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RESUMO 

 

O precedente judicial, entendido como a decisão passada utilizada em casos futuros, é 
tradicionalmente utilizado em sistemas jurídicos de common law, mas vem ganhando 
maior importância nos países de civil law, como o Brasil, devido a uma aproximação entre 
os sistemas. O Código de Processo Civil, em 2015, estabeleceu novo tratamento legislativo 
ao precedente judicial com o objetivo de reduzir os contrastes de entendimentos nos 
tribunais e manter a estabilidade da jurisprudência. Para tanto, dispôs expressamente que 
os tribunais têm o dever de coerência, integridade e estabilidade, além de elencar que 
algumas decisões judiciais são de observância obrigatória. São elementos do precedente 
judicial, encontrados na motivação da decisão judicial, a ratio decidendi e o obiter dictum, 
compreendidos, respectivamente, como a razão essencial de decidir ou a tese jurídica 
usada para solucionar o caso concreto e a argumentação marginal, não essencial, 
prescindível para o deslinde da controvérsia. São técnicas de aplicação e superação do 
precedente judicial o distinguishing e o overruling, que permitem que não haja um 
engessamento do Direito. No Processo Penal brasileiro, não há tratamento legal específico 
sobre a matéria, mas a tutela da liberdade individual, a previsão do art. 3o do Código de 
Processo Penal, a busca pelo tratamento igualitário do jurisdicionado e a redução dos 
contrastes na jurisprudência justificam a utilização das disposições do Código de Processo 
Civil, de 2015, para também adotar um sistema de precedentes judiciais. Isso, porém, não 
basta, sendo imprescindível analisar se todas as decisões listadas no art. 927 do Código de 
Processo Civil, de 2015, são de observância obrigatória no Processo Penal ou se se 
enquadram no conceito de precedente judicial. Além disto, discutir a importância da 
observância do contraditório mediante o amplo debate e possível participação de amicus 
curiae e a motivação das decisões judiciais qualificadas, tudo com a finalidade de 
estabelecer diretrizes para a adoção do stare decisis no Brasil, de acordo com as 
peculiaridades locais. E, por fim, analisar a criação de tipos penais pela jurisprudência e a 
(ir)retroatividade dos precedentes judiciais e o cabimento de revisão criminal para garantir 
tratamento igualitário aos jurisdicionados.  
 
Palavras-chave: Processo Penal. Decisão judicial. Precedente judicial. Tribunais. 
Precedente vinculante. Distinguishing. Overruling.  
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ABSTRACT 

 

Legal precedent (i.e. past decisions that establish a principle for later cases) has been 
traditionally used in common law systems, but is growing in importance in civil law 
countries like Brazil as the gap between the two systems gradually narrows. In 2015, the 
Civil Procedure Code of Brazil provided for a new treatment of precedent in Brazilian law 
with a view to reducing conflicting court interpretations and ensuring the consistency of 
our case law. To this end, the code provides that courts have a duty of coherence, integrity 
and consistency and lists a number of decisions as obligatory. The ratio decidendi (i.e. the 
essential reason to decide or the legal thesis used to resolve any given case) and the obiter 
dictum (i.e. nonessential, marginal argument which is immaterial to the dispute resolution) 
are both elements of the legal precedent and serve as a basis for the final ruling. 
Distinguishing and overruling, in turn, are techniques used to apply or supersede the legal 
precedent in order to ensure a certain degree of flexibility. The matter is not specifically 
covered in Brazilian criminal law, but the individual freedom remedy, the provisions of 
article 3 of the Code of Criminal Procedure, the search for fair treatment of the person 
subject to the jurisdiction of any court and for reducing conflicts in case law all warrant the 
application of provisions of the 2015 Code of Civil Procedure to a legal precedent system 
in criminal law. However, this is not enough as it is essential to examine whether all 
decisions listed in article 927 of the Code of Civil Procedure (2015) are obligatory in light 
of criminal procedure or fit the concept of legal precedent. In addition, the importance of 
the adversary principle, the possibility of amicus curiae as a form of assistance and the 
motivations for qualified legal decisions, must all be broadly discussed, with a view to 
setting guidelines for the adoption of stare dicisis in Brazil according to local specificities. 
Finally, the creation of a list of types of crime in keeping with case law, the retroactivity 
(or not) of legal precedent and the entitlement to criminal review must also be 
contemplated to ensure fair treatment to all parties. 
 
