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II.  INTRODUÇÃO 

II.1.  Escopo e objeto deste trabalho 

A lei não prescinde de intepretação. CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO afirma que “o 

mais claro dos textos legais sempre comporta exame à luz dos valores da sociedade e nem 

sempre as palavras revelam com segurança uma intenção” 1. 

Em que pese tenham as tradições jurídicas de civil law se desenvolvido sob premissa 

oposta à imprescindibilidade da operação interpretativa, acreditando que a aplicação mecânica 

e literal da lei bastaria para garantir a igualdade perante todos os jurisdicionados, atualmente é 

pacífico (ou muito próximo disso) que a interpretação das leis pelos juízes e Tribunais é 

indispensável à sua correta aplicação. 

Por mais curioso que possa parecer, a constatação de que sempre é necessário 

interpretar o texto positivado pelo legislador antes de aplicá-lo ao caso concreto não gerou outra 

reação, principalmente no ordenamento jurídico brasileiro, a não ser a de se desenvolver teorias 

para compatibilizar a repartição tripartite dos Poderes com essa nova realidade da função 

interpretativa e constitutiva do direito pelo Poder Judiciário. 

De fato, o dogma de que a lei escrita seria, só ela, suficiente para garantir a segurança 

jurídica prevaleceu, mesmo diante da possibilidade de surgirem vários significados a partir de 

uma inevitável interpretação do mesmo texto legal2: 

Contudo, nem ao se ‘descobrir’ que a lei é interpretada de diversas formas, e, mais 
visivelmente, que os juízes de civil law rotineiramente decidem de diferentes modos 
os ‘casos iguais’, abandonou-se a suposição de que a lei é suficiente para garantir a 
segurança jurídica. 

Foi mais recentemente que o ordenamento jurídico brasileiro iniciou uma guinada no 

sentido de reconhecer ser necessária uma melhor conformação entre as possíveis interpretações 

a serem dadas a uma mesma regra legal. Esse movimento é fruto de um crescente sentimento 

de insegurança jurídica diante da atribuição, pelo mesmo Tribunal, ou ainda que por Tribunais 

diferentes, de significados diversos a um mesmo dispositivo de lei, em ofensa incontestável à 

                                                           
1 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. Vol. I. 8° edição, segundo o Novo 
Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Malheiros, 2016, p. 167 
2 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 3ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2013, p. 17 
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segurança jurídica, à igualdade e à previsibilidade, objetivos primordiais de qualquer tradição 

jurídica com viés de outorgar organização sistemática ao Direito, entre as quais a ordem jurídica 

brasileira indubitavelmente se insere. 

Leonardo Greco assinala que a entrada dos precedentes judiciais na ordem jurídica 

nacional pode auxiliar na “crise decorrente da crescente perda de credibilidade ou de confiança 

da sociedade na sua justiça e nos seus juízes” 3. 

Nesse contexto, o Código de Processo Civil, instituído pela Lei n° 13.105, de 16 de 

março de 2015, dando continuidade à gradativa valorização dos pronunciamentos dos Tribunais 

no ordenamento jurídico brasileiro, consolidou técnicas, aprimorou ferramentas e organizou, 

por vezes criando, as condições necessárias a um bom desenvolvimento de uma cultura de 

respeito aos precedentes judiciais. Importantes inovações foram positivadas, introduzindo forte 

apelo à fundamentação das decisões judiciais e à uniformização da jurisprudência pelos 

Tribunais.  

Esta dissertação, assim, irá tratar da aplicação dos precedentes judiciais no 

ordenamento jurídico brasileiro à luz do Código de Processo Civil de 2015. 

II.2.  Breve síntese analítica dos capítulos apresentados 

No primeiro capítulo que trata efetivamente do objeto deste estudo (capítulo III), fez-

se uma breve digressão histórica até o século XVI, época do surgimento das sociedades 

modernas, a fim de se demonstrar que, antigamente, era incabível se pensar em uma política de 

valorização dos precedentes judiciais tendo em vista a função de mera boca da lei imposta ao 

