do 

Império de 182485. 

O processo civil brasileiro após a independência era regido ainda pela 

legislação portuguesa, notadamente as Ordenações Filipinas, mas passou a ser alterado 

no plano normativo ao longo do século XIX, sobretudo com o Código do Processo 

Criminal do Império em 1832 e com o Regulamento 737 de 1850, que disciplinava a 

competência e o procedimento para interposição de aggravos e appellações cíveis, não 

havendo nele qualquer manifestação sobre precedentes judiciais.  

Em 1878, Antonio Joaquim Ribas terminou a elaboração da 

“Consolidação das leis do processo civil”, cujo apêndice veiculou o decreto de 23 de 

outubro de 1875, “que deu força de lei, no Império, aos assentos da Casa da Suplicação 

                                                 

84 Alvará de 10 de maio de 1808 determinou: “A Casa da Supplicação do Brazil se comporá além do 
Regedor que eu houver por bem nomear, do Chanceller da Casa, de oito Desembargadores dos aggravos, 
de um Corregedor de Crime da Côrte e Casa, de um Juiz dos Feitos da Coroa e Fazenda, de um 
Procurador dos Feitos da Coroa da Fazenda, de um Corregedor do Civil da Côrte, de um Juiz da 
Chancellaria, de um Ouvidor do Crime, de um Promotor da Justiça e de mais seis Extravagantes”. 

85 TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luís Carlos de. Lições de história do processo civil lusitano 
(...). Op. cit., pp. 174-175. 
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de Lisboa e estabeleceu a prerrogativa do Supremo Tribunal de Justiça para editar 

assentos”86. 

Provavelmente, seu intuito era o de estabelecer segurança jurídica 

perante a sociedade, já que, à época, o país não detinha um conjunto de julgados 

uniformizados. Constou do artigo 2º do referido decreto: “Ao Supremo Tribunal de 

Justiça compete tomar assentos para intelligencia das leis civis, commerciaes e 

criminaes, quando na execução dellas occorrerem duvidas manifestadas por 

julgamentos divergentes havidos no mesmo Tribunal, Relações e Juizos de primeira 

instancia nas causas que cabem na sua alçada.”. 

Convém ressaltar que os assentos tiveram sua vigência no Brasil até o 

início da República, mas o seu espírito de cuidado com a padronização dos provimentos 

judiciais permaneceu, conforme reza BUZAID87: “esta tendência de política legislativa 

assinala a preocupação dos juristas em evitar que continuem os dissídios 

jurisprudenciais, que são fontes de inquietação para as partes e de descrédito para o 

Judiciário”. 

O Supremo Tribunal Federal foi criado pelo Decreto 848 de 11 de 

novembro de 1890, já sob a República, em virtude do regime federalista que viria a ser 

adotado pela Constituição de 1891, que instituiu a justiça federal, à semelhança dos 

regimes norteamericano e argentino, extinguindo-se os assentos e introduzindo o 

recurso extraordinário. Por consequência, inaugurou-se o período da “dualidade 

processual”, no curso do qual se atribuiu aos Estados-membros a competência para 

legislar em matéria processual, sistema que vigeria até a Constituição de 1934 e o 

Código de Processo Civil de 1939, responsáveis pela unificação do direito processual.  

Importante notar, contudo, que o Supremo Tribunal Federal, quando 

criado, tinha a essência da Casa de Suplicação, sobretudo pelo fato de que o recurso 

                                                 

86 TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luís Carlos de. Lições de história do processo civil lusitano 
(...). Op. cit., p. 183. 

87 BUZAID, Alfredo. Uniformização da jurisprudência. In: Revista da Ajuris – Associação dos Juízes do 
Rio Grande do Sul, nº 34, 1985, p. 196. 
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extraordinário, à época, tinha a mesma função do antigo “agravo ordinário” ou 

“suplicação”, isto é, levava ao STF o conhecimento integral da causa88. 

Cabia recurso extraordinário quando havia divergência jurisprudencial 

entre tribunais quanto à interpretação conferida às leis federais, objetivando a 

manutenção da uniformidade na aplicação do direito pátrio. Função essa, a partir da 

Constituição de 1988, com a criação do Superior Tribunal de Justiça, assumida pelo 

recurso especial. 

A ampla divulgação e a reunião dos julgados dos Tribunais Superiores 

em âmbito nacional são realidade no Brasil ao menos desde a década de 1920, com o 

surgimento da Revista do Supremo Tribunal Federal, que visava a reunir julgados desta 

Corte sobre temas contemporâneos e controvertidos. 

A par da edição desta revista – que não tinha caráter público, mas 

particular –, o trabalho de compilação dos julgados que formavam a jurisprudência das 

Cortes Superiores assumiu especial relevância a partir da criação da Revista Forense, 

em 1904, e da Revista dos Tribunais, em 191289. 

Com isso, as decisões das Cortes Superiores passaram a dispor de maior 

divulgação e, consequentemente, restou ampliado o seu campo de influência, 

possibilitando o direcionamento dos julgamentos em primeira e segunda instância em 

um mesmo sentido, com o intuito de conferir maior previsibilidade às decisões judiciais 

e celeridade ao trâmite dos processos, uma vez pacificado o entendimento sobre 

determinado tema.  

Em 1946, VALLADÃO90, representando o Instituto dos Advogados 

Brasileiros, apresentou projeto de Constituição objetivando restabelecer o instituto dos 

                                                 

88 TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luís Carlos de. Lições de história do processo civil lusitano 
(...). Op. cit., pp. 187-186. 

89 ROSAS, Roberto. Direito Sumular, comentários às Súmulas do Supremo Tribunal Federal e do 
Superior Tribunal de Justiça. 11ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2002, p. 7. 

90 Advogado desde 1922, militando perante vários tribunais, exerceu o magistério em faculdades de 
direito e em academias (Haia, Havana), participou de comissões, congressos nacionais e internacionais; 
foi Consultor-Geral da República (1947 a 1971), Consultor Jurídico do Ministério das Relações 
Exteriores (1960 a 1971), Ministro do Tribunal Superior Eleitoral (1955 a 1959) e autor de inúmeras 
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assentos, o que foi rejeitado naquele momento. Ele persistiu e, em 1964, criou o 

anteprojeto de Lei Geral de Aplicação das Normas Jurídicas, prevendo dispositivo que 

reuniria e consubstanciaria a jurisprudência do Supremo, qual seja:  

Art. 7º – O Supremo Tribunal Federal, no exercício das atribuições 
que lhe confere o art. 101, III, d, da Constituição Federal, uma vez 
fixada a interpretação da lei federal pelo Tribunal Pleno, em três 
acórdãos, por maioria absoluta (Constituição Federal, art. 200), torna-
la-á pública, na forma e nos termos determinados no Regimento, em 
Resolução que os tribunais e os juízes deverão observar enquanto não 
modificada segundo o mesmo processo, ou por disposição 
constitucional ou legal superveniente. 

 

A sugestão mais uma vez não foi aceita e, mais tarde, com o anteprojeto 

do CPC/1973, publicado em 1964, tentou-se retomar a figura dos assentos vinculantes, 

suprimindo os embargos de divergência e o recurso de revista, e prevendo procedimento 

de uniformização de jurisprudência91, por meio do qual a maioria dos membros do 

tribunal decidiria sobre a fixação da tese jurídica: 

Título IX 
DO PROCESSO NOS TRIBUNAIS 

CAPÍTULO I 
DA UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA 

Art. 516. Compete a qualquer ministro, ao dar o voto na causa, 
solicitar o pronunciamento prévio do Supremo Tribunal Federal 
acerca de interpretação de preceito da Constituição federal ou de lei 
federal: I - Quando verificar que, a seu respeito, ocorre ou pode 
ocorrer divergência; II - Quando na decisão recorrida a interpretação 
de preceito da Constituição federal ou da lei federal for diversa da que 
lhe haja dado qualquer dos outros tribunais. Parágrafo único. 
Reconhecida a possibilidade ou a existência da divergência, será 
lavrado o acórdão, indo os autos ao presidente do tribunal para 
designar a sessão de julgamento. A secretaria distribuirá a todos os 
ministros cópia do acórdão.  

                                                                                                                                               

obras. Disponível em http://www.mpf.mp.br/pgr/institucional/procurador-geral-da-republica/galeria-dos-
ex-pgrs/galeria/biografia-de-haroldo-teixeira-valladao. Acesso em 03/09/2018. 

91 SANCHES, Sydney. Uniformização da jurisprudência, São Paulo: RT, 1975, pp. 16/17. V., 
examinando as disposições do anteprojeto que cuidavam de reintroduzir os assentos: AZEVEDO, Álvaro 
Villaça. Os assentos no direito processual civil. In: Justitia – Órgão do Ministério Público de São Paulo, 
nº 74, 1971, pp. 129/131. O autor conclui que “é essa a melhor instituição que se possa almejar na 
unificação da jurisprudência” e que “a implantação dos assentos no Anteprojeto Buzaid é para nós 
grande conquista” (in idem, ibidem, p. 142). 
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Art. 517. O tribunal, reconhecendo ·a divergência, dará a interpretação 
da norma jurídica. Parágrafo único. Cada ministro emitirá o seu voto 
em exposição fundamentada.  
Art. 518. A decisão, tomada pelo voto da maioria absoluta dos 
membros efetivos que integram o tribunal, será obrigatória, enquanto 
não modificada por outro acórdão proferido nos termos do artigo 
antecedente.  
Art. 519. O presidente do tribunal, em obediência ao que ficou 
decidido, baixará um assento. Quarenta e cinco (45) dias depois de 
oficialmente publicado, o assento terá força de lei em todo o território 
nacional. 
Art. 520. Compete a qualquer desembargador, ao dar o voto na 
câmara, turma ou grupo de câmaras, solicitar o pronunciamento prévio 
do Tribunal de Justiça acerca de interpretação de preceito da 
Constituição estadual ou de lei estadual: I - Quando verificar que, a 
seu respeito, ocorre ou pode ocorrer divergência; I - Quando na 
decisão recorrida a interpretação do preceito da Constituição estadual 
ou da lei estadual for diversa da que lhe haja dado outro tribunal 
estadual. Parágrafo único. Aplicam-se, quanto ao pronunciamento, à 
decisão e à publicação do assento, as disposições dos artigos 
antecedentes. 

 

A proposta foi alvo de diversas alegações de inconstitucionalidade, 

restando, novamente, malsucedida. 

Outro mecanismo voltado à uniformização de jurisprudência foi o 

“prejulgado”. Minas Gerais em 1891 e o Distrito Federal em 1923 foram precursores 

desse procedimento de padronização da interpretação da lei. Posteriormente, o estado de 

São Paulo acrescentou o instituto no seu Código de Processo Civil (art. 1.119), em que 

se manteve até a promulgação do Código de Processo Civil Unitário em 1939: “Art. 

861. A requerimento de qualquer de seus juízes, a Câmara, ou turma julgadora, poderá 

promover o pronunciamento prévio das Câmaras reunidas sobre a interpretação de 

qualquer norma jurídica, se reconhecer que sobre ela ocorre, ou poderá ocorrer, 

divergência de interpretação entre Câmaras ou turmas.”. 

Com o advento do CPC/39, a possibilidade de interposição de recurso de 

revista contra decisão que desrespeitasse o prejulgado foi revogada. Com isso, ele 

deixaria de possuir eficácia vinculante92. 

                                                 

92 TUCCI, José Rogério Cruz e. Eficácia do precedente judicial na história do direito brasileiro. In: 
Revista do Advogado, nº 78, 2004, pp. 45-47. 



53 

 

A interposição do recurso de revista passou a ser cabível quando 

houvesse divergência entre as decisões finais de duas ou mais câmaras, ou turmas, entre 

si, quanto ao modo de interpretar o direito em tese (art. 853). Porém, quando fosse 

firmada, pela mesma turma ou câmara, jurisprudência uniforme na direção de 

interpretação contra a qual se pretendia reclamar, não se poderia alegar que a 

interpretação era divergente. 

O Código de Processo Civil de 1973 não previu o recurso de revista, o 

que foi justificado por BUZAID93 pelo fato de a divergência jurisprudencial não poder 

constituir fundamento para impugnação. Em seu entender, recursos devem ter seu 

embasamento lastreado pelo gravame produzido à parte pelo Judiciário, pois, a 

divergência entre turmas, por exemplo, poderia ser vista como lamentável, mas não 

pode ser fundamento autônomo de recurso. 

Com a Lei nº 623, de 19 de fevereiro de 1949 surgem, no âmbito do 

Código de Processo Civil, os embargos de divergência (já existentes no Regimento 

Interno do STF), possuindo, basicamente, a mesma finalidade do recurso de revista, 

porém sua aplicação restringir-se-ia ao Supremo, nos seguintes termos: “além de outros 

casos admitidos em lei, serão embargáveis, no Supremo Tribunal Federal, as decisões 

das Turmas, quando divirjam entre si, ou de decisão tomada pelo Tribunal Pleno”94. 

Até meados de 1963, portanto, a uniformização da jurisprudência 

brasileira era feita por meio do recurso de revista, do prejulgado, do recurso 

extraordinário e dos embargos de divergência. Finalmente, em 28 de agosto daquele ano 

foi aprovada a Emeda Regimental, que permitia ao STF editar Súmulas da 

Jurisprudência Dominante, instrumentalizadas por enunciados capazes de transmitir o 

pensamento da corte sobre determinado tema. 

A falha na divulgação dos seus julgados, somada ao acúmulo de serviço, 

acarretava ao Supremo o desconhecimento das suas próprias decisões, sobretudo 

daquelas versando sobre o mesmo tema. Para solucionar o imbróglio, alguns defendiam 

                                                 

93 BUZAID, Alfredo. Uniformização da jurisprudência, in Revista da Ajuris – Associação dos Juízes do 
Rio Grande do Sul, nº 34, 1985, p. 213. 

94 SANCHES, Sydney. Uniformização da jurisprudência. São Paulo, RT, 1975, pp. 16/17. 
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a adoção de um sistema similar aos Assentos, enquanto outros acastelavam os 

Prejulgados. Sopesando a rigidez demasiada dos Assentos e a improdutividade dos 

Prejulgados, o STF optou por algo intermediário, surgindo a Súmula. 

Nos dizeres de CUNHA, as Súmulas eram “enunciados que, sintetizando 

as decisões assentadas pelo respectivo tribunal em relação a determinados temas 

específicos de sua jurisprudência, servem de orientação a toda a comunidade jurídica”. 

95 

STRECK aponta, ainda, polêmica função atribuída à uniformização da 

jurisprudência, a saber, certa “necessidade em manter o controle político sobre a 

atividade jurisdicional”, o que motivou diversos países, não só o Brasil, a adotar tal 

regra96. 

O direito sumular, com efeito, surge a partir dessa ideia de condensação e 

consolidação dos julgados que formam a jurisprudência de determinado tribunal com o 

desígnio de criação das súmulas, as quais estão lastreadas no posicionamento 

reiteradamente emanado pelos tribunais. 

Para NELSON LUIZ PINTO, “as Súmulas dos Tribunais consistem num 

resumo da jurisprudência predominante daqueles órgãos, expressando a interpretação 

da maioria absoluta de seus membros a respeito das questões de sua competência”.97 

Acerca do processo histórico do direito sumular, SIQUEIRA JÚNIOR 

explica: 

A sumulação da jurisprudência ingressou no sistema jurídico pátrio 
em 28 de agosto de 1963, através da emenda ao Regimento Interno do 
Supremo Tribunal Federal, que instituiu a ‘Súmula da Jurisprudência 
Predominante do Supremo Tribunal Federal’, com a finalidade de 
organizar as teses jurídicas assentes neste Tribunal. Assim, a partir de 
13 de dezembro de 1963, o Supremo Tribunal Federal passou a editar 
súmulas de jurisprudência, enunciando e sintetizando as decisões em 

                                                 

95 CUNHA, Sérgio Sérvulo. O efeito vinculante e os poderes do juiz. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 124. 

96 STRECK, Lenio Luiz. Súmulas no Direito Brasileiro, Eficácia, Poder e Função. A ilegitimidade 
constitucional do efeito vinculante (...). Op. cit., p. 93. 

97 PINTO, Nelson Luiz. As Súmulas do STJ e do STF e sua Influência na Admissibilidade do Recurso 
Especial. In: Revista de Processo, n. 62, Ano 16, Abril-Junho, 1991, p. 97. 
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casos semelhantes, que podem ser cancelados e revistos pelo próprio 
Plenário.98 

 

Contudo, a discussão sobre o tema é ainda mais antiga. JOSÉ AFONSO DA 

SILVA aponta que desde 1843 já se discute o direito sumular no Brasil, tendo em vista 

que JOSÉ THOMAZ NABUCO DE ARAÚJO apresentou, naquele ano, um projeto que 

conferia ao mais alto Tribunal de Justiça da época o direito de julgar definitivamente 

uma questão, de modo que o entendimento proferido por este órgão deveria vincular 

todos os demais Tribunais da época do Império brasileiro99. 

Interessante pontuar que no citado ano de 1843, quando eleito 

deputado, NABUCO DE ARAÚJO já relatava os problemas de lentidão no Poder Judiciário 

e, fazendo jus à fama de ser um político com “espírito prático”, propunha, em seu 

terceiro projeto, uma reorganização do então Supremo Tribunal de Justiça para alterar o 

modo de julgamento dos recursos100. 

Sobre a necessidade de uniformização da jurisprudência, JOAQUIM 

NABUCO, filho de NABUCO DE ARAÚJO, narra o seguinte: 

A forma actual, dizia Nabuco, a respeito do julgamento das revistas, 
no meu conceito, não póde ser peior. Eu não sou dos que têm mais fé 
na garantia do numero para os julgamentos, e attendendo-se á forma 
pela qual são julgadas as revistas, vê-se que essa garantia é illusoria. 
Tres sómente são os juízes que vêm e examinam os feitos, os demais 
são chamados de improviso para julgal-los, e julgam sem a necessaria 
madureza, que é uma garantia maior para o bom julgamento do que o 
numero. Essa fórma é, além disto, condemnada pela sua lentidão e 
pelo gravame que soffrem as partes, as quaes têm necessidade de 
procuradores na côrte, e na província cuja Relação é designada para a 
revisão. Com esta fórma não é possível que tenhamos uma 
jurisprudência, e nós não a têmos. Não é possível, porque o tribunal, 
que é o primeiro na hierarchia, e cujas decisões deviam ter autoridade, 
decide de um modo, e as Relações podem decidir de outro, e 

                                                 

98 SIQUEIRA JR., Paulo Hamilton. Direito processual constitucional. 5ª edição. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 171. 

99 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 38ª edição. São Paulo: Malheiros, 
2014, p. 570. 

100 NABUCO, Joaquim. Um Estadista do Império, Nabuco de Araújo, sua vida, suas opiniões, sua época. 
Tomo Primeiro, 1813-1857. Rio de Janeiro: H. Garnier. Livreiro-Editor, 1897, p. 61. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/179441>. Acesso em 16.03.2019 às 07:57. 
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contraria-lo. Ora, ninguem desconhece a necessidade de uma 
jurisprudência no meio das controversias a que dá logar a legislação. 
Os juízes que examinam o feito para conceder a revista estão 
certamente habilitados para reparar a injustiça e nullidade que 
acharam, o trabalho é o mesmo. (...) é preciso que as decisões do 
primeiro tribunal de justiça façam caso julgado, e não fiquem á mercê 
de um juiz da 1ª instância que, por meio da acção de que fallei, ainda 
se pôde julgar autorizado para invalidal-as.101 

 

Todavia, apesar da antiga menção de NABUCO DE ARAÚJO acerca da 

importância da criação de um sistema efetivo de consolidação jurisprudencial, “a 

discussão a respeito da criação de um mecanismo que fosse o corolário do processo de 

uniformização de jurisprudência em nosso Direito vem desde o Projeto de Constituição 

apresentado pelo Instituto dos Advogados Brasileiros em 1946” 102, mas essa ideia não 

foi acolhida pela Constituinte de 1946, de modo que somente em 1964 as súmulas 

foram adotadas efetivamente pelo Supremo Tribunal Federal, a partir da entrada em 

vigor dos primeiros verbetes aprovados pela Comissão de Jurisprudência daquele 

Tribunal103, remetendo-nos ao processo citado por SIQUEIRA JÚNIOR. 

Neste mesmo ano de 1964, o Ministro VICTOR NUNES LEAL discursou 

em uma palestra a respeito da sua preocupação com a discrepância entre julgamentos 

envolvendo um mesmo tema:  

‘O que na verdade assoberba os tribunais, prejudicando o acurado 
exame dos temas difíceis, são os casos que se multiplicam, 
seriadamente, como se houvesse uma fábrica montada para fazer dos 
juízes estivadores. Em relação a esse exame de casos típicos, uma vez 
definida a nossa orientação, impunha-se adotar um método de 
trabalho, que permitisse o seu julgamento seguro, mas rápido, 
abolindo formalidades e desdobramentos protelatórios’. 104 

 

                                                 

101 NABUCO, Joaquim. Um Estadista do Império, Nabuco de Araújo, sua vida, suas opiniões, sua época. 
Tomo Primeiro, 1813-1857 (...). Op. cit., pp. 61 e 62. 

102 STRECK, Lenio Luiz. Súmulas no Direito Brasileiro, Eficácia, Poder e Função. A ilegitimidade 
constitucional do efeito vinculante (...). Op. cit., p. 110. 

103 STRECK, Lenio Luiz. Súmulas no Direito Brasileiro, Eficácia, Poder e Função. A ilegitimidade 
constitucional do efeito vinculante (...). Op. cit., p. 109. 

104 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e Súmula Vinculante. 4ª edição. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 34. 
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Segundo o Ministro, o objetivo da Súmula era, nos termos do prefácio da 

sua primeira edição, não somente proporcionar maior estabilidade à jurisprudência, mas 

também facilitar o trabalho dos advogados e do Tribunal, simplificando o julgamento 

das questões frequentes105. 

LEAL afirmava, ainda, que, com as Súmulas, não enxergava ameaça à 

atividade criadora dos juízes nem ao contraditório dos advogados, sendo ambos 

responsáveis pelo desenvolvimento do instituto:  

A Súmula também não é obrigatória para o próprio Supremo Tribunal: 
os advogados, quando surgir a oportunidade em algum processo, 
poderão pedir-lhe que reveja a orientação lançada na Súmula, mas 
também deles se espera que estudem um pouco mais 
aprofundadamente o assunto para que, em face de argumentação nova 
ou de novos aspectos do problema, ou de apresentação mais 
convincente dos argumentos anteriores, possa o Tribunal render-se a 
necessidade ou conveniência de alterar sua orientação. Essa exigência 
do mais acurado estudo para se obter modificação da súmula 
contribuirá para o aperfeiçoamento do trabalho profissional dos 
advogados, muitos dos quais anteriormente interpunham seus recursos 
como quem joga na loteria, na esperança de composição eventual do 
Tribunal que os favorecesse por ocasião do julgamento106. 

 

Do ponto de vista processual, alguns efeitos colaterais surgiram com o 

poder conferido à Súmula, de limitar o cabimento de recursos junto à Suprema Corte, 

principalmente quando o pedido do recorrente fosse contrário ao entendimento 

sumulado, já que o inconformismo das partes estaria limitado à via do agravo 

regimental, que autorizava a alegação da não aplicabilidade, àquele caso concreto, da 

Súmula, bem como, com a apresentação de novos argumentos, era possível pedir sua 

revisão107.  

                                                 

105 LEAL, Victor Nunes. Passado e futuro da súmula do STF. In: Revista de Direito Administrativo, nº 
145, Rio de Janeiro, FGV, jul./set., 1981, p. 8. 

106 LEAL, Victor Nunes. Problemas de Direito Público e outros Problemas. Brasília: Ministério da 
Justiça, v. 1, 1997, p. 52. 

107 MESQUITA, José Ignacio Botelho de. A súmula da jurisprudência predominante no Supremo 
Tribunal Federal. In: Teses, estudos e pareceres do processo civil, volume 2: jurisprudência e 
competência, sentença e coisa julgada, recursos e processos de competência originária dos tribunais. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, pp. 220-224. 



58 

 

Várias críticas foram feitas ao novo instituto jurídico, gerando diversos 

debates acerca, principalmente, da sua abrangência e dos seus efeitos. O maior reclame 

era quanto à sua mutabilidade, porquanto a rigidez nesse processo poderia impedir a 

evolução jurisprudencial. A elas, LEAL respondia:  

A Súmula não é nem estática, nem estratificada, porque está previsto 
no Regimento do Supremo Tribunal, não só o seu acréscimo 
continuado, como também o mecanismo de sua modificação. Portanto, 
o que nela mais importa, como solução duradoura, não é propriamente 
o conteúdo de seu enunciado (contra os quais é que se rebela boa parte 
de seus críticos); o que mais importa na Súmula é ser um método de 
trabalho, um instrumento de auto disciplina do Supremo Tribunal, um 
elemento de racionalização da atividade judiciária, que simplifica a 
citação de precedentes, elimina afanosas pesquisas e dispensa 
referência especial, tanto aos julgados que lhe servem de base, como 
aos posteriores que se limitarem a aplicar a Súmula.108 

 

Com o passar do tempo, verificando a disponibilidade do STF em 

reavaliar, quando o caso, os enunciados da Súmula, as contendas foram sendo 

reduzidas. De modo que, com a entrada em vigor do CPC/1973, os demais tribunais 

também foram autorizados a editar suas próprias Súmulas: “Art. 479. O julgamento, 

tomado pelo voto da maioria absoluta dos membros que integram o tribunal, será 

objeto de súmula e constituirá precedente na uniformização da jurisprudência. 

Parágrafo único. Os regimentos internos disporão sobre a publicação no órgão oficial 

das súmulas de jurisprudência predominante.” 

Alguns debates surgiram entre os juristas brasileiros quanto a tornar ou 

não vinculantes os efeitos das Súmulas, de modo que o projeto de emenda à 

Constituição 500/97 propôs a criação de súmulas com esse caráter, mas observando que 

a Súmula perderia eficácia se lei posterior referente ao mesmo tema eventualmente se 

alterasse. Portanto, estariam posicionadas, hierarquicamente, abaixo da lei109. 