Key words: Criminal Procedure. Judicial decision. Precedent. Courts. Biding precedent. 
Distinguishing. Overruling.  
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SOMMARIO 

 

Il precedente giudiziale, inteso come l’ultima decisione utilizzata in casi futuri, è  
tradizionalmente utilizzato  in sistemi giuridici di common law, ma sta ottenendo maggiore 
importanza nei paesi di civil law, come il Brasile, a causa di un approccio tra i sistemi. Il 
Codice di Processo Civile nel 2015 ha stabilito un nuovo trattamento legislativo al 
precedente giudiziale, con l'obiettivo di ridurre i contrasti di comprensioni nei tribunali e  
mantenere la stabilità della giurisprudenza. A tal fine, ha espressamente previsto che i 
tribunali hanno il dovere di coesione, di integrità e di stabilità, oltre a dichiarare che alcune 
decisioni giudiziali sono di osservanza obbligatoria. Sono elementi del precedente 
giudiziale, trovati nella motivazione della decisione giudiziale, la ratio decidendi e l'obiter 
dictum, intesi rispettivamente come la ragione essenziale per decidere o la tesi giuridica 
usata per risolvere il caso concreto e l'argomento marginale, non essenziale,  prescindibile 
per  chiarimento della controversia. Sono tecniche di applicazione e superamento di 
precedenti giudiziali  il distinguishing e l’ overruling, che permettono che non ci sia una 
rigidità del diritto. Nel processo penale brasiliano, non esiste un trattamento giuridico 
specifico in materia, ma la tutela della libertà individuale, la disposizione dell'art. 3 del 
Codice di Procedura Penale e la ricerca della parità di trattamento di chi è sotto 
giurisdizione  e la riduzione dei contrasti in giurisprudenza, giustificano l'utilizzo delle 
disposizioni del Codice di Procedura Civile / 15 per adottare anche un sistema di 
precedenti giudiziali. Tuttavia, questo non è sufficiente, essendo essenziale  lo studio se 
tutte le decisioni elencate nell'art. 927 del Codice di Procedura Civile / 15 sono di 
osservanza obbligatoria nel procedimento penale o se rientrano nella nozione di precedente 
giudiziale. Inoltre, discutere l'importanza dell’ osservanza del contradittorio, attraverso 
l'ampio dibattito e la possibile partecipazione di amicus curiae, e la motivazione delle 
decisioni giudiziali qualificate, tutto con lo scopo di stabilire linee guida per l'adozione di 
stare decisis in Brasile, secondo le peculiarità locali. Ed infine, analizzare la creazione di 
tipi criminali per la giurisprudenza e la (ir) retroattività dei precedenti giudiziali e la 
fornitura di riesame penale per garantire parità di trattamento di chi è sotto giurisdizione. 
 

Parole chiave: Procedura Penale. Decisioni Giudiziali. Precedente. Cortes. Precedente 
vincolante. Distinguishing. Overruling. 
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INTRODUÇÃO 
 

A Constituição Federal de 1988 passou a exigir, de maneira inovadora no âmbito 

constitucional deste país, que todas as decisões judiciais sejam devidamente motivadas. No 

âmbito criminal, a garantia tem ainda mais relevo em razão da tutela da liberdade e da 

dignidade do indivíduo, em contraposição à repressão estatal aos crimes. 

É indiscutível a importância do Poder Judiciário no papel de interpretação das leis 

por meio de suas decisões judiciais. A oscilação entre entendimentos ou a convivência 

contemporânea de diferentes interpretações da lei constituem fenômeno prejudicial e 

perigoso, uma vez que o indivíduo pauta suas condutas e omissões com base não apenas na 

lei, mas também de acordo com a interpretação sobre a lei emanada pelo Poder Judiciário. 

Por isto, além das garantias da motivação das decisões judiciais, ampla defesa e 

contraditório, é imprescindível que a atuação judicial seja pautada pela busca da 

uniformização da jurisprudência, bem como pelo tratamento igualitário de situações 

semelhantes ou idênticas.  

Neste contexto, os precedentes judiciais adquirem demasiada importância, mesmo 

diante do fato do Brasil ser um país com raízes romanas (civil law) que tem as leis escritas 

como fonte principal do Direito. O advento do Código de Processo Civil em 2015 ensejou 

a adoção de um sistema de precedentes judiciais no país, certamente não igual ao existente 

nos países de common law, mas com o mesmo objeivo: a manutenção de uma ordem 

jurídica estável e previsível, com a diminuição do fator surpresa decorrente da mudança 

abrupta dos posicionamentos dos tribunais. 