Poder Judiciário no contexto do Estado Legislativo, mas que, com a valorização da 

interpretação jurídica, decorrente do advento do Estado Constitucional e da constatação de que 

norma jurídica e texto legal não se confundem, sendo aquele o resultado do inevitável processo 

interpretativo deste, realizado pelo Poder Judiciário, a jurisdição estatal ganhou novos 

contornos, assumindo a responsabilidade pelo fechamento harmônico do ordenamento jurídico, 

através do incremento da ordem jurídica mediante interpretação e outorga de sentido únicos ao 

texto legal, com vistas a proporcionar segurança jurídica, igualdade substancial e 

previsibilidade das decisões, passando a, com isso, não apenas ser viável, mas necessária a 

                                                           
3 GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil. Volume 1. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, p. 3 
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introdução de uma política de utilização de precedentes judiciais no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

No segundo capítulo (capítulo IV), este estudo se presta, num primeiro momento, a 

analisar a evolução da utilização e da valorização dos precedentes judiciais nos ordenamentos 

jurídicos de tradição common law, principalmente na Inglaterra e nos Estados, trazendo 

importantes considerações acerca do peculiar método de se proferir decisões nesses sistemas, o 

qual privilegia a exaustividade da argumentação e da descrição dos fatos e dos fundamentos 

que solucionam os casos; num segundo momento, voltam-se os olhos, porém de forma mais 

breve, aos ordenamentos de civil law, a fim de se demonstrar que o processo de tomada de 

decisão nesse sistema apresenta algumas particularidades distintivas em relação ao common 

law, razão pela qual se conclui, por esse capítulo, que pode ser perigosa a simples afirmação de 

que as duas tradições jurídicas estão em um movimento contínuo de aproximação, sendo 

necessário entender – o que se passará a fazer nos capítulos seguintes – quais elementos estão 

presentes em cada um dos modelos jurídicos quanto à aplicação dos precedentes judiciais. 

No terceiro capítulo (capítulo V), aborda-se a definição de precedente judicial 

propriamente dito e são traçadas algumas distinções a partir de sua conceituação, 

principalmente em relação aos termos experiência e jurisprudência, expressões que dia sim, 

dia também, são confundidas com o precedente, mas que dele muito bem se distinguem. Ainda 

nesse tópico, discorre-se sobre a classificação dos precedentes judiciais, os critérios para 

mensuração de seu grau de autoridade e os principais fatores, a partir da experiência estrangeira, 

que justificam a adoção de uma política de valorização e vinculação dos pronunciamentos 

judiciais proferidos no passado. Importante alertar, nesse ponto, que existem outras razões a 

justificar a relevância dos precedentes, mas, para este estudo, foram selecionadas aquelas que 

mais contrastam com as deficiências atualmente verificadas no ordenamento jurídico brasileiro. 

No quarto capítulo (capítulo VI), este trabalho tratou dos elementos estruturais de um 

precedente judicial (ratio decidendi e obiter dictum) e também das técnicas existentes 

(distinguishing, overruling, signaling, transformation, overriding, entre outras) e 

indispensáveis à sua adequada compreensão e utilização, sem que a necessidade de observância 

obrigatória por juízes e Tribunais venha a significar um engessamento do desenvolvimento do 

Direito e uma ruptura deste com as convicções sociais, políticas, econômicas e jurídicas da 

sociedade, cujas crenças e valores estão em constante processo de evolução e modificação. 
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Após terem sido explicitados, nos capítulos anteriores, os principais elementos dos 

precedentes judiciais e as técnicas e operações necessárias ao apropriado desenvolvimento, 

dentro de qualquer ordenamento jurídico, de uma política de valorização dos pronunciamentos 

judiciais, surge o quinto capítulo (capítulo VII) trazendo um diagnóstico acerca da postura dos 

Tribunais brasileiros quanto à assunção de posições divergentes em casos iguais, para, em 

seguida, discorrer a respeito dos comandos legais introduzidos pelo Código de Processo Civil 

de 2015 com vistas a combater a dispersão jurisprudencial sobre os mesmas temas. 

Discorre-se acerca da constitucionalidade dos dispositivos legais que regulam a 

aplicação e o efeito vinculante dos precedentes judiciais em âmbito brasileiro, passando pela 

ordem de fundamentação maciça das decisões judiciais e pelas técnicas específicas, adotadas 

pelo Código, para fortalecimento e ampliação da cultura de respeito aos pronunciamentos 

judiciais pelos próprios órgãos jurisdicionais. 