                                                                                                                                               

 

108 LEAL, Victor Nunes. Problemas de Direito Público e outros Problemas (...). Op. cit., p.63. 

109 DINAMARCO, Cândido Rangel. Súmulas Vinculantes. Revista Forense, v. 347, jul./set. 1999, Rio de 
Janeiro, 1999, p. 65. 
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O aludido projeto foi aprovado e, por meio da Emenda Constitucional 

45/2004, introduziu o artigo 103-A na Constituição Federal de 1988, com a seguinte 

redação:  

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. 

 

Destarte, a Súmula não teria o escopo de criar regras, mas somente 

estabelecer o alcance de dispositivos já concebidos, que passaria a ser aplicado aos 

casos em que houvesse divergentes interpretações do texto da lei, porém com 

entendimento predominante na Corte Suprema. Primeiramente, surgiram com poder 

persuasivo, passando, em seguida, a ostentar caráter vinculante. 

Com a introdução da súmula vinculante à nossa estrutura jurídica, o 

CPC/73 passou por diversas reformas, as quais demonstram a importância que o 

legislador passou a atribuir aos precedentes judiciais110:  

(a) a autorização para o juiz não receber apelação contra sentença 
confortada por direito sumular (CPC, par. 1º do art. 518, cf. Lei 
12.276/2006; (b) dispensa do reexame obrigatório de sentenças 
fundada em jurisprudência do Pleno do STF, em sua súmula ou em 
súmula de outra Corte superior (CPC, par. 3º, art. 475, cf. Lei 
10.352/2001; (c) a possibilidade do Relator, com base em 
jurisprudência dominante ou sumulada conhecer de agravo nos 
próprios autos, decorrente de despacho denegatório de RE ou REsp, 
confirmando o trancamento, ou provendo o recurso (CPC, art. 544, 
par. 4º., II, b e c, cf. Lei 12.322/2010); (d) as regras para o 
reconhecimento da repercussão geral nos recursos extraordinários 
junto ao STF (art. 543-B); (e) os procedimentos para os recursos 
especiais repetitivos, no âmbito do STJ (CPC, art. 543-C); (f) a 
autorização conferida ao juiz para estender, aos casos análogos, a 
sentença de improcedência proferida em processo tomado como 
paradigma (CPC, art. 285-A, cf. Lei 12.277/2006). 

                                                 

110 CARMIGNANI, M. C.; VELASCO, Ignácio Maria Poveda. O precedente judicial na história do 
direito luso-brasileiro. In: YARSHELL, Flávio Luiz ... [et al.] (coords.). Estudos de Direito Processual 
Civil em homenagem ao Professor José Rogério Cruz e Tucci. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 420. 
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Por fim, confirmando o prestígio que os precedentes passaram a assumir 

com o passar do tempo, o CPC/2015, em seu artigo 926 e seguintes, traz dispositivos 

destinados a resguardar a segurança, coerência e estabilidade jurídica, a previsibilidade 

das decisões e a celeridade da tramitação dos processos. 

Esta, pois, breve descrição do contexto que originou os debates acerca da 

necessidade de uniformização da jurisprudência no Brasil, qual seja, o dos casos que se 

“multiplicam, seriadamente”, os quais contribuíram para o tratamento que o CPC/2015 

conferiu ao tema. 

A despeito das diversas tentativas de se efetivar uma prática de 

uniformização jurisprudencial no Brasil, é fato que as oscilações de entendimento nos 

Tribunais são percebidas com frequência, para além do recomendável. 

Esse o contexto em que inserido o artigo 926 do Novo CPC, à cuja luz 

“os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e 

coerente”, bem como seu artigo 927, consoante o qual os juízes e tribunais “observarão” 

as decisões e enunciados de súmula elencados em seus incisos. 

O exame desses dispositivos revela tentativa de resposta processual a 

pelo menos duas problemáticas verificadas atualmente, a saber, a interpretação do 

Direito na contemporaneidade e a litigiosidade repetitiva, o que veremos no capítulo a 

seguir. 
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3. Precedentes judiciais no CPC/2015 

Feita esta análise acerca dos antecedentes dos precedentes judiciais no 

processo civil brasileiro, identificamos em nossos estudos dois fenômenos que 

impulsionaram a adoção expressa do termo “precedente judicial” no CPC/2015. 

Primeiro, o crescente uso na legislação positivada de conceitos jurídicos 

indeterminados, os quais, por sua fluidez semântica, consubstanciam fonte inesgotável 

de dissenso jurisprudencial. Nesse ponto, valorizar o respeito ao precedente judicial é 

constantemente visto como fator de uniformização da jurisprudência para conferir 

segurança e estabilidade ao sistema111. 

Segundo, o fenômeno da litigiosidade repetitiva também influenciou o 

fortalecimento da cultura de observância aos precedentes, não somente como elemento 

uniformizante, mas desta feita com outro objetivo à vista, qual seja, o de aceleração dos 

julgamentos, tendo em conta o acúmulo excessivo de processos que se instaurou no 

âmbito do Judiciário. 

É de acordo com essa dupla perspectiva que iniciaremos este capítulo, 

para em seguida traçarmos um panorama legislativo das alterações do CPC/2015 

relacionadas aos precedentes judiciais, e finalizarmos com uma análise mais detida do 

instituto da improcedência liminar do pedido, eleito por congregar os dois fenômenos 

acima referidos, na medida em que tem a pretensão de conferir celeridade ao 

julgamento dos processos que versam sobre questões cuja solução já fora uniformizada 

nos tribunais. 

 

                                                 

111 TUCCI bem descreve o incremento da relevância da atuação dos tribunais superiores nesse contexto: 
“nestes últimos anos, os nossos tribunais superiores passaram a desempenhar papel relevantíssimo, por 
duas diferentes razões. Em primeiro lugar, pela necessidade de uniformizar a jurisprudência, diante das 
incertezas e divergências de julgados, que conspiram contra a segurança jurídica. (...) Em segundo 
lugar, pela “nova” tarefa, que passa também a ser carreada ao Judiciário e que o coloca em destaque 
nos noticiários, referentes aos julgamentos sobre crimes de viés político, no combate à corrupção de 
agentes estatais e de grandes empresários” (TUCCI, José Rogério Cruz e. O Regime do Precedente 
Judicial no Novo CPC. In: DIDIER JR., Fredie ... [et al.] (coords.). Precedentes – Coleção Grandes 
Temas do Novo CPC. v. 3. Salvador: Juspodivm, 2016, pp. 446/447). 
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3.1. Valorização dos precedentes judiciais no CPC/2015: contextualização 

3.1.1. Influência da teoria da interpretação 

A atividade dos operadores do Direito e em especial a dos juízes, 

responsáveis últimos pela formação dos precedentes judiciais, sofreu forte impacto da 

evolução da teoria da interpretação, que veio a assentar a noção de que a norma é o 

produto da interpretação do texto da lei. 

Ocorre que o texto da lei, seja por razões técnicas ou políticas, tem sido 

permeado por cláusulas abertas ou conceitos jurídicos indeterminados, os quais, por sua 

natureza, geram múltiplas interpretações acerca de uma mesma base textual.  

Razões técnicas, pois vivenciamos a passagem teórica da noção de que o 

Direito é determinado anteriormente ao processo interpretativo para a percepção de que 

o Direito é indeterminado, cabendo ao intérprete precisar o seu conteúdo. Essa 

passagem é precisamente descrita por MITIDIERO:  

O percurso teórico que marca a teoria da interpretação nos Novecentos 
pode ser bem percebido a partir do movimento que vai da prévia 
determinação à dupla indeterminação do direito. Vale dizer: da 
suposição de que o direito é algo totalmente determinado em um 
momento prévio à interpretação, próprio à oitocentista teoria 
cognitivista, à percepção de que o direito é duplamente indeterminado, 
sendo justamente papel da interpretação precisar contextualmente o 
seu significado, como vem sendo paulatinamente destacado desde o 
início dos Novecentos pelas teorias céticas – puras ou mistas, radicais 
ou moderadas – da interpretação. 112 

 

Razões políticas, eis que há diversos relatos como o de Nelson Jobim, 

jurista de longa carreira em variadas esferas dos Poderes da República, acerca do 

funcionamento dos bastidores de aprovação das leis no Congresso Nacional brasileiro, 

em especial a inclusão proposital de textos ambíguos para facilitar o alcance e a 

formação de maioria:  

                                                 

112 MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2017, p. 53. 
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O que aconteceu foi que você aumentou enormemente a 
constitucionalização de matérias. Com isso, aumentou 
substancialmente o poder do Supremo Tribunal. As ações diretas de 
inconstitucionalidade se multiplicaram. A partir de 1988, teve outro 
problema que contribuiu para isso. O Parlamento deixou de ter 
consistência, com posições claras, em decorrência da multiplicação de 
partidos políticos. A regra naquele momento era que, para aprovar 
uma lei, precisava da ambiguidade. Quanto mais ambíguo o texto 
legal, mais fácil era aprovar. Quanto mais claro, preciso, mais difícil 
era fazer maioria. Com isso, também se aumentou o poder do 
Judiciário de forma geral. Eu participei disso e fiz inclusive regras 
ambíguas. A gente fazia uma regra perfeita e depois começava a 
introduzir adjetivos e advérbios de modo, para conseguir formar 
maioria. Se não, não aprovava nada. 113 

 

Daí a relevância dos precedentes judiciais, que, pelo que se extrai da 

intenção do legislador do CPC/2015, vêm a atuar como fator processual de 

uniformização da jurisprudência e de concretização do princípio da isonomia. 

Com efeito, ao realçar um sistema processual que faz conviver incidente 

de resolução de demandas repetitivas – em prol da celeridade dos respectivos processos 

e da atenuação do excesso de carga de trabalho do Poder Judiciário -, súmulas 

vinculantes, regime de julgamento conjunto de recursos especiais e extraordinários 

repetitivos – com possibilidade de suspensão do procedimento das demais ações -, a 

Exposição de Motivos do CPC/2015 conclui: “sem que a jurisprudência desses 

Tribunais esteja internamente uniformizada, é posto abaixo o edifício cuja base é o 

respeito aos precedentes dos Tribunais Superiores”. 

O precedente judicial, que tem suas raízes fincadas nos países que 

adotam o common law, retrata um dos exemplos do que se tem apontado como 

aproximação entre este sistema e o da civil law, no bojo do qual a uniformização da 

jurisprudência e a percepção desta como fonte do Direito se robustecem a cada dia. 

Incumbe, neste momento, retratar o precedente judicial como uma 

resposta do direito processual aos problemas decorrentes da interpretação do Direito na 

contemporaneidade. 

                                                 

113 Entrevista disponível em <http://infograficos.estadao.com.br/public/politica/hora-de-mudar/entrevista-
nelson-jobim>. Acesso em 30 jun. 2017. 
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MARINONI, ARENHART E MITIDIERO sustentam que o tema dos 

precedentes judiciais gerou interesse justamente em virtude da necessidade de se 

promover a igualdade e a segurança jurídica em um contexto de indeterminação do 

discurso jurídico: 

A percepção de que a norma é o resultado da interpretação (em outras 
palavras, a tomada de consciência de que o discurso do legislador não 
é suficiente para guiar o comportamento humano, tendo em conta a 
sua dupla indeterminação – textos são equívocos e normas são vagas) 
abriu espaço para que se pensasse na decisão judicial não só como um 
meio de solução de determinado caso concreto, mas também como um 
meio para promoção da unidade do direito. Mais precisamente, 
chegou-se à conclusão de que em determinadas situações as razões 
adotadas na justificação das decisões servem como elementos capazes 
de reduzir a indeterminação do discurso jurídico, podendo servir como 
concretizações reconstrutivas de mandamentos normativos. Isso 
despertou a doutrina e o novo Código para o problema dos 
precedentes judiciais.114 

 

Uma série de divergências interpretativas surge a partir do alto grau de 

indeterminação dos textos normativos, característica marcante das leis elaboradas sob a 

influência da atual fase do pensamento jurídico, denominada por muitos como 

“neoconstitucionalismo”115. 

A título de exemplo, é possível citar o texto da norma do artigo 15, §3º 

do Estatuto do Idoso, à cuja luz “é vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde 

pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade”. A interpretação desse 

dispositivo gerou frontal divergência entre a Terceira e a Quarta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça sobre a (in)validade da cláusula que prevê o reajuste por mudança de 

faixa etária nos contratos de planos de saúde firmados por idosos, aparentemente 

                                                 

114 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sério Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 
Processo Civil Comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 
986. 

115 Em matéria de direitos fundamentais sob a ótica defendida pelo neoconstitucionalismo, CHIODELLI 
sustenta que o precedente judicial pode ser visto como instrumento para que o Poder Judiciário se 
reafirme como instância última de amparo e concretização de tais direitos. Além do dever de proteção, o 
respeito aos precedentes judiciais engloba o papel de organização e estabelecimento do procedimento 
apropriado para consolidar os direitos essenciais (CHIODELLI, Ítalo João. A compatibilidade da teoria 
do precedente com a teoria dos direitos fundamentais proposta pelo neoconstitucionalismo. In: Revista 
de Processo Comparado, vol. 3/2016, jan-jun de 2016, p 84/85). 
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superada pela manifestação da Segunda Seção desta Corte, no sentido da sua validade, 

sujeita a verificação de abusos no caso concreto. 

Pertinente, nesse aspecto, a crítica de GONÇALVES, pois, “para que as 

Cortes Superiores possam gozar de confiança quanto a seus precedentes, é necessário 

que uniformizem internamente sua jurisprudência, antes de pretender vincular juízos e 

tribunais inferiores, trazendo, com isso, unidade de sentido ao Direito e, em 

continuidade, passe a zelar pela sua estabilidade e coerência.”116 

O uso de conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas gerais nos textos 

normativos tem aberto espaço para a criatividade judicial, compreendida esta como um 

dos elementos da atividade jurisdicional, que se inicia no exame dos fatos trazidos pelas 

partes em juízo, rendendo ensejo à busca pela norma geral aplicável, a ser interpretada a 

partir da Constituição. Essa atividade é precisamente definida por DIDIER JR.:  

Ao se deparar com os fatos da causa, o juiz deve compreender o seu sentido, 
a fim de poder observar qual a norma geral que se lhes aplica. Identificada a 
norma geral aplicável (norma legal, por exemplo), ela deve ser conformada à 
Constituição através das técnicas de interpretação conforme, de controle de 
constitucionalidade em sentido estrito e de balanceamento dos direitos 
fundamentais. Nesse sentido, o julgador cria uma norma jurídica (= norma 
legal conformada à norma constitucional) que vai servir de fundamento 
jurídico para a decisão a ser tomada na parte dispositiva do 
pronunciamento.117 

 

Tal atividade, que pressupõe a identificação de uma norma geral 

aplicável, interpretação conforme à Constituição e balanceamento de direitos 

fundamentais, é inegavelmente complexa e propícia a gerar divergências. 

                                                 

116 GONÇALVES, Gláucio Maciel. O prospective overruling nas supremas cortes brasileiras: a 
possibilidade de modulação temporal dos efeitos das decisões revogadoras de precedentes consolidados 
à luz da dogmática jurídica moderna e do novo código de processo civil – CPC/2015. Revista de 
Processo, v. 41, n. 258, ago. 2016, São Paulo: RT, 2016, p. 371. 

117 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte 
geral e processo de conhecimento. 17 edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2015, 158-159. 
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Segundo a lição de TUCCI118, a decisão que apresenta a interpretação do 

precedente se aproxima da interpretação da lei por vir acompanhada de justificativa 

capaz de legitimá-la. A particularidade está na tendência casuística-indutiva da 

individuação da ratio decidendi, em comparação à natureza normativa-dedutiva 

proveniente do civil law. Enquanto que no primeiro método busca-se a regra jurídica a 

partir da contraposição entre a decisão anterior e o caso concreto, no segundo há o foco 

de elucidar as circunstâncias fáticas e jurídicas que motivam a subsunção à norma legal. 

Há tentativas doutrinárias de equacionamento desta problemática no 

campo da interpretação, seja pela discussão acerca da (in)existência de 

discricionariedade no exercício da atividade jurisdicional, seja pela contraposição de 

métodos hermenêuticos paradigmáticos. 

De qualquer modo, como se percebe, a jurisprudência emanada pelos 

Tribunais do país, muito em função do incremento da complexidade do processo 

interpretativo, passou a revelar desarmonia prejudicial à igualdade e à segurança 

jurídica. Para solucionar tal desarmonia, buscou-se a crescente valorização dos 

precedentes mediante adoção, em sede legislativa, de mecanismos que induzem ou 

vinculam a sua observância (v.g., súmula vinculante, repercussão geral nos recursos 

extraordinários, recursos especiais repetitivos). 

A problemática da interpretação contemporânea, pois, atua em dois 

momentos, quais sejam, na criação de ambiente de divergências que ampara a opção 

político-legislativa no sentido da crescente vinculação dos precedentes judiciais, bem 

como no processo de formação do precedente judicial em si, a fim de que prevaleça 

aquele que melhor atenda os princípios e regras constitucionais. 

 

                                                 

118 TUCCI, José Rogério Cruz e. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do precedente 
judicial. In: WAMBIER, Teresa de Arruda Alvim [et al.] (coords.). Direito Jurisprudencial. São Paulo: 
RT, 2012. 
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3.1.2. Influência da litigiosidade repetitiva 

O tema recebe ainda outra problemática no Brasil. O processo gradativo 

de expansão do acesso à justiça alcançou tamanho resultado que o problema da 

litigiosidade contida119 transformou-se em litigiosidade expandida, isto é, o Judiciário 

nacional foi desafiado pela litigância em massa e a situação agravou-se, ao menos por 

dois motivos centrais. 

Primeiro, os jurisdicionados encontraram um sistema jurídico que 

passava por uma crise de segurança e previsibilidade, decorrente da mencionada fluidez 

dos textos normativos, o que só fez aumentar o número de conflitos trazidos a juízo. 

Segundo, o próprio Judiciário carecia de estrutura administrativa e organizacional para 

atender ao volume crescente de demandas. 

Esta carência foi precisamente apontada por BOTELHO DE MESQUITA 

como a verdadeira responsável pelas dificuldades enfrentadas pelo direito processual 

para a realização de seu escopo, qual seja, a realização da ordem jurídica: “o que de se 

precisa é prioritariamente do aumento dos recursos humanos e materiais necessários 

ao bom funcionamento do processo, mas também da introdução de inovações técnicas 

que se mostrem necessárias a partir de dados concretos estatisticamente levantados. 

Isto é caro? É claro que é. Esse custo, porém ou se paga em dinheiro, ou se paga com a 

liberdade”. 120 

Os conflitos, que só aumentavam, não encontravam vazão na mesma 

proporção. Um problema de interpretação e aplicação do Direito transbordou-se num 

problema de política e gestão administrativa judiciária. 

                                                 

119 WATANABE, Kazuo. Filosofia e características básicas do juizado especial de pequenas causas. In: 
WATANABE, Kazuo (coord.). Juizado Especial de Pequenas Causas. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1985, p. 2. 

120 MESQUITA, José Ignacio Botelho de. As novas tendências do direito processual: uma contribuição 
para o seu reexame. In: Teses, estudos e pareceres do processo civil, volume 1: direito de ação, partes e 
terceiros, processo e política. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, pp. 306-307. 
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Diante desse quadro multifacetado, o CPC/2015 trouxe dispositivos que 

aparentemente visam a conferir uma resposta processual121 a esses problemas, os quais 

classificamos como sendo de ao menos três ordens: (i) necessidade de se atribuir 

previsibilidade e segurança à jurisprudência nacional; (ii) necessidade de se conferir 

tratamento adequado à litigância repetitiva; e (iii) necessidade de organização 

administrativa dos tribunais para satisfazer as duas necessidade indicadas nos dois itens 

anteriores. 

Numa abordagem inicial, os artigos 926, 927 e 928 do CPC/2015 

concentram a referida resposta processual, ao determinar que os “tribunais devem 

uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (artigo 926, 

caput), estimulando a edição de “enunciados de súmula correspondentes a sua 

jurisprudência dominante” (artigo 926, §1º), atendo-se às circunstâncias fáticas dos 

precedentes que motivaram sua criação (artigo 926, §2º). 

A partir da leitura do artigo 926 do CPC/2015, THEODORO JÚNIOR aponta 

a necessidade de que os acórdãos dos tribunais sejam bem estruturados, com linguagem 

clara e precisa, além de manter um rigor lógico na fundamentação da tese formulada 

com força de constituir um precedente, com aptidão para prevalecer casos análogos 

posteriores122. 

Ainda, prescrevem que “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 
                                                 

121 Relativamente às mutações que se observam no processo, BOTELHO DE MESQUITA inaugura distinção 
entre mutações técnicas - destinadas ao aperfeiçoamento do processo enquanto instrumento para 
realização de um fim, sem que este seja alterado -, e mutações políticas, ensejadas pelo fato de que o fim 
do processo tenha se alterado: “mutações políticas, por sua vez, ocorrem quando, por exemplo, se deixa 
de considerar o processo como instrumento a serviço da realização do direito e se passa a tê-lo como um 
instrumento para se coibir a violência, promover a pacificação social e divulgar no seio do povo o 
conhecimento do direito” (MESQUITA, José Ignacio Botelho de. As novas tendências do direito 
processual: uma contribuição para o seu reexame. In: Teses, estudos e pareceres do processo civil, 
volume 1: direito de ação, partes e terceiros, processo e política. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2005, pp. 263-264). 

122 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Jurisprudência e precedentes vinculantes no novo Código de 
Processo Civil – demandas repetitivas, in Revista de Processo, bol. 255, maio de 2016, p. 367. 
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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” (artigo 927).  

Ao seguirem tais decisões, enunciados, acórdãos e orientações, os juízes 

e os tribunais “observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, §1º” (artigo 926, §1º), este 

último a preconizar requisitos sem os quais uma decisão não se considera 

fundamentada. Dentre eles, a vedação a “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” (artigo 489, §1º, V), e a “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” (artigo 489, §1º, VI). 

Definem-se “julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em: I - 

incidente de resolução de demandas repetitivas; II - recursos especial e extraordinário 

repetitivos” (artigo 928). 

E, por fim, prevê-se que “os tribunais darão publicidade a seus 

precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os, 

preferencialmente, na rede mundial de computadores” (artigo 927, §5º). 

Para FERRAZ, as mudanças trazidas pelo CPC/2015, em especial o 

modelo de respeito aos precedentes, dependerá substancialmente do empenho da 

comunidade jurídica em assegurar a consistência e efetividade do novo modelo, que foi 

criado não só para uniformizar a jurisprudência ante os casos repetitivos, mas sim e, 

principalmente, objetivando maior coerência e segurança jurídica na construção e 

aplicação do Direito123. 

 

                                                 

123 FERRAZ, Taís Schilling. Ratio decidendi x tese jurídica: a busca pelo elemento vinculante do 
precedente brasileiro. Revista de Processo, v. 42, n. 264, mar. 2017, São Paulo, 2017, pp. 419-441, p. 
438. 
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3.2. Panorama das alterações legislativas relacionadas aos precedentes judiciais 

A elaboração do CPC/2015 apresentou grande influência do common 

law, tendo o precedente judicial assumido proeminência no mecanismo procedimental. 

Vários dispositivos conferem ao precedente uma característica primordial a ser 

observada pelos juristas, concedendo elementos que robustecem o uso da técnica 

processual de sistematização jurisprudencial. 

A Exposição de Motivos do CPC/2015124 enfatiza o valor que deve ser 

dado à segurança jurídica, ferramenta que visa a proteger e preservar as expectativas das 

pessoas, assim dispondo: “Todas as normas jurídicas devem tender a dar efetividade às 

garantias constitucionais, tornando “segura” a vida dos jurisdicionados, de modo a 

que estes sejam poupados de “surpresas”, podendo sempre prever, em alto grau, as 

consequências jurídicas de sua conduta.” 

Na parte em que analisa o equilíbrio que deve existir entre a segurança 

jurídica e o princípio do livre convencimento motivado, a Exposição de Motivos 

pondera que este, “em seu mais estendido alcance, acaba por conduzir a distorções do 

princípio da legalidade e à própria ideia, antes mencionada, de Estado Democrático de 

Direito. A dispersão excessiva da jurisprudência produz intranquilidade social e 

descrédito do Poder Judiciário.” 

Neste sentido, com o desígnio de evitar a quebra do princípio da 

isonomia e da segurança jurídica, foram criados institutos processuais que, somados aos 

já existentes, orientam a atividade decisória dos juízes e tribunais. 

Importante notar, ainda, que os referidos institutos também visam a 

combater o problema das demandas repetitivas, que apresentam questões, fáticas e/ou 

jurídicas, comuns, cuja resolução suscita diversas dificuldades ao Poder Judiciário em 

sua totalidade, em especial, o crescente número de processos e a já mencionada falta de 

isonomia nos julgamentos. 

                                                 

124 Disponível em https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf. Acesso 
em 22 de novembro de 2018, às 10h30. 
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Selecionamos alguns dispositivos do CPC/2015 a fim de estabelecer um 

breve panorama dos mecanismos por ele albergados a fim de valorizar a uniformização 

da jurisprudência. 

Imbuído do mesmo “espírito prático” de NABUCO em 1843, o legislador 

atual demonstra preocupação com a celeridade do Poder Judiciário. Assim, os 

precedentes geram efeitos nas tutelas provisórias, como na tutela da evidência, que, nos 

termos do inciso II do artigo 311 do CPC, independentemente da demonstração de 

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, será concedida quando houver 

tese firmada em julgamento de casos repetitivos (incidente de resolução de demandas 

repetitivas e recursos especial e extraordinário repetitivos) ou em súmula vinculante. 