A preocupação com a coerência, estabilidade e uniformização da jurisprudência 

não são exclusividade do Processo Civil, em que pese apenas o legislador tenha se ocupado 

em discutir o assunto naquela seara. Tramita projeto de lei sobre um novo Código de 

Processo Penal há quase uma década, mas nada se discute no âmbito legislativo a este 

respeito.  

Em razão disto e da escassa literatura nacional no âmbito criminal sobre o tema, 

este estudo tem como objetivo analisar a adoção do stare decisis no país, partindo das 

premissas adotadas pelo Código de Processo Civil de 2015, com o objetivo de avaliar a 

pertinência de transportar ao processo penal as disposições já existentes no processo civil, 

mesmo que com adaptações necessárias.  
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Para tanto, o estudo aponta inicialmente a aproximação e a diluição das diferenças 

entre civil e common law que justificam a valorização gradativa dos precedentes judiciais e 

dos mecanismos de uniformização de jurisprudência para, depois, discorrer sobre o 

conceito de precedente judicial e as distinções entre jurisprudência, súmula e precedente 

judicial. Depois, elencou e analisou as razões para a adoção de um sistema de precedentes, 

com o intuito de justificar a escolha e a importância da questão. 

Os itens subsequentes apresentam ao leitor os efeitos dos precedentes judiciais, 

dividindo-os em duas grandes categorias: vinculantes e persuasivos. Trata-se de 

conceituação e delimitação imprescindível para o restante do estudo, uma vez que a aluna 

considera que qualquer decisão pode formar um precedente judicial, desde que 

preenchidos alguns requisitos (motivação/debate/existência de ratio decidendi), mas nem 

todo precedente judicial tem efeito vinculante ou de observância obrigatória nos novos 

casos. 

A motivação das decisões judiciais é analisada a seguir, sob a ótica dos precedentes 

judiciais, sem aprofundamento sobra as suas características como garantia processual, mas 

de acordo com os elementos que dela fazem parte: ratio decidendi e obiter dictum. A 

ausência de motivação das decisões judiciais também é objeto do estudo, uma vez que o 

Código de Processo Civil de 2015, preocupou-se com duas situações relacionadas ao uso 

dos precedentes judiciais que representam verdadeira simulação de fundamentação (art. 

489, § 1º, incs. V e VI, do CPC, de 2015): decisões que apenas repetem ementas de 

julgados ou dispositivos de lei, sem apontar as razões pelas quais devem ser aplicados ao 

caso concreto; e  decisões que deixam de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou 

precedente invocado pela parte sem apontar as razões pelas quais o fez.  

A aproximação com os países de common law representa, também, a adoção das 

técnicas de aplicação e superação dos precedentes judiciais, conhecidas como 

distinguishing e overruling, tratadas neste estudo, especialmente pela importância do 

cotejo ou confronto entre os casos para verificação da similitude fática e de questões 

jurídicas, além da indicação de fatores que limitam a alteração de entendimento perante os 

Tribunais, respectivamente.  

Antes de analisar especificamente a matéria sob a ótica criminal, o estudo se 

propõe a tratar, no capítulo 3, dos deveres de coerência, estabilidade, publicidade, 

integridade e uniformização de jurisprudência estabelecidos pelo Código de Processo 

Civil, de 2015. 
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O capítulo 4 se refere especificamente ao Processo Penal e é a parte central da tese. 

Consiste em analisar a necessidade e pertinência de um sistema de precedentes judiciais 

para o processo penal, além de estabelecer quais decisões são de observância obrigatória 

neste seara. 

Inicia com apontamentos sobre as razões específicas para adoção de um sistema de 

precedentes judiciais com aproveitamento do que já está estabelecido pela legislação e 

doutrina do Processo Civil, já que o Código de Processo Penal, ou mesmo o projeto de lei 

para o novo CPP, não tratam sobre o tema. Mas, em razão da razão da tutela da liberdade e 

necessidade de tratamento igualitário do jurisdicionado, são aplicáveis ao processo penal. 

Em seguida, a aluna analisa os princípios do contraditório e da publicidade no stare 

decisis, indicando não considerar precedente como vinculante quando não há debate sobre 

a matéria ou os autos – ou mesmo o acórdão – não são públicos. 

Os itens subsequentes são dedicados à análise das decisões que, segundo a aluna, 

foram precedentes vinculantes no Processo Penal. É bem verdade que as hipóteses 

analisadas decorrem do rol do art. 927 do Código de Processo Penal, mas somente como 

ponto de partida, uma vez que o enfoque é do Processo Penal, mesmo quando a previsão 

do instituto que forma o precedente vnculante não encontra qualquer referência na 

legislação processual penal, como o incidente de resolução de demandas repetitivas, por 

exemplo. 