Ao final desse capítulo, enfrenta-se a espinhosa – e por isso intrigante – questão 

relativa à real função dos precedentes judiciais instituídos no ordenamento jurídico brasileiro: 

se estes se prestam a desempenhar papel semelhante ao do precedente no common law, ou se o 

Código de Processo Civil criou uma política de precedente judicial peculiar ao direito brasileiro. 

Trata-se também da possível aplicação das regras legais sobre precedentes pelo direito penal e 

processual penal. 

Os dois últimos capítulos que se seguem a esse tópico anterior (capítulos VIII e IX) 

referem-se às notas conclusivas, nas quais se trazem as conclusões extraídas ao longo deste 

trabalho, e às referências bibliográficas, que contêm as doutrinas que inspiraram a elaboração 

do presente estudo.
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VIII.  CONCLUSÕES 

Ante todo o exposto, conclui-se que a evolução do papel da jurisdição nos sistemas 

filiados à tradição de civil law possibilitou o emprego dos precedentes judiciais no ordenamento 

jurídico brasileiro, mas há ainda uma nítida distinção entre a aplicação desses precedentes pelos 

sistemas do common law, principalmente o estadunidense e o inglês, em comparação à 

aplicação dos precedentes diante das técnicas introduzidas no Código de Processo Civil de 

2015. 

Como visto, nos ordenamentos de common law, o processo de tomada de decisão é 

dotado de alta carga discursiva-argumentativa, mediante apreciação exaustiva da integralidade 

dos fatos e fundamentos relevantes por todos os julgadores do colegiado, permitindo aos juízes 

e Tribunais dos casos seguintes bem terem conhecimento das questões jurídicas que foram 

efetivamente decididas no precedente e a eles proporcionando diversos elementos para 

avaliarem, com certa dose de propriedade, se é caso de sujeição do presente caso ao precedente 

ou não. 

Esse tipo de postura viabiliza o julgamento por precedentes judiciais até mesmo nos 

casos em que não há identidade absoluta com o precedente judicial, mas tão somente identidade 

essencial. É bem verdade que, em razão do histórico desenvolvimento gradual e ininterrupto da 

política de respeito aos precedentes judiciais, a comunidade jurídica do common law assimilou, 

com o tempo, o refinado processo de comparar casos que, à primeira vista, não seriam elegíveis 

à comparação, mas é muito por força do modo discursivo dos juízes e Tribunais, ao prolatar 

decisões interpretativas e de outorga de sentido jurídico, que a aplicação dos precedentes 

judiciais é fartamente viabilizada nesses sistemas do common law. 

No Brasil, ao contrário, como visto, os precedentes judiciais com eficácia vinculante, 

em que pese sejam constitucionais, estão restritos aos julgamentos enumerados no art. 927 do 

Código de Processo Civil, tratando-se basicamente de casos cuja identidade entre si é absoluta 

– e não essencial, daí a distinção, que ora se conclui neste estudo, em relação ao modo pelo qual 

os ordenamentos de common law aplicam a técnica de precedentes judiciais. 

Fala-se, inclusive, que no Brasil os precedentes judiciais correspondem a um 

mecanismo de objetivação de julgamento de demandas repetitivas, com vistas, ao invés de 

aplicar a mesma ratio a vários casos essencialmente iguais, em prestígio à igualdade dos 
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jurisdicionados perante as decisões judiciais, a resolver vários casos de uma só vez, mediante 

prolação de uma única decisão padrão que será automaticamente estendida às outras (como 

ocorre, por exemplo, no  julgamento de recursos repetitivos e no incidente de resolução de 

demandas repetitivas). 

Contudo, os benefícios decorrentes de uma aplicação adequada da técnica de 

julgamento por precedentes sugerem uma ampliação e uma intensificação do trabalho e de 

estudos acerca da valorização dos pronunciamentos judiciais interpretativos e concessivos de 

sentido à norma legislada no Brasil, com vistas ao incremento da tutela da confiança do 

jurisdicionado perante seus juízes e Tribunais e à garantia da segurança jurídica, da estabilidade 

e da previsibilidade das decisões judiciais, fatores que são imprescindíveis ao aprimoramento 

das relações sociais e das expectativas individuais dos seres humanos na condução de seus 

planos e negócios. 