Portanto, criou-se uma nova modalidade de tutela antecipada em que se 

dispensa a urgência, bastando - nessa nova espécie - que fique evidenciado o direito do 

autor de receber o provimento jurisdicional que almeja por adequação a entendimento 

pacificado em julgamento de recurso repetitivo ou edição de súmula vinculante. 

Note-se que, explicitamente, o referido dispositivo não faz menção às 

súmulas “repressivas” dos Tribunais Superiores, induzindo ao errôneo pensamento de 

que elas não poderiam dar azo à concessão da tutela de evidência, pois, as súmulas 

“repressivas” estão relacionadas no artigo 927, portanto, podem servir de base para a 

concessão da liminar. Do mesmo modo, quando o novo Código trata da improcedência 

liminar do pedido (art. 332, I), apresenta as súmulas “repressivas” como balizadores da 

aplicação desse instituto. 

Neste sentido é o Enunciado 30, aprovado durante seminário sobre o 

CPC/2015 realizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados - ENFAM: “É possível a concessão da tutela de evidência prevista no art. 

311, II, do CPC/2015 quando a pretensão autoral estiver de acordo com orientação 

firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle abstrato de 

constitucionalidade ou com tese prevista em súmula dos tribunais, independentemente 

de caráter vinculante.”. 

O artigo 926 do CPC/2015 ocupa função vetorial no que diz respeito à 

importância da jurisprudência no novo sistema: “Os tribunais devem uniformizar sua 
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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.” 

O artigo 926, reforçando a pretensão de conferir força obrigatória ao 

precedente judicial, introduz um dos diversos instrumentos de sua utilização, qual seja, 

a busca da padronização decisória, determinando aos tribunais o dever de observar as 

circunstâncias fáticas dos casos, a fim de formar enunciados de súmula. Seu conteúdo 

procura minimizar entendimentos destoantes dos majoritários do próprio tribunal, 

consubstanciando-se em um verdadeiro desestímulo aos juízes que mantêm 

entendimentos isolados dos firmados no âmbito jurisprudencial. 

Nota-se, também, que o §1º do artigo 926 estimula a criação de súmulas 

pelos Tribunais para os casos em que houver entendimento dominante, seguindo-se os 

termos de cada regimento interno. Consoante a dicção do caput, essa conduta visa 

uniformizar a jurisprudência para mantê-la estável, íntegra e coerente. 

Interessante pontuar que o § 2º do artigo supramencionado 

expressamente diz que “ao editar enunciados de súmulas, os tribunais devem ater-se às 

circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação”.  

Esse cuidado evitaria o uso das súmulas para casos completamente 

destoantes daqueles que deram origem ao entendimento consolidado. 

O incidente de assunção de competência está regulamentado no artigo 

947 do CPC/2015. Este incidente deve ser utilizado quando houver necessidade de se 

uniformizar entendimento relativo a relevante questão jurídica que apresente grande 

repercussão social, em casos em que ainda não haja repetição em múltiplos processos.  

Este mecanismo difere do que ocorre no incidente de resolução de 

demandas repetitivas, comumente denominado pela sigla IRDR, previsto nos artigos 

976 e seguintes, no qual a repetição de processos sobre a mesma questão de direito é 

pressuposto, juntamente com o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 
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O IRDR confere aos Tribunais Estaduais a possibilidade de aplicação 

diferenciada de entendimentos já pacificados, como ocorre com os recursos repetitivos 

nos Tribunais Superiores e a repercussão geral no STF125. Dessa forma, na vigência do 

novo Código, o julgamento de recursos no sistema do IRDR visa a acelerar o trâmite de 

outros processos semelhantes. 

O artigo 332 do CPC/2015 prevê que nas causas em que o pedido inicial 

contrariar enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal 

de Justiça, de acórdão proferido pelos Tribunais Superiores em julgamento de recursos 

repetitivos, em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 

competência, ou, por fim, de enunciado de súmula de Tribunal Estadual de Justiça que 

trate de direito local, o juiz poderá proferir sentença de improcedência liminarmente, 

sem que haja a citação do réu. Note-se que o dispositivo legal não faz menção a 

entendimento oriundo de súmula vinculante, necessariamente. 

A nova legislação processual parece diminuir o espaço de análise 

judicial. É o caso, por exemplo, do inciso IV do artigo 932 do Novo CPC, que dispõe 

que incumbe ao relator negar provimento a recurso contrário (i) a súmula do STF, do 

STJ ou do próprio Tribunal que julgará o recurso competente; (ii) a acórdão proferido 

pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos; e (iii) entendimento 

firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 

competência – hipóteses que foram acrescidas com a recente reforma. 

Prossegue o inciso V. Depois de facultada a apresentação de 

contrarrazões pelo recorrido, o relator dará provimento ao recurso se a decisão 

impugnada for contrária a súmula do STF, do STJ ou do próprio Tribunal 

correspondente, acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos 

repetitivos, ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

ou de assunção de competência. Bem assim, o art. 1.011 do mesmo diploma processual 

permite ao juiz julgar monocraticamente a apelação nas hipóteses do artigo 932 antes 

mencionado. 

                                                 

125 Consoante disposto no art. 928 do CPC/2015, considera-se julgamento de caso repetitivo a decisão 
proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas ou recursos especial e extraordinário 
repetitivos, sendo que este julgamento tem por objeto questão de direito material ou processual. 
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Prosseguindo, o CPC/2015 não mais considera fundamentada a decisão 

que se limitar ao expor o enunciado de súmula, “sem identificar seus fundamentos 

determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles 

fundamentos”.  

Da mesma forma, não se considera fundamentada a decisão que deixa de 

seguir enunciado sumular, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, “sem 

demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do 

entendimento”. (CPC, art. 489, § 1º). 

A última parte deste dispositivo legal demonstra que o entendimento de 

NELSON LUIZ PINTO publicado em 1991 encontra-se superado, em termos:  

Servem, as Súmulas, como instrumento de agilização da função 
judicante dos membros do Tribunal, que ficam dispensados de 
consultar julgados anteriores e de empreender pesquisa doutrinária e 
jurisprudencial, para a fundamentação de suas decisões, bastando a 
citação do número da Súmula invocada na decisão do caso 
concreto.126 

 

Assim, o juiz deve demonstrar o motivo pelo qual o fato discutido no 

processo deve receber a mesma solução albergada pelo entendimento sumular ou 

jurisprudencial. 

Analisando o artigo 489, § 1º, do novo Código, NEVES127 afirma que a 

fundamentação não precisa ser extensa para ser uma verdadeira fundamentação, 

aduzindo que a concisão na verdade é uma virtude, e em nada incompatível com as 

exigências do 489, § 1º, do CPC; elogiando o Enunciado 10 da ENFAM, a saber: “A 

fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não 

acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, 

em tese, influencie a decisão da causa”. 

                                                 

126 PINTO, Nelson Luiz. As Súmulas do STJ e do STF e sua Influência na Admissibilidade do Recurso 
Especial. In: Revista de Processo. n. 62. Ano 16. Abril-Junho, 1991, p. 98. 

127 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil: Comentado Artigo por Artigo. 
2. ed. rev. e atual., Salvador: JusPodivm, 2017, p. 835. 
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NEVES complementa dizendo que o referido dispositivo é apenas uma 

especificação da exigência constitucional de fundamentação, portanto, é aplicável a 

todos os processos em que se profira decisão, incluídos os que tramitem nos Juizados 

Especiais. 

Seguindo sua análise e tratando especificamente dos incisos V e VI do § 

1º do art. 489 do novo Codex e em entendimento contrário ao firmado no Enunciado 9 

da ENFAM128, o NEVES assevera que são deveres do juiz a identificação dos 

fundamentos determinantes e a demonstração da existência de distinção ou a superação 

do entendimento, de modo que mesmo que as partes não tenham se manifestado 

expressamente nesse sentido, continua a ser nula a decisão que deixa de fazê-lo129. 

Igualmente, razoável interpretar que a imposição aos juízes e tribunais 

em ter de observar o disposto no art. 489, § 1º, do NCPC, busca consagrar direitos 

fundamentais estabelecidos constitucionalmente, possibilitando a oferta de uma 

construção de um provimento final democrático e de qualidade. 

Outro dispositivo que merece atenção é o artigo 496, que versa sobre a 

obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição, por meio do qual determinadas sentenças 

não produzem efeito antes de serem confirmadas pelo Tribunal ad quem (reexame 

necessário). O § 4º do mencionado dispositivo legal dispõe, por sua vez, que não se 

aplica o reexame necessário às sentenças que estiverem fundadas em súmula de 

Tribunal Superior, acórdãos proferidos pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recurso 

repetitivo (CPC/2015, art. 1.036), entendimento firmado em incidente de resolução de 

demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou entendimento coincidente com 

orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, 

consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa, sendo esta última parte 

uma inovação trazida pelo CPC/2015. 

                                                 

128 É ônus da parte, para os fins do disposto no art. 489, § 1º, V e VI, do CPC/2015, identificar os 
fundamentos determinantes ou demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a 
superação do entendimento, sempre que invocar jurisprudência, precedente ou enunciado de súmula. 

129 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo 
(...) Op. cit., p. 839. 
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Outra novidade do CPC/2015 é a permissão ao juiz, na fase de 

cumprimento provisório de sentença e nos casos em que houver bens depositados em 

juízo, de dispensar a caução tratada no inciso IV do artigo 520, quando a sentença a ser 

provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula do STF ou do STJ, ou 

em conformidade com acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos 

(CPC/2015, art. 521, inc. IV). 

Ainda, diz o artigo 955 do CPC/2015 que o relator poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, determinar o sobrestamento do processo quando o conflito de 

competência for positivo e, assim como no caso de o conflito ser negativo, deverá 

designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. 

Nesses casos de julgamento de conflito de competência, o relator poderá julgar de plano 

o conflito se a decisão se fundar em súmula do STF, do STJ ou do próprio Tribunal 

correspondente ou tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de 

assunção de competência.  

E complementa o artigo 988 o cabimento de reclamação da parte 

interessada ou do Ministério Público para, segundo os incisos III e IV, garantir a 

observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal 

Federal em controle concentrado de constitucionalidade, e a observância de acórdão 

proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de 

incidente de assunção de competência. 

Sobre essas novas hipóteses de cabimento da reclamação, LEONEL afirma 

que nada mais são do que desdobramentos da cláusula geral de cabimento de 

reclamação para garantia da autoridade das decisões, especificada agora pelo NCPC nos 

referidos incisos, passando, então, o instituto a assumir função essencial no contexto da 

segurança jurídica, da isonomia na aplicação do direito, da previsibilidade, da proteção 

da confiança e da credibilidade da Justiça130. 

Arrematando o exame dos institutos relativos aos precedentes e institutos 

similares no CPC/2015, tem-se o artigo 1.035, que trata do não conhecimento de 

                                                 

130 LEONEL, Ricardo de Barros. Reclamação Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2011, pp. 306-308. 
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recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, por decisão irrecorrível, 

“quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral”, que, por 

sua vez, nos termos da hipótese aventada no § 3º do mesmo artigo, se perfaz quando o 

recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante no 

Supremo. 

Nesse sentido, recente julgado do Supremo Tribunal Federal: 

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. 
Direito Processual Penal. 3. Pressuposto de admissibilidade do 
recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e 
fundamentada de repercussão geral. (Artigo 543-A, § 2º, do 
antigo CPC, e artigo 1.035, § 2º, do atual CPC). 4. Argumentos 
incapazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental 
a que se nega provimento. (STF, 2ª Turma, ARE 939.311 
AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 5.4.2016). 

 

Verifica-se, pois, a relevância assumida pelas súmulas que cristalizam os 

precedentes das Cortes Superiores, espraiando diversos efeitos no curso do processo 

judicial. A uniformização da jurisprudência, em prol da isonomia, celeridade e da 

concretização da segurança jurídica, é o objetivo que se busca alcançar, e depende não 

somente de alterações legislativas, mas da prudência e da disposição dos operadores do 

Direito em fazê-lo. 

Como medida administrativa para consolidar o sistema de precedentes 

trazido pelo CPC/2015, a Resolução 235/2016 do Conselho Nacional de Justiça 

determinou a organização de Núcleos de Gerenciamento de Precedentes (Nugep) no 

prazo de 90 dias em todos os Tribunais Superiores, Tribunais de Justiça dos Estados e 

do Distrito Federal, Tribunais Regionais Federais e Tribunais Regionais do Trabalho. 

Ainda, foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça um banco de dados nacional, 

alimentado pelos Núcleos, que permitirá ampla consulta às informações relacionadas 

aos precedentes jurisprudenciais. 

Os núcleos criados nos Tribunais, em geral, se valem dos Incidentes de 

Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) e dos Incidentes de Assunção de 
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Competência (IAC), buscando garantir uma discussão mais ampla da questão por 

ocasião do julgamento que venha a fixar a orientação a ser designada como precedente. 

O IRDR é regulado nos artigos 976 a 897 do CPC/15 e se traduz em um 

mecanismo utilizado pelos Tribunais para julgar demandas repetitivas que tenham por 

objeto controvertido uma única e idêntica questão de direito. Desta forma, um caso – ou 

um conjunto de casos – é selecionado como amostra para retratar a controvérsia do 

modo mais adequado possível, aplicando-se, posteriormente, o resultado do julgamento 

do caso-amostra aos demais casos. Equipara-se, portanto, ao procedimento de recurso 

repetitivo nos tribunais superiores, tendo em vista que segue os mesmos princípios: 

isonomia, segurança jurídica, previsibilidade e economia processual (art. 976, II, CPC). 

Observe-se que não basta a multiplicidade meramente potencial (art. 976, I, CPC) e que 

é imprescindível que exista um padrão fático repetitivo, não somente a questão 

unicamente de direito. Finalmente, ressalte-se que o IRDR deve se originar de uma 

medida de competência do tribunal, não sendo possível a instauração de incidente 

quando não há recurso, fase processual ou ação sob a competência do tribunal. Desta 

feita, são estabelecidos limites temporais e espaciais, de modo que a instauração do 

IRDR será prematura enquanto não houver casos julgados em primeiro grau, podendo 

ser instituído perante o tribunal local, enquanto não houver procedimento de recursos 

especiais ou extraordinários repetitivos, sobre a mesma questão, nos tribunais 

superiores. 

Os IACs, por sua vez, previstos pelo artigo 947 do CPC, colocam à 

disposição um mecanismo destinado a prevenir e a corrigir a divergência 

jurisprudencial, contribuindo para que os tribunais possam uniformizá-la. A propósito, 

DINAMARCO alerta: 

O propósito de conferir estabilidade e coesão à jurisprudência 
anunciado na Exposição de Motivos e reafirmando em caráter bem 
amplo no art. 926 do Código de Processo Civil (‘os tribunais devem 
uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente’) 
é positivado também em seu art. 927, portador de normas sobre a 
assunção de competência. Tal incidente foi concebido com a 
finalidade de outorgar a um colegiado mais representativo a 
competência para o julgamento de recursos, remessas ou processos da 
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competência originária do tribunal que ordinariamente competiriam a 
seus colegiados menores (câmaras, turmas).131 

 

Desta forma, valendo-se destas ferramentas, bem como dos julgados de 

repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e dos recursos repetitivos do Superior 

Tribunal de Justiça, os tribunais instauraram núcleos para a aplicação e consolidação 

dos precedentes. 

Diversos tribunais, como os dos estados do Rio de Janeiro (TJRJ), 

Espírito Santo (TJES), Rio Grande do Sul (TJRS), Santa Catarina (TJSC), Paraná 

(TJPR), Mato Grosso (TJMT), Maranhão (TJMA), Tocantins (TJTO), Paraíba (TJPB) e 

Bahia (TJBA) já contavam desde meados de 2012 com o Núcleo de Repercussão Geral 

e Recursos Repetitivos (NURER), que já tinham o fim de conferir ampla divulgação e 

publicidade aos julgamentos em trâmite perante seus respectivos tribunais, 

colacionando-os com informações específicas e organizados por tema, relator, situação, 

número do processo, teses firmadas, referência legislativa e questão submetida ao 

julgamento. 

Com a entrada em vigor do CPC/2015, alguns núcleos se mantiveram e 

adequaram suas funções conforme a determinação do CNJ, enquanto outros foram 

extintos e deram lugar aos Nugeps, com o fim de uniformizar o gerenciamento do 

acervo dos precedentes. 

Os Tribunais Regionais Federais, por sua vez, organizam os 

posicionamentos proferidos em sede de IRDR relacionando os temas, o ramo do direito, 

a controvérsia, tese fixada, observações, processos interligados por recursos e datas de 

afetação, julgamento, publicação do acórdão e trânsito em julgado. 

 

                                                 

131 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Tomo I. 8ª edição. São 
Paulo: Malheiros, 2016, p. 636. 
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3.3. Improcedência liminar do pedido 

Como detalhado neste capítulo, a valorização dos precedentes no 

CPC/2015 foi motivada essencialmente pela necessidade de se dar uma resposta 

processual a problemas de duas ordens: dispersão jurisprudencial decorrente da 

complexidade do processo interpretativo e morosidade decorrente do acúmulo de 

demandas repetitivas. 

Após um breve panorama das alterações legislativas no CPC/2015 acerca 

dos institutos relacionados aos precedentes, elegemos o instituto da improcedência 

liminar do pedido para uma análise mais detida, pois, tem a finalidade de atacar 

justamente os dois problemas em questão. Pretende mitigar a morosidade ao solucionar 

demandas já no início do processo, valendo-se para tanto de provimentos judiciais que 

pacificaram uma questão outrora controvertida. 

 

3.3.1. Regime jurídico: CPC/1973 e CPC/2015 

No CPC/1973 a extinção do processo com ou sem exame do mérito 

seguia os ditames dos artigos 267132 e 269133. 

                                                 

132 Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 
2005) 
I - quando o juiz indeferir a petição inicial;  
Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; 
III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais 
de 30 (trinta) dias; 
IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular 
do processo; 
V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada; 
Vl - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade 
das partes e o interesse processual; 
VII - pelo compromisso arbitral; 
Vll - pela convenção de arbitragem; (Redação dada pela Lei nº 9.307, de 23.9.1996) 
Vlll - quando o autor desistir da ação; 
IX - quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal; 
X - quando ocorrer confusão entre autor e réu; 
XI - nos demais casos prescritos neste Código. 
§ 1o O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do 
processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. 
§ 2o No caso do parágrafo anterior, quanto ao no II, as partes pagarão proporcionalmente as custas e, 
quanto ao no III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e honorários de advogado (art. 28). 
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O indeferimento da inicial com exame de mérito era chamado por muitos 

de improcedência prima facie, e poderia ser feito nos casos de prescrição e decadência 

ou na hipótese de casos repetitivos em que já houvesse sentença de improcedência no 

juízo sobre o tema, nos termos do antigo art. 285-A134. 

O CPC/2015 por seu turno passa a tratar o indeferimento da petição 

inicial sempre como decisão sem exame do mérito, nos termos de seu artigo 330. 

A rejeição liminar da inicial com exame do mérito passa a ter um nome e 

um capítulo específicos no Código, que é a improcedência liminar do pedido. O art. 332 

do CPC/2015, que disciplina a improcedência liminar do pedido, altera a estrutura da 

matéria.  

A hipótese dos casos repetitivos do art. 285-A do CPC/1973 é retirada e 

são mantidas as hipóteses de prescrição e decadência. Além disso, acrescentam-se 4 

novas hipóteses. 

Antes de analisarmos as hipóteses do referido art. 332 do CPC/2015, 

frise-se que a premissa para sua aplicação é dispensar a audiência de instrução e 

                                                                                                                                               

§ 3o O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a 
sentença de mérito, da matéria constante dos ns. IV, V e Vl; todavia, o réu que a não alegar, na primeira 
oportunidade em que Ihe caiba falar nos autos, responderá pelas custas de retardamento. 
§ 4o Depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, 
desistir da ação. 

133 Art. 269. Haverá resolução de mérito: (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005) 
I - quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor;(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) 
II - quando o réu reconhecer a procedência do pedido; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) 
III - quando as partes transigirem; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) 
IV - quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 
1º.10.1973) 
V - quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 
1º.10.1973) 

134 Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido 
proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e 
proferida sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada. (Incluído pela Lei nº 11.277, de 
2006) 

§ 1º Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, no prazo de 5 (cinco) dias, não manter a sentença e 
determinar o prosseguimento da ação. (Incluído pela Lei nº 11.277, de 2006) 

§ 2º Caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do réu para responder ao recurso. (Incluído 
pela Lei nº 11.277, de 2006) 
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julgamento, nos termos do caput135. Ou seja, deve ser viável o julgamento antecipado 

do mérito. Didaticamente, pois, é possível comparar a improcedência liminar do pedido 

ao julgamento antecipado do mérito, mas aquela admitida pelo ordenamento mesmo 

sem a manifestação do réu, que não é prejudicado, eis que o resultado do provimento 

jurisdicional lhe favorece. 

Os quatro incisos do art. 332 do CPC/2015 tratam das novas hipóteses de 

rejeição da inicial em que há julgamento do mérito.  

O inciso I estabelece a possibilidade de improcedência liminar do pedido 

no caso de o pedido contrariar “enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou 

do Superior Tribunal de Justiça”. O dispositivo é claro. Contudo, deve ser interpretado 

de forma sistemática, de forma a coadunar-se com a estrutura do Poder Judiciário e com 

o próprio sistema de precedentes do CPC/2015.  

Por essa razão, as súmulas mencionadas pelo preceito legal são aquelas 

que têm a aptidão para vincular os demais órgãos judiciários, isto é, são as súmulas do 

Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e as súmulas do Superior Tribunal 

de Justiça em matéria infraconstitucional. Desse modo, as antigas súmulas do Supremo 

Tribunal Federal, editadas em momento em que ainda não existia o Superior Tribunal 

de Justiça, que tratam de matéria infraconstitucional, não podem ser utilizadas para 

fundamentar a improcedência liminar do pedido. 

Os incisos II e III do mesmo artigo fazem parte do microssistema de 

formação concentrada de precedentes obrigatórios do CPC/2015136 e estipulam, 

respectivamente, que é cabível a improcedência liminar do pedido que contrariar 

“acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça 

em julgamento de recursos repetitivos” e “entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”. 

                                                 

135 Art. 332.  Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, 
julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: 

136 SCARPINELLA BUENO explica o dispositivo, “que se harmoniza, portanto, com o art. 927 e com a 
vocação que aquele dispositivo – e, mais amplamente, o próprio CPC de 2015 – quer emprestar aos 
“precedentes” dos Tribunais brasileiros, notadamente, mas não exclusivamente, os provenientes do 
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça” (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo 
Código de Processo Civil Anotado. 2ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 313). 
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Por fim, sobre os Tribunais de Justiça, o art. 332, inciso IV do CPC/2015 

determina a improcedência liminar do pedido que contrariar “enunciado de súmula de 

tribunal de justiça sobre direito local”, visto que o Supremo Tribunal Federal e o 

Superior Tribunal de Justiça não têm competência para editar súmulas nesse sentido. 

No projeto que tramitava na Câmara dos Deputados, havia mais um 

inciso nesse artigo 332, que previa a improcedência liminar do pedido no caso de este 

contrariar “frontalmente norma jurídica extraída do dispositivo expresso do ato 

normativo”. Mas, diante da supressão da impossibilidade jurídica do pedido, seja como 

condição da ação, ou pressuposto de sua validade, não pareceu viável ao Senado a 

manutenção de tal hipótese137. 

Não obstante, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o 

Enunciado n. 36, segundo o qual “as hipóteses de impossibilidade jurídica do pedido 

ensejam a improcedência liminar do pedido”. 

Na sequência, o §1º do art. 332 trata de hipótese já ventilada no 

CPC/1973, determinando que o juiz também terá a possibilidade de indeferir 

liminarmente o pedido verificando a ocorrência de prescrição ou decadência.  

Importante notar que essas hipóteses de reconhecimento da prescrição e 

decadência de ofício sem a manifestação das partes são exceção no CPC/2015, 

expressamente prevista no parágrafo único do art. 487138. 

Os parágrafos subsequentes do art. 332 tratam do sistema recursal de 

maneira similar ao CPC/1973, conservando a sua dinâmica, mas trazendo 

aperfeiçoamentos.  

Se for interposta apelação contra a decisão de improcedência liminar do 

pedido e não houver retratação do juiz – a qual pode ser feita no prazo de 5 dias, nos 

                                                 

137 BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. 2ª ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Saraiva, 2016, p. 314. 

138 Parágrafo único.  Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão 
reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. 
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termos do § 3º139 –, o réu deverá ser citado para apresentar contrarrazões, conforme 

segunda parte do § 4º140.  

Havendo retratação do juiz, o réu será citado e o processo seguirá seu iter 

normal, consoante a primeira parte do já mencionado § 4º. Nesse particular, já desponta 

o entendimento de que, sendo intempestiva a apelação interposta pelo autor, não caberá 

retratação pelo juiz141. 

Por outro lado, se o autor não se insurgir contra a decisão, haverá trânsito 

em julgado da sentença, que é apta à formação de coisa julgada material, devendo, 

portanto, haver intimação do réu, nos termos do art. 241 do CPC/2015142. 

 

3.3.2. Análise crítica e comparativa 

Foi a Lei 11.277/06 a criar a possibilidade de julgamento de 

improcedência do pedido do autor antes da citação do réu. Apesar de já ser possível essa 

decisão com fundamento nos artigos 295, IV c/c o art. 269, IV, do CPC/1973, inaudita 

altera partes, a introdução do art. 285-A era novidade trazida pela referida lei. 

O CPC/2015 manteve no sistema processual o julgamento liminar de 

improcedência no art. 332, tendo como objetivo o encerramento de demandas 

repetitivas alegadas em processos individuais, e por fundamento a economia processual 

e a celeridade processual, com sentença de mérito produzindo coisa julgada material 

antes mesmo da complementação da relação jurídica processual. 

                                                 

139 § 3º Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias. 

140 § 4º Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se 
não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) 
dias. 

