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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.  



8 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO 9 

1. PRECEDENTES JUDICIAIS NOS SISTEMAS JURÍDICOS CLÁSSICOS 13 

1.1. PRECEDENTES JUDICIAIS: UMA PREMISSA CONCEITUAL 13 

1.2. PRECEDENTES JUDICIAIS NO SISTEMA DE COMMON LAW 16 

1.3. PRECEDENTES JUDICIAIS NO SISTEMA DE CIVIL LAW 29 

1.4. CONFLUÊNCIA ENTRE OS SISTEMAS 34 

2. ANTECEDENTES DOS PRECEDENTES JUDICIAIS NO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO 39 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS LUSITANOS 39 

2.2. ANTECEDENTES NO SISTEMA PROCESSUAL BRASILEIRO 46 

3. PRECEDENTES JUDICIAIS NO CPC/2015 61 

3.1. VALORIZAÇÃO DOS PRECEDENTES JUDICIAIS NO CPC/2015: CONTEXTUALIZAÇÃO 62 

3.1.1. INFLUÊNCIA DA TEORIA DA INTERPRETAÇÃO 62 

3.1.2. INFLUÊNCIA DA LITIGIOSIDADE REPETITIVA 67 

3.2. PANORAMA DAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS RELACIONADAS AOS PRECEDENTES JUDICIAIS 70 

3.3. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO 80 

3.3.1. REGIME JURÍDICO: CPC/1973 E CPC/2015 80 

3.3.2. ANÁLISE CRÍTICA E COMPARATIVA 84 

4. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 927 DO CPC/2015 90 

4.1. SISTEMA DE PRECEDENTES OU MERO ROL DE PROVIMENTOS JUDICIAIS? 92 

4.2. VINCULAÇÃO OU DEVER QUALIFICADO DE FUNDAMENTAÇÃO? 96 

4.3. ANÁLISE CRÍTICA SOBRE O ESTADO DA QUESTÃO 112 

5. SÍNTESE CONCLUSIVA 135 

BIBLIOGRAFIA 139 

 

  



9 

 

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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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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