Algumas conscientizações ainda devem ocorrer para uma ampliação segura da 

utilização dos precedentes judiciais, mas é certo que o Código de Processo Civil criou as 

condições necessárias para tanto, principalmente ao dar ênfase à necessidade de uniformização 

da jurisprudência pelos Tribunais à de fundamentação completa e densa das decisões judiciais, 

sob pena de nulidade e de se determinar nova deliberação a respeito da matéria. 

Além disso, reconhecendo-se, de fato, a constitucionalidade das regras legais que 

atribuem efeito vinculante a certas decisões e julgamentos, as Cortes Supremas devem 

efetivamente portar-se como cortes de precedente, isto é, como cortes de vértice, que, através 

de decisão cujos fundamentos determinantes são dotados de efeito vinculante a todos os órgãos 

judiciais, dão a interpretação e o sentido final das normas legisladas. Nos julgamentos 

colegiados, as Cortes devem garantir que todos os seus membros necessariamente se 

manifestem sobre a integralidade das questões, independentemente de serem relacionadas a 

preliminares ou serem matérias de mérito, sendo recomendável, tal como fazem no common 

law, que, antes do início das discussões, sejam listadas, uma a uma, as questões postas a 

julgamento, para que nenhum ponto controverso escape de algum voto. 

O estilo de elaboração da decisão dos julgadores deve se voltar e se aproximar do modo 

do common law, com forte carga discursiva-argumentativa, tendo-se a consciência de que não 

se está mais a convencer recorrente e recorrido da correção da solução jurídica, mas sim toda 

uma sociedade que eventualmente oporá a terceiros ou terá contra si oposto tal posicionamento. 
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É importante ainda, que ao invés de se sentirem oprimidos e lesados por uma alegada 

perda da liberdade de decidir em razão da necessidade de observância obrigatória dos 

precedentes judiciais, tenham os julgadores de instâncias inferiores a exata noção de que, na 

verdade – porque assim, de fato, ocorre – eles também colaboram, na medida dos fundamentos 

e das discussões que lançam nas decisões que proferem, para a formação superveniente do 

precedente judicial nas instâncias seguintes. As instâncias inferiores não são meras 

expectadoras e replicadoras do que se decide no andar de cima, mas verdadeiras colaboradoras 

na construção e formulação da ratio decidendi de um precedente judicial. 

Além do mais, enquanto não firmado um entendimento com força vinculante pelos 

órgãos judiciais hierarquicamente superiores, todo e qualquer julgador, independente da 

instância que ocupa, poderá – e, na verdade, deverá – criar seus próprios precedentes, para 

serem por ele próprio seguidos, contribuindo, dessa forma, para a previsibilidade e a coerência 

de suas decisões judiciais no âmbito de seu juízo. 

Não bastasse isso, seria conveniente que a regra expressa no art. 926 do Código de 

Processo Civil, que estabelece, como diretrizes da jurisprudência dos Tribunais, a necessidade 

de uniformização, estabilização, integridade e coerência dos posicionamentos adotados, fosse 

interpretada no sentido de viabilizar e proporcionar o incremento da identidade essencial entre 

o caso precedente e o caso sucessivo posto a julgamento. 

E seja a identidade absoluta ou essencial, é fundamental que os precedentes se 

apliquem não apenas às questões que compreendem o mérito da demanda, isto é, que se 

relacionam diretamente à solução dos casos, mas também a questões outras (como, por 

exemplo, de instrumento, de processo) que tenham sido efetivamente postas a julgamento. 

Pronunciamentos judiciais ditando a mesma regra para casos ou questões jurídicas 

(absoluta ou essencialmente) iguais facilitam a assimilação do vencido quanto à condenação 

que lhe foi imposta e aumentam a probabilidade de cumprimento espontâneo do julgado, uma 

vez que há nítida diminuição da sensação de injustiça ante o fato de que outras pessoas na 

mesma situação estão recebendo solução jurídica idêntica em juízo, melhorando 

indubitavelmente o índice de pacificação social e de resolução efetiva de demandas a cargo do 

Poder Judiciário, o qual se fortalece e aponta no sentido de dar cumprimento à sua tarefa 

constitucional. 
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Quanto maior a percepção de que a decisão judicial seria a mesma, ainda que os 

litigantes, vencedor e vencido, fossem representados por outros advogados ou fosse a demanda 

decidida por algum outro juiz ou Tribunal, maior a confiança que se deposita no Poder 

Judiciário. 