141 Enunciado n. 293 do Fórum Permanente de Processualistas Civis estabelece que “Se considerar 
intempestiva a apelação contra a sentença que indefere a petição inicial ou julga liminarmente a 
improcedente o pedido, não pode o juíza a quo retratar-se.” 

142 Art. 241.  Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, 
incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. 
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Apesar de proposta a ADIn 3.695/DF pela Ordem dos Advogados do 

Brasil questionando a constitucionalidade do art. 285-A, antes mesmo de ser julgada, o 

referido dispositivo foi revogado com a entrada em vigor do Novo CPC. 

Segundo NEVES143, porém, as críticas, não parecem suficientes para 

inquinar o dispositivo de inconstitucionalidade, não se vislumbrando nenhuma ofensa 

aos princípios processuais no art. 285-A do CPC/1973, e igual conclusão se extrai do 

exame do art. 332 do CPC/2015. 

Uma das principais críticas à aplicação do art. 285-A do CPC/1973 era a 

utilização de precedentes do próprio juízo. Tal questão foi objeto de análise pelo 

Superior Tribunal de Justiça, que decidiu à margem da literalidade da lei ao afirmar que 

a aplicação do art. 285-A do CPC/73 deveria ser realizada em consonância com os 

entendimentos consagrados nos Tribunais Superiores. 

De fato, asseverar o contrário trazia grave problema prático, eis que em 

caso de dissonância entre os julgados do juízo e a orientação superior, inevitavelmente 

os processos voltavam ao início de sua tramitação após provimento de recurso contra o 

julgamento de improcedência liminar. 

Com o advento do CPC/2015, seu artigo 332 afastou os precedentes do 

juízo como suficientes para o julgamento liminar de improcedência, exigindo, para 

tanto, que o pedido do autor contrarie: i) enunciado de súmula do Supremo Tribunal 

Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; ii) acórdão das referidas cortes em 

julgamento de recursos repetitivos; iii) entendimento firmado em incidente de resolução 

de demandas repetitivas ou de assunção de competência; e/ou iv) enunciado de súmula 

de Tribunal de Justiça sobre direito local. 

Segundo NEVES, entretanto, remanesce crítica quanto à necessidade de 

maturação do tema para se liberar o julgamento liminar de improcedência. Propõe um 

meio-termo, liberando os juízes de primeiro grau de tal espécie de julgamento enquanto 

ainda não consolidado o entendimento dos tribunais. 

                                                 

143 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único, 8ª edição. 
Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 545-552. 



86 

 

Essa crítica provavelmente se explica em virtude das sucessivas 

oscilações na jurisprudência dos tribunais superiores, que alteram o rumo de 

entendimentos recentemente firmados, ainda que cristalizados em súmula. 

Quanto aos requisitos para a sentença de improcedência liminar, 

dispunha o artigo 285-A, caput, do CPC/1973 que, sendo matéria controvertida 

unicamente de direito e sendo proferida sentença de total improcedência em casos 

idênticos, cabia a sentença de improcedência liminar. 

NEVES considera elogiável a alteração trazida pela nova lei, que não traz 

a expressão “matéria controvertida”. Com efeito, se ainda não citado o réu, nada existe 

de controvertido. Desse modo, há presunção de veracidade nas alegações do autor, 

entretanto, ainda que verdadeiras as alegações de fato, há súmula de tribunal superior 

afirmando que naquele caso o direito pleiteado, diante daquela situação fática, não 

existe. 

Sendo a presunção de veracidade o primeiro requisito para o julgamento 

de improcedência liminar, esta depende ainda daqueles previstos nos incisos do art. 332 

do CPC/2015, todos eles relacionados à parte jurídica da demanda. 

Nesse sentido, destaca o prefalado autor que, afastando-se da eficácia 

vinculante dos entendimentos consolidados nos tribunais superiores, o inciso IV do 

referido dispositivo prevê também ser cabível o julgamento antecipado de 

improcedência nos casos em que haja enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre 

direito local. 

Quanto ao princípio contraditório, cujo conteúdo fora ampliado, ao 

menos em sede de direito posto, no art. 9º do CPC/2015, cogita-se de que a sentença 

liminar de improcedência só poderia ser proferida após a intimação do autor e 

concessão de prazo para que tente afastar a impressão inicial do juiz acerca do 

cabimento do julgamento liminar de improcedência. Ao autor caberia influir no 

convencimento do magistrado a fim de mostrar que seu caso é distinto daquele 

examinado quando da cristalização do entendimento jurisprudencial, ou mesmo a 

existência de fundamento jurídico não examinado pelos tribunais superiores, a justificar 

eventual superação do entendimento. 
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Essa interpretação do art. 9º do CPC/2015, a nosso ver, é demasiado 

extensiva, e contraria a finalidade de celeridade subjacente ao instituto da 

improcedência liminar. Ao demandar, o autor tem ciência da possibilidade de 

julgamento de improcedência liminar e do ônus de comprovar distinção de seu caso ou 

hipótese de superação do entendimento cristalizado, tal como decorre dos princípios de 

cooperação e boa-fé. O magistrado, ao constatar hipótese de improcedência liminar, 

deve fazê-lo de plano, sendo despicienda intimação prévia do autor, sem prejuízo de sua 

retratação após interposição do recurso de apelação (art. 332, §3º). 

Diversamente do que dispunha o art. 285-A, caput, do CPC/1973 não há 

a exigência de que a fundamentação da sentença no julgamento liminar de 

improcedência venha acompanhada da transcrição de sentença de improcedência 

anteriormente proferida pelo juízo. Entretanto, o juiz deverá fundamentar sua sentença 

liminar na ratio decidendi do precedente que justifica essa forma de julgamento. 

No que toca ao julgamento parcial de improcedência liminar, para 

NEVES, a justificativa da existência do art. 332 do CPC/2015 desaparece. A razão de ser 

do dispositivo seria pôr fim definitivamente à demanda, todavia, se parcial o 

julgamento, será impossível nesse caso a extinção do processo com resolução de mérito 

antes da citação do réu. Nessa esteira, não haveria sentido no julgamento parcial de 

improcedência liminar, e o magistrado deveria se abster de aplicar o art. 332 do 

CPC/2015. Caso aplique, no entanto, estar-se-á diante de decisão interlocutória atacável 

por agravo de instrumento (art. 1.015, II, CPC/2015). Julgando pela total improcedência 

liminar da ação, a sentença deverá ser atacada por meio de apelação. 

Segundo MARINONI144, ao lado da possibilidade de se indeferir a petição 

inicial por hipóteses que não dizem respeito ao mérito da causa (art. 330, CPC/2015), o 

CPC/2015 prevê a possibilidade de o juiz julgar improcedente liminarmente o pedido 

(art. 332), independentemente da citação do réu.  

O juiz poderá fazê-lo com base em precedentes do Supremo Tribunal 

Federal ou do Superior Tribunal de Justiça (art. 332, I, II e III, CPC/2015), com base na 

                                                 

144 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sério Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 
Processo Civil Comentado. 1ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pp. 424-426. 
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jurisprudência sumulada ou oriunda de incidente de resolução de demandas repetitivas 

ou de assunção de competência dos Tribunais Regionais Federais ou dos Tribunais de 

Justiça (art. 332, III e IV, CPC/2015) ou com base na prescrição da pretensão ou na 

decadência do direito (art. 332, § 1º, CPC/2015). 

Para o autor, o novo Código confunde precedente e jurisprudência, assim 

como o papel das Cortes Supremas (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de 

Justiça) com o das Cortes de Justiça (Tribunais Regionais Federais e Tribunais de 

Justiça).  

Precedente diz respeito à completa apreciação dos argumentos que 

podem influir na solução da questão examinada e à autoridade de quem elabora as 

razões a partir de determinado caso.  

Nesse sentido, as razões invocadas pelo Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos repetitivos ou no julgamento de 

incidente de assunção de competência podem gerar precedentes, bem como pelas razões 

invocadas pelas Cortes Supremas no julgamento de um recurso extraordinário ou 

especial.  

Também podem ser considerados como precedentes as hipóteses em que 

o Tribunal de Justiça se pronuncia sobre questão local, quando então suas razões valem 

como precedentes para os juízes de direito a eles submetidos, independentemente de a 

questão ter sido sumulada, rendendo ensejo a julgamento de improcedência liminar. 

No sistema do CPC/2015, a improcedência liminar do pedido ocorrerá, 

como visto, nas hipóteses em que: I – houver precedente contrário ao pedido do autor, 

oriundo ou não de julgamento repetitivo ou de incidente de assunção de competência, 

enunciada ou não a sua ratio em uma súmula (art. 332, I, II e IV); II – houver 

jurisprudência contrária ao pedido do autor firmada em incidente de resolução de 

demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência (art. 332, III); III – o 

direito do autor tiver sido extinto pela decadência (art. 332, § 1º); ou IV – a pretensão 

do autor tiver sido atingida pela prescrição (art. 332, § 1º). 
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A jurisprudência das Cortes de Justiça só autoriza o julgamento de 

improcedência liminar quando sumulada, formada em incidente de resolução de 

demandas repetidas ou em incidente de assunção de competência. 

MARINONI, por outro lado, não vê óbice a que o juiz julgue liminarmente 

improcedente apenas parcela da causa (art. 332 e 356, CPC), sendo cabível o agravo de 

instrumento (art. 356, § 5º, CPC). 

No que toca ao contraditório em relação ao autor que teve sua inicial 

indeferida liminarmente pelos motivos acima elencados, afirma MARINONI que esse 

poderá ser exercido com a interposição de apelação (art. 1.009) contra a decisão que 

liminarmente indeferiu a inicial, sendo possível, excepcionalmente, ao juízo retratar-se 

quanto à decisão proferida (art. 332, § 3º) e reconhecer que o precedente, orientação 

jurisprudencial, decadência ou prescrição, não são aplicáveis ao caso discutido pelo 

autor na inicial, momento em que determinará a citação do réu para comparecer à 

audiência de conciliação ou de mediação ou ainda para apresentar defesa (art. 332, § 3º). 

Não havendo retratação o juiz determinará a citação do réu para apresentar 

contrarrazões ao recurso (art. 332, § 3º). Não interposta a apelação, o réu será intimado 

da sentença quando de seu trânsito em julgado (art. 332, § 2º). 
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4. Interpretação do artigo 927 do CPC/2015 

Os precedentes judiciais são tema cuja importância, no Brasil, pode ser 

aferida a partir da constatação de que inúmeros são os trabalhos acadêmicos realizados 

com o intuito de melhor compreendê-los. 

Particularmente, esta dissertação se interessa em investigar os fatores 

históricos, jurídicos e sociais responsáveis pela gradativa introjeção deste instituto no 

sistema processual brasileiro, e em que medida tais fatores influenciam ou devem 

influenciar o manejo do precedente judicial em nosso ordenamento. 

É corrente a associação deste fenômeno de fortalecimento do precedente 

judicial145 no Brasil àquilo que se denomina de aproximação ou confluência entre as 

tradições jurídicas do common law e do civil law146, o que vimos no decorrer deste 

trabalho. 

O precedente judicial, instituto típico do mundo jurídico da common law, 

estaria por essa razão sendo utilizado em países de tradição de civil law, a exemplo do 

Brasil. 

Não obstante, vimos também no capítulo 2 que o interesse pelo 

fortalecimento dos precedentes judiciais é estimulado e moldado por fatores históricos, 

jurídicos e sociais relativos à formação e desenvolvimento do Direito e da estrutura 

judiciária no Brasil. 

Em primeiro lugar, faz-se necessário remontar a uma característica 

marcante do processo civil lusitano - regido pelas Ordenações que compõem a gênese 

                                                 

145 Para análise da crescente valorização do precedente judicial no sistema processual brasileiro, cf. 
MORETO, Mariana Capela Lombardi. O precedente judicial no sistema processual brasileiro [online]. 
São Paulo: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2012, pp. 81-220. Tese de Doutorado em 
Direito Processual. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde-15052013-
162737/>. Acesso em 16.03.2019 às 09:11. 

146 Um dos motivos apontados para essa aproximação é a evolução teórica relativa à interpretação do 
direito e seu caráter indeterminado, cuja generalidade foi capaz de promover um diálogo entre o Civil 
Law e o Common Law (MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. 2. ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 53). 
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do processo civil brasileiro -, a saber, a emissão de assentos normativos pelas Casas de 

Suplicação, autorizada pela Lei da Boa Razão, de 18 de agosto de 1769. 

Tais assentos constituíam, essencialmente, enunciados de cunho geral e 

abstrato destinados a suprir lacunas ou dúvidas normativas e uniformizar o 

entendimento dos magistrados a respeito147148. 

Sua finalidade, portanto, muito difere do campo de atuação e finalidade 

primeva do precedente judicial tal como concebido nas tradições da common law, 

notadamente voltado à construção do Direito a partir e nos limites do caso concreto, 

com base em regras estabelecidas em casos anteriores similares. 

Cumpre indagar, a postura diante da jurisprudência, no Brasil, tem sua 

gênese e sofre maiores influências da cultura lusitana dos assentos normativos ou da 

cultura dos precedentes da common law? 

Essa questão, a nosso ver, é a gênese da primeira controvérsia doutrinária 

que se coloca na interpretação do artigo 927 do CPC/2015149, a qual está relacionada à 

natureza jurídica dos provimentos judiciais elencados em seus incisos. Indaga-se se o 

dispositivo inaugurou um sistema de precedentes, à símile do existente na tradição de 

common law, ou se apenas estabeleceu um rol de provimentos judiciais a serem 

observados, com estrutura diversa. 

 
                                                 

147 TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luís Carlos de. Lições de história do processo civil 
lusitano. (...) Op. cit., pp. 153-154.  

148 A inconstitucionalidade da fixação de assentos pelos tribunais com força obrigatória geral, por 
violação à separação de poderes, somente foi declarada pelo Tribunal Constitucional português em 1993. 
O longo período pelo qual perdurou esta prática, evidentemente, gerou efeitos no sistema processual que 
são sentidos até os dias atuais. 

149 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. 
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4.1. Sistema de precedentes ou mero Rol de provimentos judiciais? 

De início, aqueles que afirmam a existência de um sistema de 

precedentes não o fazem sem a ressalva de que a recepção desse instituto é feita com 

adaptações no Brasil. 

Defende-se, nesse sentido, que o stare decisis, doutrina consagrada no 

Common Law segundo a qual os precedentes judiciais devem ser observados em casos 

semelhantes posteriores, foi recebido, com adaptações, no sistema processual 

brasileiro150. 

Também afirmando a existência de um sistema de precedentes no 

CPC/2015, TEMER assevera que as objeções a esta afirmação decorrem da frustração 

com a qualidade do trato legislativo sobre o assunto. Assim, “críticas vêm sendo 

dirigidas ao ‘sistema de precedentes’ adotado pelo novo Código de Processo Civil, em 

especial à eficácia das decisões identificadas no rol do art. 927. Pensamos que muitas 

objeções decorrem da justificada frustração decorrente da adoção de um sistema que 

poderia ser melhor, e que poderia ter absorvido construções e evoluções relevantes dos 

países que possuem uma tradição de respeito às decisões judiciais”.151 

ZANETI JR. afirma que o Brasil adotou sim um modelo de precedentes, 

mas é um país híbrido, e não de civil law, ao passo que o modelo de precedentes não 

necessariamente está identificado com o modelo de common law. Afirma, portanto, que: 

É incorreto confundir o modelo de precedentes com um modelo de 
common law e o modelo da legalidade com um modelo de civil law, 
não somente porque existe uma forte aproximação entre as tradições 
jurídicas contemporâneas, como também porque a antiga identificação 
simplista entre lógica indutiva (common law) e lógica dedutiva (civil 
law) não é correta. Isso porque os precedentes são identificados a 
partir de uma lógica indutiva e aplicados a partir de uma lógica 
dedutiva. Também no common law, os juízes estão vinculados à lei 
independentemente dos precedentes. Seria muito simplista pensar o 
contrário, mas o common law reconhece que os precedentes são fonte 
do direito e, portanto, podem limitar ainda mais a discricionariedade 
dos juízes. Desta maneira, não é estranho reconhecer que, nos 

                                                 

150 MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais e o direito processual civil. Salvador: Editora 
JusPodivm, 2016, p. 57. 

151 TEMER, Sofia. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 200. 
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ordenamentos de common law, temos uma ambivalência importante, 
nunca bem compreendida pelos juristas de civil law. De um lado, uma 
maior estabilidade do ordenamento jurídico (vinculação aos 
precedentes), de outro, uma maior amplitude de tutela (remedies 
precede rights).152 

 

ZUFELATO também afirma que adotamos um sistema brasileiro de 

precedentes, mas distinto do originário do case law, pois: 

Tem características próprias que o distancia daquele modelo, tais 
como: (i) a existência de súmula que, como já referido, afasta o caso 
que deu origem ao precedente, isolando-o dos fatos e fundamentos 
que deram origem à regra; (ii) a própria corte que julga o caso o 
reconhece, no ato de emaná-lo, que aquele é o precedente a ser 
seguido; (iii) cria-se uma lógica de julgamentos em série, em geral 
sobre matéria exclusivamente de direito, com reprodução em escala, 
do precedente, de modo que no brasil a técnica do precedente 
vinculante é utilizada pra uniformizar a jurisprudência, trazer 
racionalidade ao sistema, julgar casos de massa e por consequência 
acelerar a tramitação processual. Exatamente por essas razões, que me 
parece preocupante se valer de técnicas que exigem uma atenção 
especial no reconhecimento do caso para a reprodução ou afastamento 
do precedente se o escopo for mesmo o de acelerar o julgamento de 
processos e diminuir o número de feitos em tramitação.153 

 

Nesse ponto específico, parece-nos que a preocupação não procede, pois, 

ainda que eventualmente sob o pretexto de acelerar a resolução do processo, o uso 

adequado das técnicas de reconhecimento do caso para utilizá-lo como precedente tem 

por objetivo melhorar a qualidade do julgamento, o que é inegavelmente salutar. 

Temos, de outro lado, doutrinadores que, a partir da redação dos 

dispositivos do CPC/2015, rejeitam que tenhamos adotado um sistema de precedentes. 

                                                 

152 ZANETI JR., Hermes. O valor vinculante dos precedentes: teoria dos precedentes normativos 
formalmente vinculantes. 3ª. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 430. 

153 ZUFELATO, Camilo. Precedentes Judiciais Vinculantes à Brasileira no Novo CPC: aspectos gerais. 
In: O Novo Código de Processo Civil: questões controvertidas. Vários autores. São Paulo: Atlas, 2015, p. 
110. 
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MEDINA, ao examinar os conceitos de integridade, estabilidade e 

coerência, rechaça a ideia de que o CPC/2015 significou a adoção do modelo 

precedentalista do common law no Brasil:  

A jurisprudência íntegra é, necessariamente, jurisprudência construída 
de modo coeso, em que as decisões ‘conversam’ entre si. Dessa ideia 
de integridade defluem as de uniformidade, estabilidade e coerência. 
(...) A jurisprudência que ostenta essas qualidades identifica-se com a 
aspiração constitucional, já que a atividade desenvolvida pelos 
tribunais deve consubstanciar-se em uma orientação estável e 
previsível. Isso não significa que o direito brasileiro é mais 
‘jurisprudencial’ que ‘legal’, ou que a jurisprudência teria assumido 
papel mais importante que a lei, na construção da solução jurídica. 
Não é adequado dizer, também, que vigora entre nós modelo 
precedentalista correspondente àquele observado no common law. 
Parece inadequado superestimar a influência do common law entre 
nós. O entusiasmo com institutos jurídicos de outros países pode levar 
à sua aplicação equivocada.154 

 

Para ROSSI, nossa legislação criou técnicas decisórias de padronização, o 

que definitivamente nos afasta de um sistema de precedentes. Assim, “o fato de nossa 

legislação admitir mecanismos ou instrumentos processuais aptos a criar padrões 

decisórios, com a finalidade de gerar um precedente (tipicamente brasileiro) por meio 

de uma técnica de decisões-padrão – abstrata, geral e capaz de ensejar uma infinidade 

de situações díspares em um mesmo resultado legal -, não nos coloca na qualidade de 

possuirmos um sistema de precedentes nos moldes das famílias do common law ou do 

civil law”155. 

STRECK aponta que o artigo 927 do CPC/2015 não traz precedentes do 

common law, eis que precedente é criado a posteriori, a partir da sua aplicação em um 

segundo caso análogo, ao passo que o rol de provimentos contidos no dispositivo já 

nascem com a pretensão de serem observados. Basta ver que “a própria súmula 

vinculante, em seu início, era frequentemente equiparada ao precedente. Essa errônea 

equiparação foi objeto de nossa constante crítica (pelo menos desde 1993). Depois de 

                                                 

154 MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas 
comparativas ao CPC/1973. 5a edição rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, 
pp. 1322-1323. 

155 ROSSI, Júlio César. Precedente à brasileira: a jurisprudência vinculante no CPC e no Novo CPC. 
São Paulo: Atlas. 2015, p. 152. 
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muita confusão, a maior parcela da doutrina, fundamentada principalmente, nos textos 

de Castanheira Neves sobre assentos começou a efetivar a devida distinção. Agora 

devemos retroceder”? Novamente equiparar precedente a súmula e ao julgamento de 

questões repetitivas?.”156 

Ao nosso sentir, aqueles que defendem a adoção de um sistema de 

precedentes pelo CPC/2015 fazem ressalvas que distinguem o nosso modelo daquele 

originário da common law. De outra ponta, aqueles que rejeitam que o CPC/2015 

adotou um sistema de precedentes o fazem com base em ressalvas similares àquelas 

utilizadas pela corrente contrária. 

Assim, há quem sustente que o CPC/2015 prevê de antemão quais 

provimentos são considerados precedentes, diferentemente do sistema de common law, 

em que o precedente só se qualifica como tal quando serve de fundamento de decisão 

subsequente. 

Confira-se, por exemplo, a assertiva de NEVES:  

Assim ocorre no sistema da common law, no qual os julgamentos só 
se tornam precedentes no momento em que passam a concretamente 
servir como fundamento de decisão de outros julgamentos. Conforme 
vem apontando a melhor doutrina, no Brasil foi adotada outra técnica 
na formação dos precedentes já que o Novo Código de Processo Civil 
prevê, de forma expressa e específica, quais são os julgamentos que 
serão considerados precedente. Trata-se de ‘precedente doloso’, em 
interessante nomenclatura dada por Alexandre Freitas Câmara, ou 
seja, um julgamento já predestinado a ser precedente.157 

 

A divergência, então, está situada no conteúdo daquilo que cada 

estudioso reputa qualificar como “precedente”. Ora, o precedente é um instituto jurídico 

de natureza e definição científica universal, ou pode ser conformado à luz da legislação 

de cada país? 

                                                 

156 STRECK, Lenio Luiz. Precedentes judiciais e hermenêutica. Salvador: Editora JusPodivm, 2018, p. 
94. 

157 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2 ed. rev. e atual. 
Salvador. Editora JusPodivm, 2017, pp. 1532-1533. 
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Assim, para evitar confusão terminológica que dificulta o manejo prático 

dos institutos processuais, entendemos mais adequado reservar a expressão precedente 

judicial para designar o fenômeno originado em processo evolutivo histórico na 

common law, em sua função original de construção do Direito a partir do caso concreto 

e de casos anteriores análogos. 

 

4.2. Vinculação ou Dever qualificado de fundamentação? 

Superada a premissa conceitual sobre a (in)adequação do uso da 

expressão precedentes judiciais para rotular os provimentos judiciais albergados no 

artigo 927 do CPC/2015, estabelece-se na doutrina brasileira dissenso de interpretação 

acerca do comando contido em seu caput: “Os juízes e os tribunais observarão”. 

Para fins didáticos, separamos a controvérsia mediante corte 

epistemológico que redundou em quatro diversas linhas de pensamento, cada qual 

arvorada em diferentes fundamentações sobre a interpretação dos provimentos judiciais 

em tela: (i) são vinculantes; (ii) não são vinculantes; (iii) são vinculantes em diferentes 

graus a depender do meio de impugnação cabível para fazê-los prevalecer; e (iv) os 

precedentes são de aplicação obrigatória, mas não estão listados no artigo 927 do 

CPC/2015, porquanto exclusivamente emitidos pelos tribunais superiores. 

Um primeiro entendimento afirma que, do comando “observarão”, 

decorre uma vinculação dos juízes e tribunais ao resultado daqueles julgamentos. 

Esta é a posição de DIDIER JÚNIOR, BRAGA e OLIVEIRA, que avançam no 

significado de “efeito vinculante” do precedente, por eles identificado como a força 

vinculante da ratio decidendi, da tese jurídica, da norma jurídica geral contida na 

fundamentação de um julgado: 

Ao falar em efeito vinculante do precedente, deve-se ter em mente 
que, em certas situações, a norma jurídica geral (tese jurídica, ratio 
decidendi) estabelecida na fundamentação de determinadas decisões 
judiciais tem o condão de vincular decisões posteriores, obrigando que 
os órgãos jurisdicionais adotem aquela mesma tese jurídica na sua 
própria fundamentação. No Brasil, há precedentes com força 
vinculante – é dizer, em que a ratio decidendi contida na 
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fundamentação de um julgado tem força vinculante. Estão eles 
enumerados no art. 927, CPC.158 

 

Ao interpretar seu artigo 927, §5º, ZANETI JR. pressupõe que o 

CPC/2015: 

trata de precedentes, e não mera jurisprudência ou coletânea de 
decisões do tribunal. Isto porque serão os precedentes, ou seja, as 
decisões com caráter normativo formalmente vinculante, decisões 
exaradas nos termos do caput do art. 927, que obrigarão os juízes e 
tribunais, e, assim, devem ser estas as decisões separadas e 
catalogadas adequadamente para garantir sua publicização. Isto não 
impede que os tribunais continuem a disponibilizar todas as suas 
decisões na rede mundial de computadores, mas implica em priorizar 
a sistematização daquele conjunto de decisões de caráter vinculante.159 

 

O CPC/2015 teria por escopo fortalecer em nosso ordenamento jurídico a 

cultura de que casos iguais merecem idêntica solução, devendo ser respeitado o 

pronunciamento judicial anterior, a fim de evitar tratamento não isonômico em casos 

similares. Nesse sentido, a vinculação das decisões judiciais aos precedentes tem por 

objetivo minimizar as divergências existentes entre os juízes e os tribunais160. 