Por outro lado, algumas hipóteses de uniformização de jurisprudência ou formação 

de precedentes vinculantes encontram semelhança com institutos estrangeiros previstos 

pela legislação processual penal e, portanto, foram levados em consideração para a análise 

dos institutos brasileiros.  

Estabelecidas as premissas para a formação dos precedentes vinculantes e as 

decisões cuja observância é obrigatória no Processo Penal, o estudo passa a analisar a 

possibilidade de julgamento monocrático dos recursos pelo relator nos Tribunais com base 

naqueles precedente, mesmo diante do silêncio do Código de Processo Penal sobre o tema.  

Em seguida, considerando que o Direito não é estático, mas que deve evoluir e que, 

para isto, os precedentes – mesmo os vinculantes – podem ser superados e substituídos por 

outros, desde que em decorrência de relevantes modificações sociais, políticas ou 

econômicas, por exemplo, o estudo analisa a (ir)retroatividade do novo precedente, 

dividindo a discussão da questão entre precedentes estritamente de direito processual e 

precedentes de direito material.  

E, por fim, são apresentadas as principais conclusões extraídas do estudo. 
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CONCLUSÃO 

 
O propósito deste estudo era apresentar a importância da adoção do stare decisis no 

Brasil, bem como estabelecer diretrizes sobre os precedentes judiciais para o Processo 

Penal brasileiro, de acordo com as balizas legais existentes até o presente momento, 

oriundas unicamente do Código de Processo Civil, de 2015.  

A seguir, são apresentadas algumas breves conclusões sobre as principais questões 

enfrentadas, sem prejuízo de outras encontradas no decorrer da íntegra do estudo: 

1) precedente judicial é, para fins deste estudo, uma decisão anterior utilizada como 

parâmetro, modelo ou ponto de partida para decisões de casos subsequentes, desde que 

trate da aplicação da mesma norma e haja similitude fática;  
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2) apesar das raízes romanas, é fácil constatar a existência de precedentes judiciais – 

definidos de maneira genérica como decisões passadas utilizadas em casos futuros – 

também no sistema brasileiro (civil law), sendo considerados como fonte de Direito; 

3) está havendo uma aproximação entre os sistemas de civil e common law, com a maior 

utilização e valorização dos precedentes pelo primeiro sistema e aumento de 

codificação e leis escritas no segundo sistema; 

4) a lei escrita, mesmo quando formulado mediante o uso da melhor técnica legislativa, 

demanda interpretação, atividade própria do Poder Judiciário; 

5) a existência concomitante de posicionamentos divergentes (contrastes jurisprudenciais) 

causa insegurança jurídica e aniquila a confiança do jurisdicionado no Poder Judiciário; 

6) são razões para a adoção de um sistema de precedentes: segurança jurídica, 

estabilidade, previsibilidade, duração razoável do processo, igualdade, superlativa no 

âmbito criminal; 

7) a manutenção da estabilidade e coerência dos entendimentos dos Tribunais é 

demasiadamente importante, especialmente no âmbito criminal, em razão da tutela da 

liberdade e dos princípios da legalidade e da igualdade, eis que uma norma deve ter 

apenas um significado para pautar as ações e omissões dos indivíduos; 

8) a uniformidade na aplicação do Direito é um valor fundamental para os ordenamentos 

jurídicos, sendo o caminho para a certeza sobre o conteúdo da lei e a melhor forma 

com que casos com as mesmas situações fáticas e questões jurídicas tenham soluções 

iguais, ou seja, tratamento igualitário; 

9) a motivação das decisões judiciais, além de garantia contra o arbítrio estatal, tem 

enorme importância na formação, aplicação e superação dos precedentes judiciais, pois 

apenas com a exposição das razões de decidir é possível a utilização das decisões em 

casos futuros e eventualmente realizar a superação do entendimento; 

10) a ratio decidendi corresponde às razões essenciais para decidir os fundamentos 

determinantes, a tese jurídica utilizada para solucionar o caso concreto. Trata-se de 

elemento essencial do precedente judicial, contido na motivação judicial com o obiter 

dictum, e constitui a única parte que pode adquirir efeito vinculante; 