Não se pode olvidar, ainda, a existência de novas regras que incidem no processo de 

formulação de enunciado sumular. As súmulas, antes tidas como proposições de direito gerais 

e abstratas, aproximando-se muito da lei, devem ser elaboradas em consonância com as 

circunstâncias fáticas dos casos precedentes, sem delas se dissociar. Eventual desrespeito a esse 

comando, ensejará a perpetuação das súmulas como regras judiciais isoladas, as quais poderão 

ser usadas em casos nos quais em que uma análise mais detida dos contextos fáticos não 

recomendaria a aplicação do precedente. 

É certo que se, de um lado, é recomendada a ampliação dos julgamentos por 

precedentes judiciais ante os benefícios que sua adoção visa a garantir, de outro, não se deve 

esquecer da existência de argumentos contrários à aplicação dos precedentes, os quais se 

relacionam a uma possível estagnação das proposições jurídicas, a fim de que sempre se tenham 

claras na mente as técnicas de distinção (distinguishing) e de superação/revogação (overruling) 

dos precedentes judiciais, aliadas, ainda, às outras técnicas de manejo do precedente judicial 

descritas neste estudo (signaling, transformation, overriding e the drawing of inconsistent 

disfunctions), permitindo, assim, que mesmo com a vinculação dos juízes e Tribunais às ratio 

decidendi dos casos passados, seja viabilizado o necessário desenvolvimento e aprimoramento 

do Direito e suas proposições jurídicas, desde que as alterações, no seio da sociedade, das 

convicções sociais, políticas, econômicas e jurídicas assim o exigirem. 

Em razão disso, para uma correta aplicação da técnica dos precedentes judiciais, 

relevante se faz, ainda, em complemento ao quanto exposto parágrafos acima, aprimorar as 

técnicas para melhor conceituação e identificação da ratio decidendi e para sua separação em 

relação ao que foi inserido no precedente judicial na qualidade de obiter dictum. Vale frisar que 

tal operação de seleção da ratio decidendi será tanto mais simplificada na mesma proporção em 

que mais claras e exaustivas forem as decisões judiciais que se pretendem precedentes.
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X. RESUMO 

MARTINS, Rafael D’Errico. Aplicação da técnica dos precedentes judiciais no 
sistema processual brasileiro. 13.1.2017. 173 páginas. Mestrado – Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 13.1.2017. 

Esta dissertação de mestrado tem como objetivo tratar dos principais elementos e 
técnicas relativos à aplicação dos precedentes judiciais na realidade do ordenamento jurídico 
brasileiro, após a edição do Código de Processo Civil de 2015, em comparação com a aplicação 
dos precedentes judiciais no common law. Inicia este estudo demonstrando que, a partir do final 
da Idade Média, no século XVI, a introdução de alguma técnica de valorização dos 
pronunciamentos judiciais no ordenamento jurídico era impensável. Num primeiro momento, 
o Direito era oriundo da vontade exclusiva dos Reis absolutistas da Europa Continental, e, 
depois da Revolução Francesa, no final do séc. XVIII, a função da jurisdição resumia-se a 
proclamar a vontade expressa na literalidade da lei. Essas concepções mudaram e, com isso, a 
partir do reconhecimento de que texto legal e norma não se confundem, começaram a ser 
desenhadas as bases para adoção de uma política de precedentes judiciais no civil law. A 
valorização desses pronunciamentos e a atribuição de efeito vinculante a eles são políticas há 
tempo adotadas nos sistemas de common law, notadamente na Inglaterra, onde, no mínimo 
desde o séc. XIII, fundamentavam-se petições, declarações e proposições jurídicas extraídas de 
decisões de julgamentos pretéritos. A aplicação dos precedentes judiciais não dispensa o 
conhecimento de seus elementos estruturais e de algumas técnicas para identificação de seu 
conteúdo efetivamente vinculante (a ratio decidendi) e à distinção (distinguishing), à superação 
ou à revogação (overruling) em caso de não aplicação do precedente judicial, seja por se tratar 
de circunstâncias fáticas (especialmente qualificadas) distintas, seja pela falta superveniente de 
congruência entre o precedente e os valores sociais que haviam sustentado sua proposição. 
Mediante a adequada compreensão desses elementos e emprego dessas técnicas, nota-se que os 
precedentes judiciais incrementam a ordem jurídica por meio da segurança jurídica, 
estabilidade e previsibilidade das decisões judiciais, e, ainda, entre outros fatores, da coerência 
e do aumento da eficiência, em termos quantitativos, do Poder Judiciário. Em busca desses 
benefícios, principalmente deste último, referente à atuação quantitativa eficiente da jurisdição, 
o Código de Processo Civil de 2015 regulou, dando continuidade e aprimorando a legislação 
anterior, uma política de valorização dos precedentes judiciais, estabelecendo expressamente a 
observância obrigatória, por juízes e Tribunais, de alguns julgamentos e pronunciamentos 
específicos e, como valor a ser seguido, apontou para a necessidade de uniformização, 
estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência dos Tribunais. Através de uma análise 
crítica dos elementos históricos descritos nos primeiros capítulos, esta dissertação visa a traçar, 
sem pretensão de esgotamento, as principais características do modelo de valorização de 
precedentes judiciais instituído pela legislação processual e a realçar, a partir da experiência e 
da doutrina estrangeiras sobre os elementos e as técnicas envolvendo o julgamento por 
precedentes judiciais, quais os principais pontos de alerta a fim de que o ordenamento jurídico 
brasileiro conviva e trabalhe bem com essa aplicação dos precedentes judiciais. 
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XI.  ABSTRACT 