Esta linha de pensamento rechaça a necessidade de que tal efeito 

vinculante tenha que estar previsto na Constituição, e isto é feito de diferentes formas. 

CRAMER, por exemplo, rebate a afirmação de que a concessão de força 

vinculante a provimento jurisdicional deve ser feita pela Constituição, argumentando no 

sentido de que a súmula vinculante tem sede constitucional apenas para que vincule 

também os outros Poderes da República: 
                                                 

158 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandre de. Curso de direito 
processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa 
julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10 ed. Salvador: JusPODIVM, 2015, p. 455. 

159 CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coords.). Comentários ao novo Código de 
Processo Civil. 2ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1319. A partir da leitura do 
artigo 927, §5º, entendemos que o legislador não usa o termo precedente no usual da common law, pois o 
precedente só nasce quando utilizado como parâmetro por um segundo julgador, e não é suscetível, 
portanto, de ser organizado previamente pelos tribunais. 

160 CURY, Elenara Ues. Precedentes judiciais e o princípio do contraditório à luz do novo Código de 
processo civil. Revista dos tribunais, vol. 978/2017, abr/2017, p. 279. 
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[Há corrente a defender] que o art. 927 do NCPC é inconstitucional, 
porque a concessão de força vinculante deve ser feita apenas pela 
Constituição. Essa compreensão respalda-se no fato de a decisão de 
controle concentrado de constitucionalidade e a súmula vinculante 
terem essa força em decorrência de disposição constitucional. Logo, 
qualquer outro precedente, para ter essa eficácia, também teria que 
contar com previsão constitucional. Esquecem-se os defensores dessa 
corrente que a previsão constitucional de força vinculante da decisão 
de controle concentrado de constitucionalidade e da súmula vinculante 
deu-se pelo fato de que esses precedentes não vinculam apenas o 
Poder Judiciário, mas também a Administração Pública direta e 
indireta, o que inclui o Poder Executivo. Assim, a eficácia vinculante 
desses precedentes tinha que ter assento constitucional, porque 
interfere na separação de Poderes.161 

 

Nesse sentido, afirmar que os provimentos listados no artigo 927 do 

CPC/2015 estão dotados de força vinculante não violaria o princípio da separação dos 

poderes, pois a observância de determinada decisão ou enunciado sumular elencado no 

dispositivo só teria como alvo os membros do Poder Judiciário e, em certa medida, os 

agentes que nele atuam. 

Com outro fundamento, SALLES chega à mesma conclusão, ao afirmar 

que no sistema brasileiro o precedente não é fonte primária do direito, apenas concretiza 

as normas legais vigentes, de modo que a vinculação de outros órgãos jurisdicionais aos 

provimentos elencados pelo CPC/2015 é questão de competência, para o fim de 

determinar qual provimento prevalece, o que dispensa tratamento em sede 

constitucional: 

Afinal, nos falta, exatamente, aquele caráter consuetudinário que faz o 
common law funcionar, ou seja, a vinculação aos precedentes feita de 
maneira tradicional, não legislada. Não é essa a fonte primária em 
nosso direito. A fonte primária de nosso direito está nas leis (...). 
Buscamos neles [nos precedentes], não a norma, mas uma unidade de 
sentido para aqueles preceitos normativos encontrados em nossas leis. 
(...) Insista-se que a natureza do precedente em nosso sistema jurídico 
é diversa daquela dos países do common law. Lá o precedente é 
normativo, constituindo fonte primária do direito. Em sistemas de 
direito codificado, como o nosso, o precedente é apenas 
jurisprudencial. A identidade dos casos permite sua utilização no caso 
sucessivo, com a vantagem da uniformidade das decisões e da 

                                                 

161 CRAMER, Ronaldo. Precedentes judiciais: teoria e dinâmica. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 
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facilidade de julgamento. Por fim, destaque-se, não se vislumbra 
qualquer inconstitucionalidade nos institutos criados a esse respeito 
pelo NCPC. A atividade jurisprudencial desenvolvida nas hipóteses 
tratadas não é legislativa. Muito ao contrário, é atividade típica da 
jurisdição nos sistemas jurídicos do chamado civil law, qual seja a de 
dotar de significado concreto as normas legais vigentes no sistema. A 
vinculação de outros órgãos jurisdicionais a súmulas e nas decisões 
dos incidentes e julgamentos aqui tratados é mera questão de 
competência, no sentido de estabelecer a decisão que deve ser 
prevalecente. Para tanto, prescinde-se de regramento constitucional.162 

 

Para esta linha de raciocínio, cujo pressuposto é a vinculação dos juízes e 

tribunais aos provimentos em questão, tal quadro não significa violação à independência 

funcional dos magistrados. 

Sobre as súmulas vinculantes, por exemplo, MANCUSO defende que a 

livre convicção do juiz não fica prejudicada, nem limitada pela aplicação de súmulas 

vinculantes, eis que o magistrado está obrigado a seguir o “ordenamento jurídico como 

um todo”.163 

Para FERREIRA, “a liberdade do julgador para decidir não é uma 

garantia para este, mas sim para o jurisdicionado, para aquele que será, positiva ou 

negativamente, atingido pela decisão”. 164 

MARINONI, por exemplo, rechaça o argumento de que a partir do 

reconhecimento de força vinculante a um precedente “estaria sendo ferido o princípio 

da livre convicção judicial e a prerrogativa de o juiz dizer o direito conforme sua 

consciência”, pois, a análise dos fatos é feita pelo magistrado, tão somente a 

interpretação do direito é que resta definida pelos tribunais superiores: 

                                                 

162 SALLES, Carlos Alberto de. Precedentes e Jurisprudência no Novo CPC: Novas Técnicas 
Decisórias? In: Grinover, Ada Pellegrini. et. al. O Novo Código de Processo Civil: questões 
controvertidas. São Paulo: Atlas, 2015, p. 83 e 87. 

163 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e Súmula Vinculante. 4ª edição. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393. 

164 FERREIRA, William dos Santos. Súmula vinculante – Solução Concentrada: vantagens, riscos e a 
necessidade de um contraditório de natureza coletiva (amicus curiae). In: WAMBIER, Teresa de Arruda 
Alvim [et al.] (coord.). Reforma do Judiciário. São Paulo: RT, 2005, p. 805. 



100 

 

A uma, porque a força vinculante somente incide sobre a 
interpretação do direito e não sobre a apreciação de fatos concretos. 
Objetiva-se apenas dar força vinculante à análise jurídica feita pelos 
tribunais superiores, sem que com isso se retire do juiz a prerrogativa 
de examinar o caso concreto, dando-lhe a solução adequada. Ademais, 
afirmar que o juiz tem o direito de julgar de forma diferente dos 
tribunais superiores constitui lamentável equívoco.165 

 

COSTA NETO aprofunda o tema, ao desdobrar o conteúdo material da 

independência judicial, para concluir que a vinculação a precedentes comprime apenas 

um de seus vários elementos, qual seja, a autonomia intelectual na interpretação do 

ordenamento jurídico: 

Seja como for, independência judicial num sentido amplo envolve não 
apenas a valoração do substrato fático da demanda, nem se resume ao 
processo. Abarca o Poder Judiciário como instituição, isto é, 
considerado uma branch que compõe a superestrutura do Estado 
globalmente considerado, ao lado das funções legislativa e executiva. 
Neste sentido a independência judicial se assimila à cláusula de 
separação de poderes, que não se limita à distinção de funções, mas à 
garantia de autonomia e liberdade de atuação quando no exercício da 
atividade-fim. Esta independência se estende aos membros integrantes 
do Poder, transmudando-se em garantias que embora não sejam 
pessoais, isto é, não sejam asseguradas à pessoa física do exercente da 
função, se voltam ao cargo individualmente considerado, 
vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. 
Assegura-se ainda a liberdade na formação da convicção sobre a 
matéria de fato, quando então estamos na órbita do livre 
convencimento motivado ou persuasão racional, e por fim, a 
autonomia intelectual na interpretação do ordenamento jurídico. De 
todos os aspectos que compõem a independência judicial, como ora 
esboçados de forma resumida, a vinculação a precedentes comprime 
unicamente o último deles. Nenhum dos demais elementos resta 
comprometido ou sacrificado, minimamente que seja.166 

 

ARAÚJO transfere a questão ainda mais para o extremo, quando assevera 

que a otimização do tempo e das decisões dos tribunais é algo latente e que não há como 

retroceder, notadamente em matérias repetitivas, que comumente envolvem litigantes 

habituais. Sendo assim, a liberdade de criação dos juízes torna-se cada vez mais restrita 
                                                 

165 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 3ª ed., São Paulo: RT, 2013, p. 515. 

166 COSTA NETO, José Wellington Bezerra da. Vinculação a precedentes e livre convencimento judicial. 
Revista de Processo, vol. 266/2017, Abr/2017, p. 447 – 480. 
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nos casos análogos já julgados em “precedentes vinculantes”, estimulando-se a 

fundamentação per relationem (motivação referenciada). Nessa perspectiva, deveria ser 

repensado o princípio da motivação judicial e, por consequência, o papel do juiz e sua 

liberdade na criação e aplicação do direito.167 

Uma segunda corrente de pensamento, diametralmente oposta, afirma 

que o artigo 927 do CPC/2015 não estabelece efeito vinculante, mas um dever 

qualificado de fundamentação. Seria, então, um dever jurídico168 de que juízes e 

tribunais considerem tais provimentos judiciais na fundamentação das suas decisões, o 

que se afirma por meio de uma interpretação sistemática com os artigos 926, a cuja luz 

os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e 

coerente, e sobretudo com o artigo 489, parágrafo primeiro, inciso VI, ambos do 

CPC/2015, este último a colimar de nulidade por falta de fundamentação a decisão que 

“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”. 

Ora, se os juízes e tribunais devem se manifestar sobre provimento 

judicial invocado pela parte, com maior razão devem se manifestar sobre aqueles cuja 

observância a lei determina, seja para aplicá-lo ou não. 

Sobre o termo “observarão”, STRECK rejeita que signifique vinculação, e 

propugna que os provimentos judiciais, quando aplicados por outro julgador, estarão 

sempre sujeitos à interpretação: 

Quero insistir que o Código de Processo Civil não instituiu um 
sistema de precedentes. Por quê? Porque, para o CPC, os provimentos 
que devem ser observados estão elencados no artigo 927, verbis: Os 
Juízes e tribunais observarão (a palavra é ‘observarão’ e não 
‘vinculação’ (...) Não encontrei menção a ‘precedentes 
vinculantes’(...) onde está o sistema de precedentes, se súmula não é 
precedente? Na verdade, a expressão ‘observação’ está ligada e se 
vincula, material e hermeneuticamente, aos artigos 926 (coerência e 
integridade), e a ‘quase-teoria da decisão’ constante no artigo 489, 

                                                 

167 ARAÚJO, José Henrique Mouta. Os precedentes vinculantes e o Novo CPC: o futuro da liberdade 
interpretativa e do processo de criação do direito. In: DIDIER JR., Fredie [et al.] (coords). Precedentes. 
Coleção Grandes Temas do Novo CPC. vol. 3. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 435. 

168 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015, p. 434. 
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parágrafo primeiro, do CPC. A observação de precedentes jamais será 
automática ou de forma subsuntiva. Há sempre um DNA do Direito a 
ser buscado e observado. Isso é applicatio.”169 

 

Nessa mesma esteira, LOPES FILHO afirma a existência de um “dever de 

observância”, cujo conteúdo semântico não significa propriamente uma vinculação, mas 

um dever de que os juízes e tribunais considerem tais provimentos em suas decisões, 

apontando as razões pelas quais os seguem ou não: 

O dever de observância, por outro lado, já evidencia que não é uma 
constrição inarredável, uma deferência insuperável, formalmente 
constrangedora. O termo é mais brando, pois evoca um dever de 
considerar, de atentar, sem qualquer subjugação. É a expressão mais 
correta a descrever a maneira de se utilizarem precedentes, que devem 
ser sempre considerados, jamais ignorados. Observar não significa que 
devam ser aplicados em toda ocasião sem haver razões hermenêuticas 
para tanto, ao deixar de seguir um precedente apontando a falta dessas 
mesmas razões também consiste em observá-los.170 

 

Também nesta linha, ROSSI, para quem “a leitura correta 

(constitucionalmente adequada) é no sentido de que, quando o NCPC afirma a 

obrigatoriedade de juízes e tribunais observarem súmula vinculante e acórdão 

vinculantes, não há nesse ponto uma proibição de interpretar. O que fica explícito é a 

obrigatoriedade de (...) utilizarem os provimentos vinculantes na motivação de suas 

decisões para assegurar não apenas a estabilidade, mas a integridade e a coerência da 

jurisprudência”171. 

Há nessa perspectiva, grandes processualistas que aduzem 

inconstitucionalidade da pretensa atribuição de efeito vinculante aos provimentos 

elencados no artigo 927. 

                                                 

169 STRECK, Lenio Luiz. Precedentes judiciais e hermenêutica. Salvador: Editora JusPodivm, 2018.p. 81 

170 LOPES FILHO, Juraci Mourão. Os precedentes judiciais no constitucionalismo brasileiro 
contemporâneo. 2ª. ed. rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 308. 

171 ROSSI, Julio Cesar. Precedente à Brasileira, a jurisprudência vinculante no CPC e no Novo CPC, São 
Paulo, Ed. Atlas, 2015, p. 392-393 
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Tal dispositivo gera séria controvérsia a respeito de sua interpretação, 

pois não oferece distinção clara entre os provimentos judiciais, agrupando-os sob o 

mesmo regime. TUCCI manifesta severa crítica ao dispositivo ao apontar ausência de 

critério científico para distinguir o que chama de diversas espécies de precedente, bem 

como vício de inconstitucionalidade, eis que a Constituição prevê efeito vinculante 

apenas para súmulas vinculantes e decisões em controle direto de constitucionalidade: 

[O artigo 927 do CPC] dispensa idêntico tratamento às diversas espécies de 
precedente, sem qualquer distinção ontológica (...). Salta aos olhos o 
lamentável equívoco constante desse dispositivo, uma vez que impõe aos 
magistrados, de forma cogente – “os tribunais observarão” -, os 
mencionados precedentes, como se todos aqueles arrolados tivessem a 
mesma força vinculante vertical. Daí, em princípio, a inconstitucionalidade 
da regra, visto que a Constituição Federal, como acima referido, reserva 
efeito vinculante apenas e tão somente às sumulas fixadas pelo Supremo, 
mediante devido processo e, ainda, aos julgados originados de controle 
direto de constitucionalidade. À míngua de uma dogmática própria, o 
legislador pátrio perdeu uma excelente oportunidade para regulamentar um 
regime adequado da jurisprudência dos nossos tribunais, entre as várias 
espécies de precedente judicial, a partir de sua natureza, considerando a sua 
respectiva origem.”172 

 

NERY JUNIOR também reputa inconstitucional a imposição de um dever 

de aplicação de tais provimentos, pois significa atribuir ao Judiciário função típica do 

Legislativo, de emissão de preceitos de caráter geral e abstrato fora dos casos 

autorizados pela Constituição Federal, a violar a separação de poderes, que só pode ser 

desenhada em sede constitucional: 

O texto normativo impõe, imperativamente, aos juízes e tribunais que 
cumpram e apliquem os preceitos nele arrolados. Trata-se de comando 
que considera esses preceitos como abstratos e de caráter geral, vale 
dizer, com as mesmas características da lei. Resta analisar se o Poder 
Judiciário tem autorização constitucional para legislar, fora do caso da 
Súmula Vinculante do STF, para o qual a autorização está presente na 
CF 103-A. Somente no caso da súmula vinculante, o STF tem 
competência constitucional para estabelecer preceitos de caráter geral. 
Como se trata de situação excepcional – Poder Judiciário a exercer 
função típica do Poder Legislativo – a autorização deve estar expressa 
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no texto constitucional e, ademais, se interpreta restritivamente, como 
todo preceito de exceção.173 

 

Denominando o artigo 927 do CPC/2015 como “rol de provimentos 

vinculantes”, STRECK E ABBOUD apontam a mesma inconstitucionalidade e afirmam que 

deixar de reconhecê-la é argumentar em bases discutíveis, pois a almejada celeridade ou 

mesmo a concretização da isonomia não podem ser alcançadas ao arrepio da 

Constituição: 

Tudo isso – e a história institucional brasileira, devidamente resolvido 
o seu chão linguístico, assim indica – aponta para a dificuldade 
contextual em se ver reconhecida a inconstitucionalidade apontada 
acerca do rol de provimentos vinculantes, porque, nos dias atuais, 
cada vez mais em sede doutrinária e prática, a discussão da 
constitucionalidade tem perdido o embate para a 
celeridade/vinculatividade. O crescimento desmesurado das demandas 
tem provocado uma espécie de adaptação darwiniana das eventuais 
inconstitucionalidades, a partir da superação dos vícios de 
inconstitucionalidade por intermédio de uma hermenêutica da 
acomodação e da adequação sistêmica, de modo a, inclusive, 
colocarmos em dúvida a declaração das inconstitucionalidades 
presentes no CPC/2015. Prova disso é que os provimentos vinculantes 
sem respaldo constitucional (ou seja, aqueles previstos no art. 927 que 
não possuem dispositivo constitucional autorizador, conforme 
indicamos nos comentários seguintes) passaram a ser defendidos a 
partir de argumentos compensatórios. Ou seja, apesar de serem 
inconstitucionais por ausência de previsão na CF, alega-se que tais 
provimentos devem ser mantidos porque asseguram a igualdade do 
jurisdicionado. Ou seja, estar-se-ia trocando uma violação da 
Constituição pela celeridade, uma vez que esta traria mais igualdade, 
argumento discutível a toda evidência.174 

                                                 

173 NERY JÚNIOR, Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16ª ed. 
rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1963. Em sentido contrário, 
MARINONI aduz que a razão de ser dos precedentes nada tem a ver com a da lei. O renomado jurista 
entende que, quando se percebe a importância da participação do Judiciário na construção do direito, o 
sistema de precedentes é uma técnica indispensável, de modo que a estabilidade dos precedentes das 
Supremas Cortes gera a estabilidade do próprio direito. Para o autor, discordando da generalidade dos 
doutrinadores de civil law, a “certeza do direito” não pode ser considerada privilégio da lei,. 
Ressaltando, ainda, que, no civil law, mais do que nunca, o respeito aos precedentes é fundamental para 
a coerência do direito, a segurança jurídica e a igualdade. Portanto, a eficácia obrigatória dos 
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eficácia geral da lei (MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes. 
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BARBOSA MOREIRA já fazia semelhante assertiva ao examinar o incidente 

de uniformização de jurisprudência contido no CPC/1973. Comparava a pretensão de 

atribuir efeito vinculante fora da previsão constitucional ao sistema dos “assentos com 

força de lei”, retirado do anteprojeto justamente por crítica que lhe atribuía o vício da 

inconstitucionalidade: 

“(...) Por outro lado, a despeito do que se lê no art. 557 e seu §1º - A, 
as proposições constantes da Súmula não têm obrigatoriedade 
assimilável à da lei, não vinculam os outros tribunais do país, nem os 
juízos de primeiro grau – a não ser, agora, aquelas a que a Corte 
Suprema atribua efeito vinculante, nos termos do art. 103-A da Carta 
da República, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 45, e do 
art. 8º desta. Disso se tiram subsídios que devem guiar o intérprete na 
exegese do art. 479, caput, do atual Código de Processo Civil. O 
anteprojeto adotara o sistema dos assentos com “força de lei”, mas a 
crítica doutrinária, como oportunamente registrado, denunciou-lhe a 
inconstitucionalidade. Não se pode reintroduzir no Código, por via 
exegética, uma eiva de que o texto se purgou a tempo. As proposições 
que o tribunal assente, pelo voto da maioria de seus membros, não se 
convertem, com a inclusão da Súmula, em normas legais. No tocante 
ao prejulgado do art. 861 do Código anterior, a doutrina prevalecente 
limitava-lhe a eficácia vinculativa ao caso concreto. As razões de 
então subsistem hoje, a impedir que se equipare à da lei a força de 
qualquer enunciado jurisprudencial inserto em Súmula.175 

 

Na mesma linha, NEVES, explicando a inconstitucionalidade do art. 927 

do CPC de 2015, diz que tal dispositivo cria “uma eficácia vinculante de precedentes e 

de súmulas não vinculantes sem previsão nesse sentido no texto constitucional, já que a 

Constituição Federal reserva efeito vinculante apenas às súmulas vinculantes, mediante 

devido processo, e aos julgados originados em controle concentrado de 

constitucionalidade”176. Dessa forma, a dicção do artigo 927 contrariaria a ordem 

estabelecida pela própria Constituição Federal, no sentido de impor efeito vinculante a 
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diversos tipos de decisões e entendimentos proferidos por órgãos do Poder Judiciário, 

em evidente afronta ao que dispõe o texto da Carta Magna. 

Alguns doutrinadores que rejeitam o efeito vinculante que se pretende 

atribuir aos provimentos judiciais em referência ainda trazem outro argumento à sua 

tese, qual seja, a indevida restrição à atuação dos juízes singulares e colegiados de 

segunda instância, estancando em certa medida o livre convencimento motivado e a 

independência funcional, dificultando a justiça do caso concreto, atenta às 

peculiaridades de cada caso individual. 

Para esta parte da doutrina, a obrigatória vinculação dos magistrados e 

tribunais a precedentes impostos pelo legislador, tal como agora exposto no artigo 927 

do CPC/2015, causaria grande impacto negativo na independência dos juízes na 

aplicação das regras de julgamento e na eficiência das decisões judiciais. 

Nesse sentido, sob a vigência do CPC/1973, DALLARI asseverou que, em 

sede de controle concentrado de constitucionalidade de determinada lei ou ato 

normativo, ou ainda de normas paralelas a isto – em que pese a posição crítica do autor 

sobre a possibilidade de existência de tal paralelismo –, o Supremo Tribunal Federal 

assumiria “poderes praticamente absolutos, muito além daqueles previstos na 

Constituição. Com efeito, no uso de um poder de tal amplitude, o Supremo Tribunal 

iria, fatalmente, restringir as competências do Poder Legislativo, estabelecendo uma 

lista de assuntos sobre os quais seria proibido legislar. Isso representaria evidente 

agressão ao princípio da separação de poderes, que integra o cerne fixo da 

Constituição brasileira, sendo, portanto, inconstitucional”177. 

Ainda, DALLARI afirma que “é fácil prever que em muitas situações 

concretas a súmula [vinculante] terá o significado de uma camisa de força, impedindo 

soluções  justas, devendo surgir situações em que o bom senso e o compromisso com a 

Justiça tornarão praticamente impossível a estreita obediência à súmula”178, de modo 

que isso reduziria, na visão do autor, a independência dos magistrados e Tribunais, não 

sendo conveniente ao direito e à justiça. 
                                                 

177 DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 72-73. 
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Nesta linha, FEDERIGHI afirma que se trata de violação injustificável à 

independência do juiz:  

Os artigos 520 a 522 [do projeto do CPC/2015] introduzem uma 
vinculação das decisões judiciais à jurisprudência. Também não 
parece ser uma boa inovação. Desnecessário lembrar que o sistema 
brasileiro segue o da civil law, que não é vinculado às decisões 
jurisprudenciais, como o da common law inglesa, por exemplo. A 
independência do juiz para chegar à sua convicção ainda é princípio 
constitucional e, certa ou errada, a decisão merece ser prestigiada e 
obedecida, até que seja objeto de nova análise pelas Cortes.179 

 

ARONNE aponta injustificada restrição à independência funcional do 

magistrado, dificultando a justiça do caso concreto e até mesmo uma construção mais 

ponderada da interpretação a ser estabilizada: 

Estando o magistrado, ao analisar o caso concreto, cerceado pela letra 
da lei, ao sentenciar da forma que acredite ser a mais justa, pode este, 
ignorá-la, de forma que possa distribuir a justiça, até por ser esta a 
razão precípua de existir o Poder Judiciário. O judiciário não pode 
legitimar o injusto. É isto que ocorre, segundo tal visão, sempre que é 
aplicada uma lei injusta ao caso concreto. Quanto à jurisprudência, 
esta é vista, por alguns autores alternativos, como comprometida com 
situações concretizadas, não alcançando, assim, sempre o justo. Ou 
seja, a jurisprudência refere-se a um caso concreto, dispondo sobre a 
aplicação da justiça em relação àquele caso. Um novo, que venha à luz 
do judiciário, por mais semelhante que seja a outro, nunca é igual, 
posto que lides versam sobre relações humanas. Sendo assim, a 
jurisprudência nem sempre espelhará a justiça em um novo caso 
concreto a ser apreciado.180 

 

Ainda segundo ARONNE, a lei e a jurisprudência não podem ser tidas 

como “um caminho cego” a ser seguido pelo Poder Judiciário, elas devem ser apenas 

um referencial para que as relações jurídicas não se tornem estáveis181. 

                                                 

179 FEDERIGHI, Wanderley J. Notas sobre o Projeto do Novo CPC: solução ou mais problemas? In: 
Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 16, nº 41, Escola Paulista da Magistratura. Julho-Setembro/2015, p. 
144. 

180 ARONNE, Ricardo. O princípio do livre convencimento do juiz. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris 
Editor, 1996, p. 61. 

181 ARONNE, Ricardo. O princípio do livre convencimento do juiz (...). Op. cit., p. 61. 
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Aprofundando-se na crítica, STRECK observa que todo magistrado exerce 

a função de garantia aos direitos fundamentais, e não pode ser limitado a reproduzir 

interpretações fixadas de forma prévia em enunciados supostamente universalizáveis: 

“Tampouco pode-se aceitar como válida a tentativa de construção de uma neo-
escola da exegese, que tenta reduzir complexidade em um sistema de 
enunciados (de duvidosa normatividade) supostamente claros e precisos a ponto 
de tornar desnecessária qualquer atividade de interpretação, ressuscitando 
vetusto brocado ‘in claris cessat interpretatio’. É preciso lembrar que todo juiz 
é um garante de direitos fundamentais. (...) O plano dos precedentalistas parece 
claro: deslocar todo o poder de atribuição de sentido para os Tribunais 
Superiores (...). Surge, no horizonte, um novo tipo de juiz (e desembargador): 
juiz-desembargador-boca-dos-precedentes-à-brasileira ”p. 68-69182 

 

Nesse aspecto, STRECK se contrapõe à tese de MARINONI, que veremos 

adiante, quando este propugna que os tribunais superiores são os tribunais de vértice a 

quem incumbe interpretar e aos demais juízes cabe simplesmente segui-los. 

REIS183 ainda observa de forma pertinente que os precedentes não 

eximem a interpretação dos casos que possam demandar a aplicabilidade. Desde que a 

decisão venha embasada por fundamentos, há possibilidade de se recusar a aplicação de 

determinado precedente, com fins de indicar a necessidade de promoção de um novo 

entendimento acerca do tema abordado. Neste contexto, não haveria uma desobediência, 

mas sim uma etapa dialética do desenvolvimento interpretativo dos precedentes. 

Por fim, dignas de nota duas outras linhas de pensamento, que refogem 

ao antagonismo das duas anteriores. 

Uma é a que define se o provimento judicial é vinculante ou não segundo 

o meio de impugnação cabível contra a decisão que não o aplique. 

                                                 

182 STRECK, Lenio Luiz. Precedentes judiciais e hermenêutica. Salvador: Editora JusPodivm, 2018, pp. 
68-69. 

183 REIS, Maurício Martins. As súmulas são precedentes judiciais: de como as súmulas devem ser 
interpretadas como se fossem precedentes de jurisprudência. In: Revista de Processo, vol. 230, Abril de 
2014, pp. 424 e 427. 
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Nessa linha de pensamento intermediária, sustenta-se que os provimentos 

elencados no artigo 927 do CPC/2015 estão dotados de eficácia vinculante de diferentes 

graus, a depender do meio de impugnação cabível contra o seu descumprimento: 

Com a Lei 13.256, de 04.02.2016, passa a ser possível falar em três 
graus de eficácia vinculante: grande, médio e pequeno. O julgamento 
proferido em controle concentrado de constitucionalidade, as súmulas 
vinculantes, o IRDR e o incidente de assunção de competência têm 
eficácia vinculante grande, porque o desrespeito a qualquer deles, 
por qualquer decisão, proferida em qualquer grua de jurisdição, é 
impugnável por reclamação constitucional. O precedente formado em 
julgamento de recursos especial e extraordinário repetitivos e no 
julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral tem 
eficácia vinculante média, já que o cabimento da reclamação 
constitucional exige o exaurimento das instâncias ordinárias. 
Finalmente, os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal 
em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 
matéria infraconstitucional e a orientação do plenário ou do órgão 
especial aos quais estiverem vinculados têm eficácia vinculante 
pequena, porque da decisão que a desrespeita não cabe reclamação 
constitucional.184 (grifamos e sublinhamos). 

 

Também afirmando a existência de graus de obrigatoriedade, porém, com 

alguma diferença sobre a definição de cada grau, WAMBIER: 

Há a obrigatoriedade que poderíamos chamar de forte – se não 
respeitada cabe, para correção da decisão que a desrespeitou, um 
remédio especificamente concebido com esta finalidade. Infelizmente, 
no Brasil, parece ser este o único caso em que se considera realmente 
haver obrigatoriedade. Um bom exemplo é o cabimento da 
reclamação contra decisão que desrespeita acórdão do STJ ou do 
STF, em julgamento de recursos repetitivos. 1.11 Pode-se conceber, 
também, a obrigatoriedade média – ocorre quando desrespeitado o 
precedente. Pode a parte lançar mão de uma medida qualquer prevista 
no sistema, com o objetivo de adequar a decisão àquela desrespeitada. 
É o caso da decisão do STF que resolve o recurso interposto por A 
contra B, decidindo a inconstitucionalidade da lei aplicada, incidenter 
tantum. 1.12 Por fim, há a obrigatoriedade fraca – esta é meramente 
cultural. Não há sanções no sistema, pelo fato de ser desrespeitada. 
Nem meios processuais existem para que se possa corrigir a decisão. É 

                                                 

184 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil: Leis 13.105/2015 e 
13.256/2016. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Método, 2016, p. 502. 
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o caso de uma sentença que desrespeita jurisprudência não unânime, 
mas majoritária do Tribunal local.185 

 

Para MEDINA186, os pronunciamentos referidos nos incisos IV e V do 

artigo 927 não têm caráter vinculante, principalmente por não haver previsão de 

cabimento de reclamação constitucional contra a decisão que o desrespeitar. Contudo, 

alerta o autor, isso não significa que as súmulas “não vinculantes” possam ser 

simplesmente ignoradas pelos órgãos jurisdicionais, pois, para que isso aconteça, deverá 

argumentar, expondo, na fundamentação da decisão, “a existência de distinção no caso 

em julgamento ou a superação do entendimento”, nos termos do artigo 489, § 1º, VI, do 

CPC. 

Também em sentido semelhante, TALAMINI conceitua eficácia vinculante 

em diversos graus. Vinculação fraca ou padrão é aquela da qual decorre apenas uma 

força persuasiva. Vinculação média se constata a partir da existência de precedente que 

autoriza a simplificação do procedimento, tal como a solução de plano do caso nos 

tribunais pela via monocrática. Por fim, vinculação forte é a imposição da adoção do 

pronunciamento na generalidade dos casos sobre a mesma questão jurídica, autorizando 

contra o seu descumprimento formulação de reclamação para preservação da 

autoridade. Para o processualista, vinculação forte está prevista na Constituição Federal 

nas decisões liminares e nos pronunciamentos finais de acolhimento ou improcedência 

do pedido na ação direta de inconstitucionalidade, na ação declaratória de 

constitucionalidade, na arguição de preceito fundamental e na súmula vinculante (CF, 

arts. 102, §§1.º e 2.º, e 103-A; Lei 9.868/1999, art. 11, § 1.º, art. 12-F, § 1.º, art. 21, art. 

28, parágrafo único; Lei 9.882/1999, arts. 5.º, § 3.º, e 10.º, § 3.º; Lei 11.417/06, art. 7.º). 

No CPC/2015 também haveria vinculação forte nas decisões proferidas nos 

procedimentos de recursos especiais e de recursos extraordinários repetitivos e nos 

                                                 

185 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al]. Primeiros comentários ao novo código de processo civil: 
artigo por artigo. 2ª ed. rev., atual. e ampl. 2ª tiragem. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 
1457. Importante observar que a Lei 13.256/2016 condicionou o cabimento da reclamação nos casos de 
recursos especial e extraordinário repetitivos e no julgamento de recurso extraordinário com repercussão 
geral ao esgotamento das instâncias ordinárias. 

186 MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas 
comparativas ao CPC/1973. 5a edição rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, 
p. 1346. 
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incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência (artigos 

985, §1º c/c 928; 947, §3º; 988, IV).187 

A outra linha de pensamento a que nos referimos é a de MARINONI, 

ARENHART e MITIDIERO, que sustentam a tese de que a emissão de precedentes é 

atribuição exclusiva das Cortes Superiores, e todos precedentes por elas emitidos são 

vinculantes, não somente aqueles formalmente previstos no artigo 927 do CPC/2015188. 

Ao abordar a interpretação e eficácia dos precedentes na Corte Suprema, 

MITIDIERO189 pondera que a força vinculante do precedente judicial não depende 

especificamente de uma manifestação calcada pelo direito positivo. Envolve a 

compreensão de igualdade e segurança jurídica que abarca o ordenamento jurídico visto 

como uma totalidade. O precedente serve como parâmetro essencial para avaliação da 

igualdade de todos diante da ordem jurídica e garantia da mencionada segurança. Tal 

perspectiva, todavia, pode trazer uma crise de estabilidade do significado dos 

enunciados legislativos que embasam o precedente, ao existirem, por exemplo, 

múltiplas interpretações judiciais sobre esse significado quando da formação ou 

alteração do precedente. 

MARINONI justifica um sistema de precedentes obrigatórios em nove 

pilares, quais sejam, (i) valor e comportamento; (ii) unidade e desenvolvimento do 

                                                 

187 TALAMINI, Eduardo. O que são “precedentes vinculantes” no CPC/2015. Disponível em 
https://www.academia.edu/37336207/O_QUE_S%C3%83O_OS_PRECEDENTES_VINCULANTES_N
O_CPC_15_2016_. Acesso em 25.02.2019 às 16:56. 

188 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio; e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 
Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 873. Em sentido contrário, STRECK e RAATZ, que 
divergem da pretensa separação entre texto legal e norma, bem com da extração de força do precedente 
tão somente da autoridade de quem o emitiu: “é a partir dessa “constatação” que os seus autores 
defendem a necessidade de atribuir a uma (sic) Corte de Precedentes o poder de dizer qual, dentre os 
possíveis sentidos dos textos normativos, deve prevalecer. Como texto e norma estão, para eles, 
separados, essa dação de sentido é realizada de modo voluntarista, de modo que os novos “oráculos do 
sentido do texto normativo” figuram como o canário do conto machadiano: são livres para, com a sua 
subjetividade, atribuir os limites do mundo do Direito. (...) “não há como deixar de enxergar, na “teoria 
dos precedentes à brasileira” uma espécie de “positivismo jurisprudencialista”, segundo o qual, 
independentemente do seu conteúdo, o precedente vincula. Legitimidade e autoridade confundem-se. 
Trata-se de um (neo)realismo.” (STRECK, Lenio Luiz; RAATZ, Igor. A teoria dos precedentes à 
brasileira entre o solipsismo judicial e o positivismo jurisprudencialista ou “de como o mundo (não) é 
um brechó”. Revista de Processo, v. 41, n. 262, dez. 2016, São Paulo, 2016, p. 403). 

189 MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas. São Paulo: RT, 2013, p.76-77. 
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direito; (iii) clareza e generalidade; (iv) promoção da igualdade; (v) fortalecimento 

institucional; (vi) limitação do poder do Estado;(vii) previsibilidade;(viii) racionalidade 

econômica; e (ix) respeito ao direito e responsabilidade pessoal. Relativamente à 

eficácia obrigatória ou vinculante das decisões das Cortes Supremas, ressalta tratar-se 

de imperativo de igualdade, uma vez assumidas as suas decisões como agregadoras de 

substância à ordem jurídica, para além do texto da lei: 

Porém, quando se tem claro que a Corte Suprema atribui sentido ao 
direito, pronunciando a “última palavra” acerca da interpretação 
possível, e que esse é um ato que produz algo autônomo em relação à 
lei, agregando substância à ordem jurídica, resta claro que não apenas 
a unidade do direito, mas também a igualdade perante o direito, 
naturalmente reclamam uma eficácia obrigatória ou vinculante às 
decisões da Corte Suprema. (...) A eficácia obrigatória não é uma 
exigência abstrata, desejada por uma determinada forma de 
compreender o direito, mas uma decorrência da igualdade. O mesmo 
fundamento que levou à formulação da frase de que “todos são iguais 
perante a lei” está implícito na necessidade de se ter as decisões das 
Cortes Supremas como precedentes obrigatórios. Trata-se de algo 
imprescindível num país que realmente acredita – e se cansou de 
demagogicamente proclamar – que todos devem ser igualmente 
tratados perante o direito.190 

 

4.3. Análise crítica sobre o estado da questão 

Procuramos ao longo da dissertação identificar os fatores históricos, 

jurídicos e sociais responsáveis pela crescente valorização da jurisprudência e institutos 

correlatos no sistema processual brasileiro, que desembocou na adoção expressa do 

precedente judicial pelo CPC/2015, que demonstrou alguma preocupação em preservar 

a natureza que o instituto ostenta na tradição de common law, em especial quando os 

vincula às circunstâncias fáticas que “motivaram sua criação” – os precedentes são 

formados a partir e nos limites de um caso concreto -, e veda deixar de seguir 

precedente sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a 

superação do entendimento – em alusão às técnicas denominadas distinguishing e 

overruling, originadas em países com raízes na common law. (artigos 489, §1º, V e VI; 

artigo 926, §2º; e artigo 927, §5º). 

                                                 

190 MARINONI, Luiz Guilherme. A ética dos precedentes: justificativa do novo CPC. 2ª ed. rev., atual e 
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 108. 
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Não obstante, o novo estatuto processual também adotou de maneira 

explícita conceitos correlatos, tais como jurisprudência (dominante) e enunciados de 

súmula, os quais, a nosso ver, têm maior aproximação com a cultura dos assentos 

normativos lusitanos, de maior generalidade e abstração191192. Basta relembrar as 

palavras de JOÃO MENDES JUNIOR193: “os Assentos associam o Poder Judiciário ao 

Poder Legislativo, ao passo que os arestos mantêm o Poder Judiciário na esfera de 

suas atribuições: os Assentos são leis, ao passo que os arestos são simples exemplos 

que podem ser seguidos ou não em casos semelhantes e que não obrigam senão às 

próprias partes que intervieram no feito”. 

Assim, de início, identificamos que as tentativas de uniformização da 

jurisprudência no Brasil têm em sua gênese a influência do processo civil lusitano, em 

especial na sistemática dos assentos normativos das Casas de Suplicação, cujo caráter 

de generalidade e abstração pode ser observado em uma variedade de enunciados das 

súmulas dos tribunais brasileiros, ou mesmo nas ementas de seus julgados. 

Em seguida, vimos que a evolução da teoria da interpretação do Direito 

debruçou-se sobre textos legais, estes cada vez mais expressos em tessitura aberta, pelo 

uso em especial de conceitos jurídicos indeterminados, a intensificar a possibilidade de 

divergência acerca do conteúdo da norma. 

Em paralelo, a expansão do acesso à justiça no Brasil ocorreu neste 

momento de carência de segurança e previsibilidade acerca do conteúdo das normas, o 

que acabou por estimular o surgimento de conflitos e a litigância em massa. 

                                                 

191 Sobre a similitude entre os assentos do direito português à sumula vinculante brasileira, cf. ROSSI, 
Júlio César. Precedente à brasileira: a jurisprudência vinculante no CPC e no Novo CPC. São Paulo: 
Atlas. 2015, pp. 164-170. 

192 Essa característica, vale dizer, é fortemente criticada por CASTANHEIRA NEVES: “um segundo efeito 
negativo do regime dos assentos tem sido comumente apontado pela doutrina e é ele, efetivamente, da 
maior importância: trata-se da prescrição de um critério-norma que se propõe uma intenção normativa 
geral (geral e abstracta) e que, todavia, é emitida a partir apenas da decisão de um caso concreto. Tenha 
sido embora correcta a decisão para esse caso, nas circunstâncias dele, já não pode assegurar-se que a 
generalização formal dessa decisão – que mais não pode fazer a emissão de assento – ofereça uma 
solução correcta para todos os casos porventura do mesmo tipo, mas em circunstâncias relevantes 
diferentes” (CASTANHEIRA NEVES, António. O instituto dos assentos e a função jurídica dos 
supremos tribunais. 1ª edição (reimpressão). Coimbra: Coimbra Editora, 2014, p. 631). 

193 ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de. Direito judiciário brasileiro. 5. ed. São Paulo: Freitas Bastos, 
1960, p. 444. 
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Assim, em um contexto mais amplo de confluência entre as tradições da 

common law e da civil law, o precedente judicial parece ter sido adotado no Brasil não 

apenas em sua função original de construção do Direito a partir do caso concreto e de 

casos anteriores análogos (tradição da common law), mas também como uma resposta 

processual à necessidade de se uniformizar a jurisprudência e de se conferir tratamento 

adequado à litigância repetitiva. 

Esse processo de introdução do precedente judicial, um instituto da 

common law, no Brasil, um país cujo sistema jurídico tem influências de outra ordem e 

características peculiares, evidentemente, é suscetível a enfrentar incompatibilidades e 

necessidade de leituras de adaptação. 

Daí ser forçoso explorar em que medida os referidos fatores que 

influenciaram o processo de adoção do precedente judicial no Brasil orientam ou devem 

orientar a interpretação do artigo 927 do CPC/2015. 

Como vimos nos itens anteriores, há quem interprete o artigo 927 do 

CPC/2015 como o centro de um sistema de precedentes194, fazendo uma leitura que tem 

como pressuposto a adoção, pelo sistema brasileiro, do precedente oriundo da tradição 

de common law195. Isto é, assumem o precedente como fonte do direito, a partir do 

caráter criativo da jurisdição, que integra o sistema ao dar concretude aos conceitos 

jurídicos indeterminados contidos na legislação positivada. Essa é a razão pela qual 

afirmam que tais precedentes são vinculantes, e isto não significaria violação à 

separação de poderes ou à independência funcional dos magistrados, eis que é 

imperativa a aplicação uniforme do ordenamento, o qual é integrado não só pela lei, 

cuja produção está na competência do Legislativo, mas também pelos precedentes 

judiciais, cuja produção é de atribuição do Judiciário. 

                                                 

194 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandre de. Curso de direito 
processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa 
julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10 ed. Salvador: JusPODIVM, 2015, p. 455. 

195 Para essa afirmação, faz-se necessária uma adaptação de pronto. É que o CPC/2015 estaria prevendo 
de antemão quais julgamentos são considerados precedentes, o que muito difere do sistema de common 
law, em que o precedente só se qualifica como tal quando serve de fundamento ou parâmetro a decisão 
subsequente. 
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Numa linha intermediária, há quem sustente que a fonte do direito no 

sistema brasileiro permanece sendo a lei196, de modo que os precedentes em nosso 

sistema têm mera função interpretativa e uniformizante197, e não de criação normativa, 

sendo esta a razão pela qual a vinculação, tal qual formatada, não representa violação à 

separação de poderes ou à independência funcional dos juízes. 

Há também uma terceira via, que o artigo 927 do CPC/2015 como um rol 

de provimentos judiciais com pretensão de vinculação dos magistrados a teses gerais e 

abstratas neles fixadas. Esta leitura está em consonância com o exame da formação 

histórica do processo civil brasileiro, que tem raiz nos assentos portugueses e na 

propagação de enunciados sumulares. Daí a afirmação de que esta pretensa vinculação é 

inconstitucional, por transferir ao Judiciário, via lei ordinária, atividade 

constitucionalmente típica do Legislativo198. 

Como se percebe, a gênese da divergência reside na perspectiva eleita 

para se interpretar o dispositivo. Ora é constitucional, sob a ótica em que influenciado 

pela aproximação entre common law e civil law, que pressupõe o precedente como fonte 

                                                 

196 Por todos, TALAMINI: “Esse papel construtivo é atribuído não apenas aos órgãos judiciais, mas a 
todos aqueles que aplicam, vivenciam, diariamente o direito. Esse fenômeno, sempre presente no direito 
da civil law, intensificou-se a partir da Segunda Guerra Mundial – até mesmo como uma reação ao fato 
de que um ordenamento positivado tenha se prestado a legitimar atrocidades como as praticadas pelo 
regime nazista. Estabeleceram-se sistemas de Constituições rígidas e se multiplicaram as normas com 
caráter principiológico e (ou) que empregam conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas gerais, de 
modo que, cada vez mais, a definição do sentido e alcance do comando normativo depende da 
consideração particularizada dos valores reinantes na sociedade. Nesse contexto, as decisões 
jurisdicionais assumem especial importância – seja para definir soluções para o caso concreto, seja para 
produzir diretrizes jurisprudenciais que contribuem para a própria conformação do ordenamento 
jurídico como um todo. Assim, o CPC/15 não inaugura um novo modelo de fontes do direito. O cenário 
acima descrito já se punha antes e independentemente dele. O Código, portanto, não é causador de 
nenhuma alteração de paradigmas. Antes, ele é o reflexo de paradigmas que foram gradativamente se 
alterando nos últimos cinquenta ou sessenta anos. As regras que atribuem força vinculante a 
determinados precedentes não alteram as balizas do direito material. São mecanismos eminentemente 
processuais – ainda que engendrados tendo-se em vista as necessidades e peculiaridades do atual 
sistema jurídico.” (TALAMINI, Eduardo. O que são “precedentes vinculantes” no CPC/2015. 
Disponível em 
https://www.academia.edu/37336207/O_QUE_S%C3%83O_OS_PRECEDENTES_VINCULANTES_N
O_CPC_15_2016_. Acesso em 25.02.2019 às 16:56). 

197 Cf. distinção terminológica feita por SALLES consignada no item 1.1., entre precedente normativo e 
precedente jurisprudencial. 

198 TUCCI, José Rogério Cruz e. O Regime do Precedente Judicial no Novo CPC. In: DIDIER JR., Fredie 
... [et al.] (coords.). Precedentes – Coleção Grandes Temas do Novo CPC. v. 3. Salvador: Juspodivm, 
2016, p. 454. Ainda, NERY JÚNIOR, Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil 
Comentado. 16ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1963. 
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do direito, cuja emissão está inserida na atividade jurisdicional. Ora constitucional, mas 

sob o fundamento de que os provimentos elencados seriam meramente uniformizantes. 

Ora, inconstitucional, sob a ótica em que influenciado pela cultura dos assentos 

portugueses, geralmente compostos por provimentos de natureza abstrata e genérica, o 

que não pode ser feito pelo Judiciário com força de lei.  

Diante desse quadro, ao nosso sentir, há de prevalecer sobre o artigo 927 

do CPC/2015 interpretação conforme à Constituição, considerando não somente a nossa 

história jurisprudencial de uniformização mediante teses cristalizadas em súmulas, mas 

também o inegável acolhimento, por nosso sistema, de técnicas de operação com 

precedentes, a símile das existentes no sistema de common law, tais como a 

identificação da ratio decidendi do precedente, o distinguishing e overruling (artigos 

489, §1º, V, VI; 926, §2º). 

Em primeiro lugar, para evitar confusão terminológica que dificulta o 

manejo prático dos institutos processuais, permanecemos com a premissa de que o 

precedente é um instituto jurídico de natureza e definição científica universal, e não 

deve ser desnaturado ou conformado à luz da legislação de cada país.  

Entendemos mais adequado reservar a expressão precedente judicial para 

designar o fenômeno originado em processo evolutivo histórico na common law, em sua 

função original de construção do Direito a partir do caso concreto e de casos anteriores 

análogos, e que não pode ser designado previamente pela lei como precedente, pois é 

tido como tal a partir do momento em que utilizado como parâmetro em caso 

subsequente. Não é adequado, portanto, falar-se em rol de precedentes previstos em lei. 

199 

Vamos, então, à leitura dos incisos previstos no artigo 927 do CPC/2015. 

                                                 

199 Essa é uma das críticas que Rossi faz ao nosso sistema, porquanto, no common law, “o precedente 
genuíno (...) nunca nasce desde-sempre precedente. Se ele tiver coerência, integridade e racionalidade 
suficientes para torná-lo ponto de partida para discussão de teses jurídicas propostas pelas partes, e, ao 
mesmo tempo, ele se tornar padrão decisório para os tribunais e demais instâncias do Judiciário, é que 
ele poderá com o tempo vir a se tornar precedente”. Com base nisso o que confere ao precedente 
obrigatoriedade é a “aceitação pelas partes e pelas instâncias inferiores do Judiciário”, sendo este fator o 
efeito democrático do “leading case”, justamente o reverso da letra do artigo 927 do CPC/2015, que tenta 
instituir um efeito vinculante desde seu nascimento. (ROSSI, Júlio César. Precedente à Brasileira, a 
jurisprudência vinculante no CPC e no Novo CPC. São Paulo: Ed. Atlas, 2015, p. 392). 
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Inarredável que os provimentos judiciais listados nos incisos I e II - I - as 

decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 

constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; - têm regime jurídico 

previsto na Constituição Federal, e são dotados de potencial de fixação de tese geral e 

abstrata200, pois se desprendem das causas que os ensejaram, e mesmo assim vinculam, 

exatamente em decorrência do efeito vinculante, categoria com sede constitucional, 

responsável por desenhar os limites da separação entre os poderes. 

Neste ponto, é preciso assentar que “efeito vinculante” é uma categoria 

jurídica própria, com fundamento constitucional e de natureza processual, destinado a 

vincular os magistrados à aplicação de tese geral e abstrata fixada pelos provimentos 

judiciais expressamente autorizados pela Constituição a tanto, como se de lei se tratasse. 

Essa é a linha de BUENO201:  

“Sim, porque, decisão jurisdicional com caráter vinculante no sistema 
brasileiro depende de prévia autorização constitucional – tal qual a 
feita pela EC n. 45/2004 – e, portanto, fora da esfera de 
disponibilidade do legislador infraconstitucional. Ademais, não parece 
haver nenhuma obviedade ou imanência em negar genericamente o 
caráter vinculante às decisões jurisdicionais, mesmo àquelas emitidas 
pelos Tribunais Superiores. Isto porque a tradição do direito brasileiro 
não é de common law. É analisar criticamente, dentre tantos outros 
fatores, o real alcance das cinquentenárias Súmulas (não vinculantes) 
do STF e sua cotidiana aplicação totalmente alheia a uma verdadeira 
teoria de precedentes para chegar a esta conclusão. Não é diversa a 
experiência, embora mais recente, das próprias Súmulas Vinculantes 
daquele Tribunal e das Súmulas do STJ”. 