MARTINS, Rafael D’Errico. Applying the technique of judicial precedents in the 
Brazilian procedure system. January 13th, 2017. 173 pages. Master. Faculty of Law, University 
of São Paulo, São Paulo, January 13th, 2017.  

This essay aims to discuss the main elements and techniques related to the application 
of judicial precedents in Brazilian legal system reality, after the issuance of the Civil Procedure 
Code of 2015, in comparison to an application of judicial precedents in common law. This study 
begins by showing that for a long time, since sixteenth-century in the late Middle Age, the 
introduction of techniques for judicial decisions valorization in legal system has been 
inconceivable. In the beginning, Law was originated from the exclusive will of the European 
absolutist kings and, after French Revolution in the end of eighteenth-century, the jurisdiction 
function was basically proclaiming the will expressed in written Law in a literal way. These 
concepts have changed and, thus, from recognition of the difference from legal text and judicial 
rule, grounds for adopting a policy of judicial precedents in civil law legal system began to be 
drawn. Promotion of such judicial decisions empowered by binding effects has been adopted in 
common law systems for a long time, mainly in England, where, at least since thirteenth-
century, common lawyers has motivated their plea from statements and legal propositions 
extracted from prior decisions. Judicial precedents cannot be applied without knowing its 
structural elements and some techniques necessary to identify its effectively binding content 
(ratio decidendi) and to distinguish (distinguishing), overcome or overrule (overruling) a 
judicial precedent, either because factual circumstances (especially qualified) are distinct, or 
because of the further lack of consistency between precedent and the demands and social values 
that had based such proposal. By means of a properly comprehension of such elements and use 
of such techniques, it shall be noticed that judicial precedents provided legal order with legal 
security, stability and predictable decision, and, also, among others factors, coherence and 
judiciary increasing of effectiveness in quantitative terms. Pursuing of these benefits, mainly 
the latter, regarding jurisdiction efficiency improvement, Civil Procedure Code of 2015 settled, 
continuing and improving prior legislation, a judicial precedent valorization policy, establishing 
clearly, to judges and Courts, an order to adhere to some specific judgment and judicial 
statements and, as a value to be reached, pointed out to a need of standardization, stability, 
integrity and coherence of Courts’ jurisprudence. Through a critical assessment of historical 
elements described at first chapters, this essay aims to outline, without any pretense of 
exhaustion, the mainly features related to judicial precedent valorization model settled by 
procedure law and to highlight, from the foreign experience and doctrine about elements and 
techniques for trials using judicial precedents, the main aware points in order to ensure a healthy 
living and well working between Brazilian legal system and judicial precedents. 
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