 

                                                 

200 Nesse sentido, ROSA afirma que as súmulas vinculantes são aplicáveis somente levando em 
consideração seus enunciados genéricos e não os fundamentos das decisões que deram origem 
efetivamente ao enunciado, e somente em um “verdadeiro sistema de precedentes judiciais” é que os 
julgados precedentes à súmula são levados em consideração, que não seria o caso brasileiro. E prossegue: 
“Assim, as súmulas vinculantes, tal qual os assentos, se desprendem das causas que lhes deram origem e 
se aplicam independentemente da demanda subjacente, como verdadeiro enunciado normativo. Abboud 
anota ainda que grande evidência da natureza legislativa da súmula vinculante é o fato de ela poder ser 
revisada ou revogada a qualquer tempo pelo próprio STF, tal qual qualquer ato normativo expedido pelo 
Congresso Nacional. A súmula vinculante não se assemelha a uma decisão transitada em julgado, mas 
sim a uma lei ordinária”. (ROSA, Renato Xavier da Silveira. Precedentes no processo civil brasileiro: 
valorização e efetividade. 198f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Direito, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2013, p. 97) 

201 BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. 2ª ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Saraiva, 2016, p. 733. 
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CASTANHEIRA NEVES já tecia críticas a essa pretensa vinculatividade dos 

assentos enquanto provimento judicial genérico e abstrato, pois, “que a função 

jurisdicional, caso não respeite esta diferença que a distingue da função legislativa, 

não só ultrapassa os limites da sua legitimidade, como compromete a sua específica 

função política no sistema político – pois assumiria um modo normativo que, sendo a 

forma jurídica da prescrição jurídico-política, a projectaria no domínio (ou na 

possibilidade) da decisão política, em contradição assim com a sua legitimidade e a 

sua intenção específicas de juízo jurídico”. 

Há processualistas que de certo modo equiparam tese jurídica à ratio 

decidendi, contanto que se extraia o seu conteúdo da leitura dos fundamentos do 

julgado202. No entanto, neste ponto, estamos com STRECK, que relembra a complexidade 

do processo de identificação da ratio decidendi: 

Não nos parece adequado simplesmente equiparar ratio decidendi a 
uma tese jurídica repetitiva presente em RE e REsp. E nem equiparar 
precedente a qualquer tese jurídica que o STF e o STJ o façam. Não 
sabem que a genuína ratio decidendi vai se estabelecendo e aclarando 
com o devir interpretativo em função dos futuros casos em que o 
‘genuíno’ precedente passa a ser replicado? Não sabem que a ratio 
decidendi não é imposta pelo tribunal superior prolator da decisão? 
Não sabem que ela se estrutura pelo trabalho dos causídicos e das 
instancias inferiores? Ou alguém imagina o justice Marshall 
finalizando o voto e escrevendo: doravante, está criado o controle 
difuso de constitucionalidade?203 

 

Quanto aos incisos III, IV e V - 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 – parece-nos correto afirmá-los, a partir de interpretação 

                                                 

202 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandre de. Curso de direito 
processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa 
julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10 ed. Salvador: JusPODIVM, 2015, p. 455. 

203 STRECK, Lenio Luiz. Precedentes judiciais e hermenêutica. Salvador: Editora JusPodivm, 2018, p. 
95. 
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conforme à Constituição, como provimentos judiciais uniformizantes, elegendo como 

prevalecente uma das interpretações possíveis do texto da lei. 

À míngua de autorização constitucional204, não podem tais provimentos 

uniformizantes inovar na ordem jurídica cristalizando tese geral e abstrata que se 

desvincule dos casos concretos que lhes deram origem. Assim, não se pode interpretar 

que são vinculantes, na acepção técnica e constitucional do termo, sob pena de 

inconstitucionalidade por violação à separação de poderes. Esse é o posicionamento de 

Streck:  

O CPC não contém, pois, um sistema de precedentes e nem comporta 
teses gerais e abstratas com pretensões que os precedentalistas têm em 
mente. Teses só nas súmulas vinculantes, com a ressalva do CPC de 
que, na aplicação, devem ser vistos os casos – sim, os casos – que a 
conformaram, no julgamento de ‘recursos repetitivos’ e no incidente 
de resolução de demandas repetitivas e no incidente de assunção de 
competência, que, obviamente, só terão sentido – as teses – se tiverem 
relação com os casos incluídos no âmbito da repetição.205 

 

Além dessa função uniformizante, reconhecemos que tais provimentos 

podem inovar na ordem jurídica de maneira mais concreta206, na hipótese em que, uma 

vez prolatados, venham a ser usados como verdadeiros precedentes em casos 

subsequentes, à símile do que ocorre na tradição de common law. É que nos parece 

correto afirmar que a jurisdição assumiu feição criativa, atuando o precedente como 

                                                 

204 Sobre a necessidade de reforma constitucional para contemplar caráter vinculante a um provimento 
judicial, RODRIGUES: “se uma eventual reforma constitucional contemplar esse caráter vinculante em 
questões processuais, a atual Constituição já prevê o instituto da reclamação como meio de natureza 
administrativa para ensejar a medida adequada para o restabelecimento da autoridade do que foi 
julgado pelo Tribunal competente (CF, artigo 102, I, "1" e 105, I, f)” (RODRIGUES, Walter Piva. 
Súmula vinculante em matéria processual. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. 
Campinas. n.16. mar. 2002, p. 185). 

205 STRECK, Lenio Luiz. Precedentes judiciais e hermenêutica. Salvador: Editora JusPodivm, 2018, p. 
85. 

206 Discorrendo sobre os problemas de aplicação de precedentes judiciais, antes mesmo da entrada em 
vigor do CPC/2015, BUSTAMANTE já alertava que “a técnica do precedente apenas se torna relevante nos 
casos em que é possível extrair uma ratio decidendi do tipo regra que seja capaz de elevar o grau de 
objetivação do Direito. São os precedentes com uma estrutura de regra, que cumprem sua função de 
produzir certeza e objetividade para o Direito” (BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do 
precedente judicial: a justificação e a aplicação de regras jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p. 
468). 
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fonte de direito ao concretizar texto indeterminado da lei, sem que se viole o desenho 

constitucional da separação de poderes. 

Embora não tenham o efeito vinculante previsto na Constituição, tais 

provimentos integrarão a ordem jurídica, e diante desta circunstância deverão ser 

aplicados pelos juízes e tribunais nos casos subsequentes, por uma razão de direito 

material, qual seja, a incidência do princípio da isonomia (CF, artigo 5º, caput) na 

aplicação do Direito207. 

Para que se afirme que tais provimentos devem ser aplicados, em 

fenômeno processual que alguns rotulam como força obrigatória dos precedentes, é 

preciso que atendam alguns requisitos, sobre os quais falaremos adiante. Mas é 

importante observar desde já que tal dever de aplicação não decorre de imposição 

legislativa artificial, e sim a partir de um processo interpretativo do Direito à luz das 

nuances do caso concreto, em que se reconheça a qualidade substancial do julgado, bem 

como do procedimento pelo qual se formou.  

Nesse sentido, ROSSI destaca a circunstância de que o precedente na 

tradição do common law é resultado de uma evolução histórica, política, cultural e 

filosófica em uma comunidade, e não imposto pela via legislativa:  

Sendo possível, fala-se em precedente judicial na tradição do civil law 
e um aspecto deve ficar muito evidente: essa doutrina não pode vir 
determinada por lei (ou mesmo Emenda Constitucional). A aplicação 
de um precedente não pode ser fruto de imposição legislativa, mas de 
interpretação-aplicação do direito ao caso concreto, não existindo 
aplicação por método subjuntivo ou acoplamento mecânico e 

                                                 

207 Embora sob o rótulo de “efeito vinculante”, MESQUITA descreve com brilho peculiar o imperativo de 
igualdade subjacente à unidade do sentido da lei: “Essa uniformidade contemporânea é uma exigência 
óbvia da igualdade de todos perante a lei. Não será igual para todos a lei que, para alguns, seja 
interpretada num sentido e, para outros, seja interpretada em sentido oposto. A unidade do sentido da lei 
é pressuposto da igualdade perante a lei. Por esta razão, constitui imperativo constitucional e dever 
indeclinável dos tribunais uniformizar a sua própria jurisprudência. A uniformização, por sua vez, 
implica a atribuição de eficácia vinculante à interpretação que se pretende seja adotada uniformemente. 
Uniformização sem efeito vinculante é o mesmo que uniformização sem efeito uniformizante”. 
(MESQUITA, José Ignacio Botelho de. Uniformização da jurisprudência (esboço de substitutivo ao 
projeto de lei 3.804/93. In: Teses, estudos e pareceres do processo civil, volume 2: jurisprudência e 
competência, sentença e coisa julgada, recursos e processos de competência originária dos tribunais. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 240). 
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vinculante de um precedente universal para o julgamento de casos 
futuros.208 

 

Mesmo na tradição jurídica de common law, frequentemente referida 

para justificar a obrigatoriedade de seguir os precedentes, TARUFFO observa que não é 

correto dizer que o precedente é “vinculante”, verbis: “No sistema americano, então, a 

força do precedente existe, mas em menor grau: os juízes americanos aplicam os 

precedentes com grande discricionariedade, isto é – por assim dizer - quando não 

encontram razões suficientes para não o fazer. (...) O precedente tem eficácia apenas 

quando o segundo juiz o compartilha. Caso contrário, o precedente vem overruled”.209 

Para que se afirme que os provimentos listados nos incisos III a V do 

artigo 927 do CPC/2015 devem ser aplicados, ou têm força obrigatória, é preciso que 

ultrapassem etapas de forma e de conteúdo que identificamos em nossos estudos, as 

quais, para fins didáticos, separamos em duas. 

Antes de falarmos sobre cada uma delas, incumbe fazer duas 

observações.  

Uma, estabelecer critérios restritivos para que se afirme um provimento 

judicial como obrigatório não significa resistência à aplicação uniforme da lei210, mas 

resistência à vedação da atividade interpretativa, que conduz à justiça do caso concreto, 

mediante decisão seriamente fundamentada. Com efeito, a cultura de seguir os 

precedentes, característica do direito insular, não pode representar total engessamento 

da atividade intelectiva dos juízes de primeira instância para interpretar as leis. O 

magistrado representa o órgão judicante que mais tem proximidade das partes 

envolvidas nos conflitos de interesses, com possibilidade de considerar a problemática e 

                                                 

208 ROSSI, Júlio César. Precedente à brasileira: a jurisprudência vinculante no CPC e no Novo CPC. 
São Paulo: Atlas. 2015, p.85. 

209 TARUFFO, Michele. Las funciones de las cortes supremas. In. TARUFFO, Michele. [et al.]. La 
misión de los tribunales supremos. Madrid: Marcial Pons, 2016 apud STRECK, Lenio Luiz. Precedentes 
judiciais e hermenêutica. Salvador: Editora JusPodivm, 2018, p. 86. 

210 Embora bem fundamentada e pertinente a dura crítica de MARINONI, relativamente ao “homem 
cordial”, estampada na introdução deste trabalho (MARINONI, Luiz Guilherme. A ética dos precedentes: 
justificativa do novo CPC. 2ª ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 
88). 
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os anseios da sociedade de acordo com o seu tempo211, ou seja, avaliar se o positivado 

está coerente com a realidade social. 

Duas, para o êxito deste processo interpretativo é imprescindível que se 

faça a leitura integral do provimento judicial sob exame, bem como dos argumentos 

contraditórios sobre os quais se assentou, e não apenas de sua ementa ou dos enunciados 

eventualmente cristalizados em súmula. 

A primeira etapa diz respeito à fundamentação do provimento judicial, 

que deve respeitar os ditames do artigo 93, IX212 da Constituição Federal, concretizado 

nos artigos 10213 e 489, §1º214 do CPC/2015. Assim, não há que se falar em força 

obrigatória, caso o magistrado de caso subsequente se depare com falha na 

fundamentação do precedente, tal como a ausência de contraditório a respeito de 

argumento capaz de infirmar a conclusão adotada215. 

                                                 

211 ADORNO JÚNIOR, Helcio Luiz; SOARES, Marcele Carine dos Praseres. A alteração do sistema das 
fontes do direito brasileiro pelas súmulas vinculantes e pelos princípios normativos. In: Revista de 
Direito do Trabalho, vol. 170, junho/julho de 2016, pp. 197-198. 

212 CF, artigo 93, inciso IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...); (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004). 

213 CPC/2015, artigo 10 - O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento 
a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria 
sobre a qual deva decidir de ofício. 

214 Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer 
decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: 

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a 
causa ou a questão decidida; 

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no 
caso; 

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão 
adotada pelo julgador; 

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos 
determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem 
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 

215 Analisando as preclusões hierárquicas inerentes ao instituto da reclamação, DINAMARCO aduz não se 
reputar desobediente à autoridade de um tribunal a decisão sobre pedido já soberanamente decidido por 
um deles, quando essa nova decisão se pronunciar sobre novos fundamentos antes não versados. Alerta, 
ainda, o autor que o fato de “reconhecer que a parte tem ou não determinado direito, poder ou faculdade, 
por uma razão não invocada para o julgamento em que o tribunal negara que ela tivesse esse mesmo 
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A segunda etapa diz respeito às técnicas de operação com precedentes 

adotadas pelo CPC/2015216, mediante identificação da ratio decidendi, desaguando nos 

procedimentos de distinguishing e overruling. Sendo o caso posterior sob análise de 

alguma forma distinto do parâmetro ou havendo motivos para superá-lo, não há que se 

falar em força obrigatória.  

Sendo hipótese de superação do entendimento contido no julgado, 

entendemos salutar que se possibilite tal procedimento já em primeiro grau, onde 

nascem e se enriquecem os debates sobre a dinâmica da realidade das coisas217. 

Sobre o transporte científico de tais técnicas de julgamento, MORETO 

alerta: 

Em nenhum momento defendemos a importação pura e simples de 
institutos do sistema inglês ou norte-americano para o sistema 
brasileiro. Como visto, são modelos de direito completamente 
diferentes, que possuem suas bases em princípios totalmente diversos, 
de maneira que qualquer providência nesse sentido dificilmente seria 
bem-sucedida. Porém, isso não significa que não podemos nos 
inspirar em técnicas que naqueles países funcionam  muito bem – 
como é o caso da diferenciação entre ratio decidendi e o obiter dictum, 
após exame pormenorizado do paradigma com o caso atual, do 
procedimento de distinguishing, do procedimento de overruling etc. -, 
realizando as devidas adaptações para o ordenamento pátrio.218 

 

                                                                                                                                               

direito, poder ou faculdade, é decidir sobre o que não fora decidido antes – e não, como acontece quando 
o fundamento é o mesmo, decidir sobre o já superiormente decidido” (DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Nova era do processo civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p.205). 

216 MELLO estabelece em sua obra de matiz processual e constitucional quatro grandes passos que 
sintetizam a operação com precedentes, a saber, (i) determinação da norma emergente dos precedentes 
judiciais; (ii) expansão e contração da norma emergente dos precedentes judiciais; e (iii) superação dos 
precedentes judiciais (MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes – O desenvolvimento judicial do 
direito no constitucionalismo contemporâneo. Rio de Janeiro. Renovar, 2008, pp. 113-308). 

217 Pertinente a observação de Peixoto, para quem o princípio da cooperação, adotado pelo CPC/2015, 
traz uma relação de cunho simétrico entre as partes envolvidas no processo e envolve a necessidade de 
que, na atividade de superação de um precedente, não somente demonstrar-se o abalo nos requisitos 
materiais que foram antes construídos, como também fundamentar especificamente a refutação dos 
argumentos trazidos pela parte que anseia pela manutenção do precedente (PEIXOTO, Ravi. A superação 
de precedentes (overruling) no Código de Processo civil de 2015. In: Revista de Processo Comparado, 
vol. 3/2016, jan-jun de 2016, p. 139). 

218 MORETO, Mariana Capela Lombardi. O precedente judicial no sistema processual brasileiro 
[online]. São Paulo: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2012, p. 225, Tese de Doutorado 
em Direito Processual. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde-15052013-
162737/>. Acesso em 16.03.2019 às 09:11. 
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STRECK igualmente anota a possibilidade de trabalhar com as premissas e 

técnicas dos precedentes do common law, com a importante ressalva de que afirmar que 

o 927 traz rol de precedentes é sincretismo teórico descabido: 

Daí a importância de se garantir uma interpretação conforme a Constituição do 
artigo 927 sustentada minimamente em duas premissas: 1) todo provimento 
vinculante do artigo 927 comporta interpretação e não se aplica por mero 
silogismo; 2) precedente genuíno não se equipara a julgamento de litigiosidade 
repetitiva, e os Tribunais Superiores não podem fixar teses equiparando-se a 
legisladores, sendo que a fixação da tese é consequência direta dos casos 
concretos devidamente julgados em amplo contraditório e com a fiel 
observância do inciso IX do artigo 93 da CF e do parágrafo 1o do artigo 489 do 
CPC (...) valendo as regras do jogo democrático-constitucional, não é possível 
que uma lei ordinária introduza um sistema de precedentes vinculantes sem 
violar o modelo constitucional do processo adotado pela Constituição.219 

 

É possível identificar ainda uma terceira etapa, de grande controvérsia 

doutrinária, porquanto relacionada a uma concepção filosófica do Direito. Esta etapa 

tem como fundamento o artigo 926 do CPC/2015, à cuja luz os tribunais devem 

uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la não só estável e coerente, mas também 

íntegra.  

Relativamente ao conceito de integridade, diz-se que o CPC/2015 adotou 

a tese da única resposta certa. Para ZANETI JR.: 

A precisão de sentido e extensão do termo “integridade” no CPC/2015 
é central. A compreensão deste termo é importante porque 
entendemos que a filosofia do direito somente pode e deve ser 
utilizada para auxiliar na tarefa dos juristas práticos. (...) A melhor 
solução para teses filosóficas muito comprometidas, como é o caso da 
teoria da única resposta correta, compreendida na noção de 
integridade de Ronald Dworkin, é a adoção da solução por “platôs 
filosóficos”, quer dizer, a solução que permita que a filosofia sirva aos 
juristas dogmáticos para auxiliar a solucionar os problemas da 
aplicação do direito, sem que isto implique um compromisso 
excessivo que absorva todo o direito pelas correntes filosóficas 
adotadas.220 221 

                                                 

219 STRECK, Lenio Luiz. Precedentes judiciais e hermenêutica. Salvador: Editora JusPodivm, 2018, pp. 
96-97. 

220 CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coords.). Comentários ao novo Código de 
Processo Civil. 2ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1322. 
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Sobre o conceito de integridade, STRECK afirma a existência de um 

direito fundamental a uma resposta correta, aferido a partir da fundamentação da 

decisão judicial, que deve se afastar de discricionariedades222 e voluntarismos, e 

respeitar a integridade e a coerência do direito, ainda que pessoalmente o prolator 

discorde de determinada solução legislativa. Nessa perspectiva: 

A decisão (resposta) estará adequada na medida em que for respeitada, 
em maior grau, a autonomia do direito (que se pressupõe produzido 
democraticamente), evitada a discricionariedade (além da abolição de 
qualquer atitude arbitrária) e respeitada a coerência e a integridade do 
direito, a partir de uma detalhada fundamentação. O direito 
fundamental a uma resposta correta, mais do que o assentamento de 
uma perspectiva democrática (portanto, de tratamento equânime, de 
respeito ao contraditório e à produção democrática legislativa), é um 
“produto” filosófico, porque caudatário de um novo paradigma que 
ultrapassa o esquema sujeito-objeto predominante nas duas 
metafísicas.223 

 

E prossegue: 

Já a integridade é duplamente composta, conforme Dworkin: 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 

                                                                                                                                               

221 MARINONI, ARENHART E MITIDIERO, de seu turno, criticam a adoção deste termo pelo CPC/2015: “O 
legislador refere ainda que a “jurisprudência” deve ser “íntegra”. Nesse passo, o art. 926, CPC, incorre 
no equívoco de adotar uma específica proposta a respeito da compreensão do conceito de direito: 
especificamente, vê-lo partir do conceito de integridade, defendido por determinados setores da doutrina. 
Abordá-lo em toda a sua riqueza está certamente fora do escopo deste trabalho, mas nem por isso é 
possível deixar de registrar que a compreensão do direito como integridade (“law as integrity”) 
pressupõe a adoção da tese da resposta certa (“right answer”) – que de seu turno importa na adoção de 
uma particular epistemologia moral interpretativa, segundo a qual, entre outras coisas, haveria sempre 
verdades morais objetivas na interpretação” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sério Cruz; 
MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2016, pp. 989-990). 

222 Nessa linha, CURTOLO: “É patente que a importação da teoria dos precedentes não é a solução dos 
problemas que assolam o judiciário brasileiro. O caminho para uma melhoria da prestação jurisdicional 
passa pela concretização das garantias constitucionais, devendo os pressupostos da decisão ser 
confirmados na Constituição, não sendo facultado ao julgador decidir com base em seu poder 
discricionário” (CURTOLO, Cristiane Maria de Lima. O emplasto Brás Cubas: breves considerações 
sobre a incorporação dos precedentes judiciais no novo Código de Processo Civil. Revista de Direito 
Privado, v. 17, n. 71, nov. 2016, São Paulo, 2016, p. 27). 

223 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 5. ed., 
rev., mod. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 657-658. 
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coerente nesse sentido. 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 dessas comunidades de princípios, às 
atitudes solipsistas-voluntaristas. A integridade é antitética ao 
voluntarismo, do ativismo e da discricionariedade. Ou seja: por mais 
que o julgador desgoste de determinada solução legislativa e da 
interpretação possível que dela se faça, não pode ele quebrar a 
integridade do direito, estabelecendo um “grau zero de sentido”, como 
que, fosse o direito uma novela, matar o personagem principal, como 
se isso – a morte do personagem – não fosse condição para a 
construção do capítulo seguinte.224 

 

Nesse aspecto, na hipótese em que um provimento judicial adotasse 

solução que rompesse tais parâmetros de integridade225, não teria o condão de obrigar o 

juiz de um caso subsequente a aplicá-lo. 

De todo modo, neste ponto, chegamos a uma observação interessante, a 

respeito na natureza do direito de ação, tema clássico de histórica divergência 

doutrinária. Ultrapassadas com êxito as etapas que permitem afirmar que um 

provimento judicial está dotado de força obrigatória para aplicação em caso subsequente 

(exaustivamente fundamentado sob contraditório pleno, ausente hipótese de distinção e 

superação), entendemos possível dizer que ações futuras nele fundadas, de igual base 

                                                 

224 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – a Existência de Coerência e Integridade no Novo Código de 
Processo Civil? In: ______; Alvim, Eduardo Arruda; Leite, George Salomão (coords.). Hermenêutica e 
jurisprudência no novo código de processo civil: coerência e integridade. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 
158. Em semelhante sentido, RAMIRES: “O fundamento de toda uma teoria dos precedentes é o de que o 
direito rejeita os casuísmos, e tende à integração e coerência. Ainda que um julgador histórico tenha 
pretendido decidir fora da história – produzindo uma decisão com ambição expressa de absoluta 
individualidade e unicidade, que não tenha história, que não faça época e que fique no presente, sem 
atravessar o futuro –, sua tarefa será frustrada, porque ele está desde-já-sempre jogado no mundo.” 
(RAMIRES, Maurício. Crítica à aplicação de precedentes no direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010, p. 93). 

225 O tema evidentemente não compõe o escopo desta dissertação, dada a sua complexidade e por se 
espraiar para outras áreas do Direito, eis que o significado e as dimensões da teoria segundo a qual há 
soluções consideradas corretas no direito devem ser compreendidas no contexto do debate em que 
inserida, acerca da estrutura da linguagem. Basta ver a ponderação de MACEDO JÚNIOR sobre a obra de 
DWORKIN: “(...) Procurei mostrar como determinadas proposições filosóficas atribuídas a Dworkin, 
como a de que existem respostas objetivas certas no direito, somente fazem sentido quando 
compreendidas à luz de discussão sobre a objetividade, a certeza e a estrutura da linguagem. Em outras 
palavras, afirmar que existem respostas certas no direito, assumindo uma concepção absoluta do mundo 
e pressupondo um conceito de verdade como correspondência ao mundo exterior, não somente impede a 
compreensão do pensamento de Dworkin, como se constitui num rematado nonsense” (MACEDO 
JÚNIOR, Ronaldo Porto. Do xadrez à cortesia: Dworkin e a teoria do direito contemporâneo. São Paulo: 
Saraiva, 2013, p. 283). 
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fática, revelam hipótese em que o direito de ação assume feições concretas, a significar 

o direito público subjetivo, dirigido contra o Estado-Juiz, a uma sentença de conteúdo 

determinado. 

Remonta-se, nesse aspecto, célebre posicionamento de BOTELHO DE 

MESQUITA: 

Não pretendemos, com isto, evidentemente, impor à jurisprudência 
uma camisa de força e nem tampouco olvidar a experiência do sistema 
anglo-saxônico, ainda há pouco lembrada nas palavras de Comoglio. 
Antes, pelo contrário. Embora não sejamos partidários da antiga 
escola do “direito livre”, entendemos que é na interpretação dos 
tribunais que a lei encontra o modo de servir à causa da Justiça. (...) o 
que queremos significar é apenas e tão-somente que a liberdade de 
interpretação da lei não é liberdade de interpretação contra a lei. E, 
enquanto isto assim for entendido, não haverá como opor liberdade do 
juiz do direito à sentença de conteúdo determinado”. Para então 
concluir: “Podemos, portanto, sucintamente, definir o direito de ação 
como o direito à realização da ordem jurídica, por meio da atividade 
do Estado. É um direito subjetivo público, dirigido contra o Estado, a 
quem incumbe o dever de, pela atividade de seus órgãos 
jurisdicionais, tornar efetiva a ordem prevista na lei. 226 

 

A nosso ver, o meio de impugnação cabível contra provimento judicial 

não tem o condão de definir a sua natureza, se tem força obrigatória ou não. O meio de 

impugnação cabível é mera opção político-processual, destinada à anulação ou reforma 

da decisão. 

Concordamos, assim, com MACÊDO, que considera irrelevante227 o 

cabimento de um meio específico de impugnação para que se qualifique um precedente 

como obrigatório, acrescentando, aliás, que a previsão de reclamação para imposição de 

um precedente é medida autoritária, menos importante que a constatação de que 

precedente é obrigatório porque é fonte do direito: 

                                                 

226 MESQUITA, José Ignacio Botelho de. Da ação civil. In: Teses, estudos e pareceres do processo civil, 
volume 1: direito de ação, partes e terceiros, processo e política. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2005, pp. 77-78 e 121-122. 

227 Em sentido contrário, Marinoni: “a admissão – ainda que excepcional – da reclamação para 
resguardar a autoridade dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça tem grande valor simbólico, 
pois evidencia a força obrigatória dos precedentes e a necessidade de se fazer respeitá-los em nome da 
coerência do direito e da segurança jurídica” (MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 
4ª edição em e-book baseada na 5ª edição impressa. São Paulo: Ed. RT, 2017, capítulo 5º, item 5.4). 
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Inicialmente, é importante desmistificar a suposição de que, para que 
os precedentes sejam realmente obrigatórios, seria essencial a previsão 
de um meio específico para impugnar a decisão que deixa de aplicá-lo 
ou que o aplique em erro. É de se notar, como já foi destacado, que o 
precedente judicial nada mais é do que fonte do direito. Por isso 
mesmo, deve-se fornecer às partes, como conteúdo do devido 
processo legal, a possibilidade de propor uma interpretação do texto 
do precedente que lhe seja favorável, ou, ainda, de argumentar no 
sentido de uma distinção fática relevante, ou até mesmo da existência 
de uma mudança contextual ou erro que ensejem a superação da sua 
ratio decidendi. Outorgar ao STF ou ao STJ competência para decidir 
reclamações fundadas em seus precedentes obrigatórios é medida 
autoritária, baseada na ideia de que sua interpretação do precedente é 
absoluta e torna todas as demais desimportantes ou vazias.228 

 

De fato, a consequência processual para o caso de não aplicação de um 

provimento de força obrigatória deveria ser o acesso à via recursal regular, 

completamente apta à consecução do objetivo de fazer prevalecer o provimento 

compreendido como paradigma, ainda que acrescida de mecanismos aceleratórios 

mediante julgamento monocrático, cujo uso demanda atenção às peculiaridade do caso 

concreto. 

Ampliar o cabimento de reclamação de modo a permitir-se atravancar o 

curso do procedimento com base em mera alegação de incidência de provimento de 

tribunal superior, representa medida de concentração de poder e remete, ao nosso sentir, 

às origens da formação da estrutura social e política portuguesa, a qual, segundo a tese 

acolhida por Raymundo Faoro, não conheceu as nuances fundamentais do feudalismo, 

isto é, não teve em sua gestação “corpos intermediários dotados de autonomia política 

como os feudos”, a ensejar relevante concentração de poderes na figura central do rei.229 

Mais não fosse, tal ampliação do cabimento de reclamação prejudica o exame do caso 

concreto e o contraditório sobre tal incidência, uma vez que sempre será necessária a 

verificação da identidade fática e da existência de alguma fundamentação jurídica ainda 

não debatida. 

                                                 

228 MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais e o direito processual civil. Salvador: Editora 
JusPodivm, 2016, p. 526. 

229 FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 5. ed. São Paulo: 
Globo, 2012, p. 4. 
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Para PEIXOTO, tal cabimento teria apenas um caráter didático, para 

reforçar a necessidade de obediência aos precedentes: 

Mesmo na sistemática do CPC/1973, o STF já afirmou que as suas 
decisões proferidas no julgamento de recursos extraordinários com 
repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário, 
porém não é possível a utilização da reclamação, caso o precedente 
não seja aplicado. Deverá a parte se utilizar dos recursos cabíveis para 
a reforma da decisão e a mesma sistemática é adotada para alguns dos 
precedentes vinculantes previstos no CPC/2015. A consequência para 
a não aplicação do precedente obrigatório é a sua reforma, tal qual 
ocorre quando há aplicação errônea do texto normativo. O fato de ser 
cabível a reclamação é apenas um elemento que fortalece a 
obrigatoriedade do presente, mas não essencial a essa característica. A 
imposição da obrigatoriedade traz consigo também um caráter 
didático, de obediência aos precedentes e da contínua conscientização 
dos operadores do direito acerca do stare decisis.230 

 

A propósito, não vemos respaldo semântico ou lógico em afirmar a 

existência de diferentes graus de vinculação ou obrigatoriedade. O efeito vinculante, 

como vimos, é instituto processual previsto na Constituição Federal, do qual um 

provimento judicial está dotado ou não. Afirmar que um provimento obriga 

parcialmente significa que não há obrigatoriedade alguma231. 

Cabe, por fim, discorrer sobre os alertas doutrinários acerca do uso das 

teses fixadas em súmulas, dos provimentos judiciais uniformizantes ou mesmo dos 

precedentes para enfrentar o problema da litigiosidade repetitiva. 

Como visto, o respeito e a observância dos precedentes nas tradições 

jurídicas do common law decorrem de uma particular evolução histórica, política e 

filosófica da comunidade. 

                                                 

230 PEIXOTO, Ravi. Superação do Precedente e Segurança Jurídica. 2. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: 
JusPodivm, 2016, p. 146. 

231 Com outro raciocínio SCARPINELLA também critica a pretensa gradação: “é difícil verificar a 
existência de verdadeira gradação das hipóteses dos incisos do art. 927 em relação aos juízes (a 
referência é aos órgãos jurisdicionais da primeira instância) e aos tribunais (STF, STJ, TJs e TRFs) 
referidos no caput. Simplesmente há, nos cinco incisos do caput do art. 927, a previsão de que 
determinadas decisões devem ser observadas pelos órgãos jurisdicionais em geral” (BUENO, Cassio 
Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. 2ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2016, 
p. 738). 
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Esta, no entanto, não é a conjuntura na qual está assentada a crescente 

valorização da jurisprudência no Brasil. Estamos, aqui, diante de contexto diferente, 

inseridos em cultura jurídica diversa, como apresentado nos capítulos anteriores. 

ROSSI identifica a solução da litigiosidade repetitiva como o maior 

pretexto que se tem utilizado para a adoção de um sistema de vinculação aos 

precedentes, vinculação essa imposta por via legislativa. Não há, nessa perspectiva, 

preocupação com o exercício da jurisdição em alto nível de excelência, legitimidade e 

eficiência. 

Basta verificar o infindável número de julgamentos baseados em ementas 

de julgados, sem que se faça o menor cotejamento com os fatos envolvidos no caso 

concreto passado e no presente, ou mesmo a análise detida dos fundamentos que 

resultaram na ementa tal como redigida. A respeito do incidente de resolução de 

demandas repetitivas, por exemplo: 

Parece que o Novo CPC, ao criar o IRDR, fincou esforços para 
resolver apenas questões antecipadas de forma, ao invés de 
estabelecer os contornos necessários a uma adequada decisão judicial 
e uma maneira efetiva de controla-la em âmbito recursal. Preferiu-se 
impor apenas a força da autoridade do órgão prolator da decisão, 
projetando a reclamação como o único meio adequado de atacá-la, 
inviabilizando a “oxigenação do direito” e a maturação necessária 
para a decisão (conteúdo), e impedindo que os órgãos judiciais 
inferiores tenham contato com a causa e contribuam para uma 
jurisprudência firme; estrangulou-se o sistema recursal, inviabilizando 
o efetivo e democrático debate no âmbito do Poder Judiciário.232 

                                                 

232 ROSSI, Júlio César. Precedente à brasileira: a jurisprudência vinculante no CPC e no Novo CPC. 
São Paulo: Atlas. 2015, pp. 222-223. Em linha semelhante, THEODORO JÚNIOR: “Ocorre que, como já 
pontuado anteriormente, no common law os precedentes são starting points (principium) dos 
fundamentos jurídicos que venham trazer, ou seja, um julgado (ou conjunto deles) somente se tornará 
precedente se em aplicação analógica futura se verificar que seus fundamentos determinantes se aplicam 
ao caso futuro devido às suas identidades jurídicas e fáticas. O precedente no common law é um ponto 
de partida, quando de modo recorrente entre nós é visto como ponto de chegada. O animus no uso de 
precedentes no common law não é o engessamento, mas o esclarecimento e, assim, ele não fecha o 
debate, mas o dinamiza: uma vez trazida uma decisão do passado – e, por vezes, confrontada com outras 
– e feitas as discussões sobre qual é (e o que significa) a ratio decidendi -, tudo isso sempre a partir dos 
problemas que o novo caso coloca -, então se percebe o poder de dinamização de um sistema que use tais 
técnicas, talvez mais do que em um sistema apegado a enunciados gerais e abstratos. Quer-se usar 
precedentes por aqui para pasteurizar entendimentos quando ele foi e é pensado para melhorar debates 
sobre “que direitos as partes têm em um dado sistema jurídico” (THEODORO JÚNIOR, Humberto [et 
al.]. Novo CPC – Fundamentos e sistematização. 3ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, 
408-409). 
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Esse quadro de supervalorização e imposição de enunciados 

jurisprudenciais gerais e abstratos busca a implementação de um método de 

acoplamento mecânico entre a tese fixada e os fatos postos em Juízo233. A tese, fixada 

naquilo que a decisão tenta transformara em “precedente”, ao contrário do que ocorre no 

common law, não representa o ponto de partida para a solução do caso concreto, mas o 

ponto de chegada, de solução sem garantia de debates paulatinos e amadurecidos. 

Traduz o que ROSSI criticamente denomina de “precedente à brasileira”234. 

FERNANDES também denuncia esta inadequação e desvirtuamento do uso 

das súmulas no Brasil: 

O desvirtuamento ocorre, segundo a doutrina, porque diferentemente 
do uso dos precedentes no common law, a utilização dos enunciados 
de súmulas no Brasil, são completamente dissociados do caso 
concreto que lhes deram fundamento. Nesse sentido, as súmulas 
acabam funcionando como normas gerais e abstratas que se 
desligariam, como a lei, de seus fundamentos originalistas (quando 
corretamente os julgados precisam ser aplicados, como fundamento, 
em consonância com os limites argumentativos do caso). A crítica, 
aqui, é a de que no uso da intitulada jurisprudência defensiva, o 
tribunal formata um enunciado para a súmula (o que é mais grave no 
caso da vinculante) a fim de encerrar o debate sobre o tema, já que 
no futuro um caso X ou Y será enquadrado nesse enunciado e a 
questão será resolvida rápida e facilmente (itálicos e negritos do 
original).235 

 

                                                 

233 Nesse contexto, pertinente a crítica de ROSSI que, ao examinar a decisão resultante de um incidente 
de resolução de demandas repetitivas, identifica uma pretensão de se estabelecer e impor uma tese sobre 
questão de direito, de natureza geral e abstrata, assim, descontextualizada das peculiaridades fáticas de 
cada processo, “como se fosse possível admitirmos que nas relações (jurídicas) as questões de fato 
estivessem absolutamente desconectadas das questões de direito! Essa cisão é fantasiosa na medida em 
que, firmada a tese vinculante no bojo de um IRDR, dificilmente saberemos distinguir o que é uma 
matéria ou questão de direito e o que é de fato, aplicando nosso precedente à brasileira por critério de 
silogismo ou mero procedimento” (ROSSI, Júlio César. Precedente à brasileira: a jurisprudência 
vinculante no CPC e no Novo CPC. São Paulo: Atlas. 2015, pp. 221-222). 

234 ROSSI, Júlio César. Precedente à brasileira: a jurisprudência vinculante no CPC e no Novo CPC (...). 
Op. cit., p. 154-163 

235 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional, conforme EC 88/2015. 7ª 
edição. Belo Horizonte: Editora JusPodivm, 2015, pp. 1011 e 1012. 
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Também criticando o uso das súmulas no Brasil, MARINONI afirma que a 

finalidade que equivocadamente preponderou foi a resolução de casos repetitivos: 

As súmulas, no direito brasileiro – se não foram idealizadas – foram 
compreendidas como mecanismos voltados a facilitar a resolução de 
casos fáceis que se repetem. Certamente não tiveram preocupação em 
garantir a coerência da ordem jurídica ou a igualdade e a 
previsibilidade. Caso a história judicial houvesse demonstrado tal 
preocupação, teriam suscitado discussões doutrinárias apropriadas 
acerca da sua aplicação, bem como decisões que explicassem a sua 
origem – num contexto amplo – e as razões para a sua adoção ou não 
diante das particularidades fáticas do caso sob julgamento. (...) O 
verdadeiro problema é ignorar que o instituto da súmula pode servir 
para garantir a necessidade de coerência da ordem jurídica e de tutela 
da igualdade e da segurança. Como as súmulas foram utilizadas de 
modo a apenas facilitar as decisões, estas foram pensadas como 
normas com pretensões universalizantes, ou melhor, como enunciados 
abstratos e gerais voltados à solução de casos. Note-se, entretanto, que 
as súmulas são calcadas em precedentes e, portanto, não podem fugir 
do contexto dos casos que por eles foram solucionados. Bem por isso, 
para se saber se uma súmula é aplicável a outro caso, é necessário 
verificar o contexto fático dos casos que lhe deram origem, assim 
como as proposições sociais que fundamentaram os precedentes que 
os solucionaram. (...) Em suma, o repertório das súmulas se 
transformou num mero ‘guia de interpretação’, sem qualquer 
correspondência com os casos de onde afloraram e com a própria 
prática do direito jurisprudencial. Transformou-se, melhor dizendo, 
num ‘guia de interpretação estático’ e sem qualquer compromisso com 
o desenvolvimento do direito e com a realização da justiça nos casos 
concretos.236 

 

Diante de tais problemas envolvendo o uso desvirtuado dos enunciados 

em súmulas, FILIPPO sustenta que decisões solidificadas pelos tribunais podem valorizar 

as funções do Poder Legislativo ao lhe poupar o trabalho de edição de leis de cunho 

meramente explicativo, que, inclusive, poderiam ser submetidas pelo controle de 

constitucionalidade do Judiciário. Ademais, inibem a possibilidade de interpretações 

diversas. Para tanto, imprescindível que o Poder Judiciário busque a redação de súmulas 

                                                 

236 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 3ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, pp. 480-481 e 483. 



133 

 

com expressões fechadas, afastando-se de conteúdos abertos que possam se equiparar às 

leis237. 

A partir da distinção que promovem entre Cortes Supremas e Cortes de 

Justiça, MARINONI, ARENHART e MITIDIERO ressaltam a importância do fomento ao 

debate e às divergências interpretativas, que podem ser indevidamente obstados ou 

inibidos pela solução antecipada ou açodada de eventual problema repetitivo pela via da 

instauração apressada de um incidente de resolução de demandas repetitivas: 

No entanto, a função dessas cortes [de Justiça] está ligada justamente 
à exploração dos possíveis significados dos textos jurídicos a partir do 
controle da justiça do caso concreto (a interpretação do direito é 
apenas um meio para chegar-se ao fim do controle da justiça do caso). 
É diferente do que ocorre com as Cortes Supremas, em que o caso 
concreto é apenas um meio a partir do qual se parte para chegar-se ao 
fim da interpretação do direito. Enquanto inexiste precedente da Corte 
Suprema encarregada de formá-lo, o desacordo interpretativo é em 
grande medida inevitável, dado o caráter equívoco da linguagem em 
que vazados os textos legislados. Daí que seria necessário 
particularizar no art. 926, CPC, que o Supremo Tribunal Federal e o 
Superior Tribunal de Justiça têm o dever de dar unidade ao direito. A 
partir da existência de precedentes constitucionais e de precedentes 
federais, os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça 
têm o dever de controlar a uniforme aplicação desses precedentes. Isso 
porque as Cortes de Justiça – e os juízes de primeiro grau – são 
responsáveis por fomentar o debate a respeito de quais são as 
melhores opções interpretativas para os desacordos inerentes à 
interpretação do direito: tolher esse debate, não deixando espaços para 
que vingue, serve apenas para obtenção de uma solução para os 
problemas jurídicos – não necessariamente para obtenção da solução 
melhor ou mais amadurecida pelo diálogo e pela experiência 
judiciária. Em outras palavras: não necessariamente uma solução 
amadurecida democraticamente pelo diálogo institucional no e do 
Poder Judiciário. 238 

 

TUCCI, da mesma forma, critica severamente a pretensão de solução do 

problema de multiplicação de recursos repetitivos. Reconhece a seriedade do problema 

da multiplicação de recursos, mas alerta que, “o entendimento de que a eficácia do 
                                                 

237 FILIPPO, Thiago Baldani Gomes de. Precedentes judiciais e separação dos poderes. In: Revista de 
Processo, vol. 247, setembro de 2015, pp. 433/435. 

238 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sério Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 
Processo Civil Comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 
987. 
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precedente julgamento, em sede de recurso repetitivo, estende-se às outras 

impugnações manejadas por terceiros é absolutamente insustentável”. Aduzindo, 

ainda, que, “a um processo civil construído sobre alicerces democráticos repugna a 

ideia da produção de efeitos contrários ao direito subjetivo de alguém, que sequer teve 

oportunidade de participar do processo”. Sintetizando, por fim, o seu pensamento com 

uma valorosa observação do irretocável BARBOSA MOREIRA no sentido de que a 

prestação jurisdicional deve ser mais eficiente do que realmente é; no entanto, “se para 

torná-la melhor é preciso acelerá-la, muito bem: não, contudo, a qualquer preço”. 

Assim, não se poderia estender indevidamente os efeitos de um julgamento a terceiros 

que não participaram do processo em que proferido: 

Aduza-se que esta técnica encontra-se ainda mais sofisticada no novo 
Código de Processo Civil, que não apenas amplia as situações em que 
é ela possível (arts. 976 e 977), como também impõe a todos os 
tribunais, consoante o disposto no art. 927, a observância 
“automática” dos acórdãos proferidos sob tal regime. Reconheço que 
o problema da multiplicação de recursos sobre matéria análoga é 
realmente sério. Todavia, o entendimento de que a eficácia do 
precedente julgamento, em sede de recurso repetitivo, estende-se às 
outras impugnações manejadas por terceiros é absolutamente 
insustentável. A um processo civil construído sobre alicerces 
democráticos repugna a ideia da produção de efeitos contrários ao 
direito subjetivo de alguém, que sequer teve oportunidade de 
participar do processo.239 

 

Concluímos, pois, que este quadro de uso desvirtuado das teses 

estampadas em súmulas ou ementas de julgados é resultado do conflito entre diferentes 

culturas. De um lado, influência histórica lusitana de emissão de assentos e 

disseminação no processo civil brasileiro da fixação de teses gerais e abstratas em 

súmulas. De outro, tentativas de importação do modelo precedentalista de commom law. 

Daí a importância do uso adequado das técnicas processuais, a partir da compreensão 

bem definida do que é precedente, diferenciando-o de institutos correlatos. 

  

                                                 

239 TUCCI, José Rogério Cruz e. Contra o Processo Autoritário. In: Grinover, Ada Pellegrini [et al.]. O 
Novo Código de Processo Civil: questões controvertidas. São Paulo: Atlas, 2015, pp. 277-278. 
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5. Síntese conclusiva 

As principais conclusões alcançadas a partir do exame proposto foram 

expostas no item 4.3, relativo à análise crítica do estado da questão sob estudo. 

Incumbe, neste momento final, sintetizá-las. 

Em um contexto mais amplo de confluência entre as tradições da 

common law e da civil law, o precedente judicial parece ter sido adotado no Brasil não 

apenas em sua função original de construção do Direito a partir do caso concreto e de 

casos anteriores análogos (tradição da common law), mas também como uma resposta 

processual à necessidade de se uniformizar a jurisprudência e de se conferir tratamento 

adequado à litigância repetitiva. 

Esse processo de introdução do precedente judicial, um instituto da 

common law, no Brasil, um país cujo sistema jurídico tem influências de outra ordem e 

características peculiares, evidentemente, é suscetível a enfrentar incompatibilidades e 

necessidade de leituras de adaptação. Influências de outra ordem, pois, as tentativas de 

uniformização da jurisprudência no Brasil têm em sua gênese a influência do processo 

civil lusitano, em especial da sistemática dos assentos normativos das Casas de 

Suplicação, cujo caráter de generalidade e abstração pode ser observado em uma 

variedade de enunciados das súmulas dos tribunais brasileiros, ou mesmo nas ementas 

de seus julgados. 

Diante de quadro de divergência a respeito do sentido a ser atribuído à 

letra do artigo 927 do CPC/2015, ao nosso sentir, há de prevalecer interpretação 

conforme à Constituição, considerando não somente a nossa história jurisprudencial de 

uniformização mediante teses cristalizadas em súmulas, mas também o inegável 

acolhimento, por nosso sistema, de técnicas de operação com precedentes, à símile das 

existentes no sistema de common law, tais como a identificação da ratio decidendi do 

precedente, o distinguishing e overruling (artigos 489, §1º, V, VI; 926, §2º). 

Para evitar confusão terminológica que dificulta o manejo prático dos 

institutos processuais, estabelecemos a premissa de que o precedente é um instituto 

jurídico de natureza e definição científica universal, e não deve ser desnaturado ou 

conformado à luz da legislação de cada país. Reservamos, pois, a expressão precedente 
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judicial para designar o fenômeno originado em processo evolutivo histórico na 

common law, em sua função original de construção do Direito a partir do caso concreto 

e de casos anteriores análogos, e que não pode ser designado previamente pela lei como 

precedente, porquanto tido como tal a partir do momento em que utilizado como 

parâmetro em caso subsequente. Não é adequado, portanto, falar-se em rol de 

precedentes previstos em lei. 

Quanto aos incisos do artigo 927 do CPC/2015, os provimentos judiciais 

listados nos incisos I e II - I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle 

concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; - têm 

regime jurídico previsto na Constituição Federal, e são dotados de potencial de fixação 

de tese geral e abstrata, pois se desprendem das causas que os ensejaram, e mesmo 

assim vinculam, por decorrência do efeito vinculante, categoria com sede 

constitucional, responsável por desenhar os limites da separação entre os poderes. 

Quanto aos incisos III, IV e V - 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 – parece-nos correto afirmá-los, a partir de interpretação 

conforme à Constituição, como provimentos judiciais uniformizantes, elegendo como 

prevalecente uma das interpretações possíveis do texto da lei. Além dessa função 

uniformizante, reconhecemos que tais provimentos podem inovar na ordem jurídica de 

maneira mais concreta, na hipótese em que, uma vez prolatados, venham a ser usados 

como verdadeiros precedentes em casos subsequentes, à símile do que ocorre na 

tradição de common law. Embora não tenham o efeito vinculante previsto na 

Constituição, tais provimentos integrarão a ordem jurídica, e diante desta circunstância 

deverão ser aplicados pelos juízes e tribunais nos casos subsequentes, por uma razão de 

direito material, qual seja, a incidência do princípio da isonomia (CF, artigo 5º, caput) 

na aplicação do Direito. 

Para que se afirme que tais provimentos devem ser aplicados, em 

fenômeno processual que alguns rotulam como força obrigatória dos precedentes, é 
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preciso que atendam pelo menos duas etapas, uma relativa à fundamentação do 

provimento judicial, outra concernente às técnicas de operação com precedentes 

positivadas pelo CPC/2015. Identificamos, ainda, uma terceira etapa controversa, 

afirmada por parcela da doutrina que, vislumbrando a hipótese em que um provimento 

judicial adote solução que rompa os parâmetros de integridade, tal provimento não teria 

o condão de obrigar o juiz de um caso subsequente a aplicá-lo. 

Neste ponto, chegamos a uma observação interessante, a respeito na 

natureza do direito de ação, tema clássico de histórica divergência doutrinária. 

Ultrapassadas com êxito as etapas que permitem afirmar que um provimento judicial 

está dotado de força obrigatória para aplicação em caso subsequente, isto é, 

exaustivamente fundamentado sob contraditório pleno, ausente hipótese de distinção e 

superação, entendemos possível dizer que ações futuras nele fundadas, de igual base 

fática, revelam hipótese em que o direito de ação assume feições concretas, a significar 

o direito público subjetivo, dirigido contra o Estado-Juiz, a uma sentença de conteúdo 

determinado, tal como desenhado em célebre posicionamento de BOTELHO DE 

MESQUITA. 

Consideramos, ainda, irrelevante o cabimento de um meio específico de 

impugnação para que se qualifique um precedente como obrigatório. Mais não fosse, a 

previsão de reclamação para imposição de um precedente nos parece medida autoritária, 

que interrompe o curso regular do processo e passível de prejudicar o exame do caso 

concreto e o contraditório sobre a do precedente que se pretende ver imposto - uma vez 

que sempre será necessária a verificação da identidade fática e da existência de alguma 

fundamentação jurídica ainda não debatida. A consequência processual para o caso de 

não aplicação de um provimento de força obrigatória deveria ser o acesso à via recursal 

regular, completamente apta à consecução do objetivo de fazer prevalecer o provimento 

compreendido como paradigma, ainda que acrescida de mecanismos aceleratórios 

mediante julgamento monocrático, cujo uso demanda atenção qualificada às 

peculiaridade do caso concreto. 

Ainda, não vemos respaldo semântico ou lógico em afirmar a existência 

de diferentes graus de vinculação ou obrigatoriedade. O efeito vinculante, como vimos, 

é instituto processual previsto na Constituição Federal, do qual um provimento judicial 
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está dotado ou não. Afirmar que um provimento obriga parcialmente significa que não 

há obrigatoriedade alguma. 

Finalmente, retratamos diversos alertas doutrinários acerca do uso das 

teses fixadas em súmulas, dos provimentos judiciais uniformizantes ou mesmo dos 

precedentes para enfrentar o problema da litigiosidade repetitiva. A nosso ver, este 

quadro de uso desvirtuado das teses estampadas em súmulas ou ementas de julgados é 

resultado do conflito entre diferentes culturas. De um lado, influência histórica lusitana 

de emissão de assentos e disseminação no processo civil brasileiro da fixação de teses 

gerais e abstratas em súmulas. De outro, tentativas de importação do modelo 

precedentalista de commom law. Daí a importância do uso adequado das técnicas 

processuais, a partir da compreensão bem definida do que é precedente, diferenciando-o 

de institutos correlatos. 
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