11) o Código de Processo Civil, de 2015, preocupou-se em estabelecer, além da adoção de 

um sistema de precedentes, hipóteses de que as decisões judiciais serão consideradas 
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como não motivadas (art. 489, § 1o). Duas dessas hipóteses têm relação direta com os 

precedentes judiciais (incs. V e VI): quando a decisão judicial se limita a invocar 

enunciado de súmula ou precedente judicial sem identificar seus fundamentos 

determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento de ajusta àqueles 

fundamentos; e quando a decisão deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência 

ou precedente judicial invocado pela parte. As disposições legais têm o objetivo de 

evitar a simulação de motivação ou a simples transcrição dos julgados sem qualquer 

apontamento relacionado com o caso posto a julgamento; 

12) ainda que haja precedente vinculante sobre determinada questão jurídica, a sua 

aplicação depende da constatação de que as hipóteses fáticas dos casos são semelhantes 

e que inexistem peculiaridades relevantes que justifiquem o afastamento do precedente; 

13) a comparação dos casos é obrigatória para aplicação do precedente judicial e garante, 

na prática, a igualdade de tratamento do jurisdicionado; 

14) a técnica do distinguishing é oriunda da common law e corresponde ao afastamento e 

não aplicação do precedente judicial nos casos em que não há similitude fática ou das 

questões jurídicas. Trata-se de distinção feita pelo magistrado;  

15) mesmo nos países de common law com estrita observância aos precedentes judiciais, 

inclusive como principal fonte do Direito, a superação do entendimento dos Tribunais é 

possível. A técnica é denominada de overruling e garante que o Direito não seja 

estático e evolua. Apesar da aceitação da superação do precedente judicial, a alteração 

não deve ser constante, mas apenas após modificações relevantes no âmbito social, 

político ou econômico; 

16) os deveres de coerência, estabilidade, publicidade, integridade e uniformização da 

jurisprudência exigidos pelo art. 926 do Código de Processo Civil de 2015 ao processo 

civil devem ser transportados ao Processo Penal de maneira ainda mais rigorosa devido 

à tutela da liberdade e necessário tratamento igualitário do jurisdicionado, pois as 

normas neste seara devem ter apenas um significado; 

17) para a legítima formação de precedentes judiciais vinculantes é imprescindível não 

apenas o contraditório efetivo entre as partes com o acusado devidamente representado 

por advogado, mas também a possibilidade de contraditório amplo com a sociedade, 

seja individualmente, por meio dos terceiros interessados atingidos pelo precedente 
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judicial, ou coletivamente, por meio dos amici curiae ou em audiências públicas em 

que são discutidos os temas; 

18) isto não significa dizer que apenas formarão precedentes os casos em que haja a 

intervenção de pessoas além das partes, ou a realização das audiências públicas,  pois o 

requisito exigido não é a efetiva atuação dos terceiros, mas a concessão da 

oportunidade de intervenção; 

19) os precedentes judiciais também pressupõem a observância do princípio da 

publicidade, seja pela ausência de sigilo nos autos – ou em parte dos autos – em que 

está se discutindo a tese jurídica e que poderá formar o precedente vincula, seja pela 

divulgação da afetação aos casos ao plenário ou órgão especial dos tribunais ou da 

instauração dos incidentes de resolução de demandas repetitivas ou assunção de 

competência ou ainda pela divulgação dos precedentes vinculantes formados ou 

superados pelos tribunais; 

20) são precedentes judiciais de observância obrigatória no Processo Penal, as decisões do 

Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e as 

decisões proferidas em incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção 

de competência, além das proferidas nos Recursos Especial e Extraordinário 

repetitivos; 

21) o procedimento dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e assunção de 

competência e recursos repetitivos no âmbito criminal é integralmente remetido ao 

Código de Processo Civil, de 2015, tendo em vista a ausência completa de previsão 

legal sobre o tema na legislação processual penal. Salvo as disposições sobre a 

suspensão obrigatória dos casos sobre a mesma questão jurídica quando da admissão 

do IRDR, todas as demais disposições são aplicadas ao Processo Penal; 

22) ainda serão de observância obrigatória as orientações do plenário ou do órgão especial 

dos Tribunais aos quais os juízes estiverem vinculados. Este inciso legal (art. 927, V, 

CPC/15) é o que apresenta maiores diferenças em relação ao Processo Civil, uma vez 

que a competência do plenário do Supremo Tribunal Federal e da Corte Especial do 

Superior Tribunal de Justiça abarcam hipóteses diferenciadas – e mais amplas – no 

Processo Penal; 

23) há previsão regimental de afetação de casos individuais (recursos extraordinários ou 

especiais, habeas corpus, mandado de segurança e recursos em habeas corpus) ao 
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plenário do Supremo Tribunal Federal e Corte Especial do Superior Tribunal de 

Justiça, mas a formação de precedentes judiciais vinculantes nestes casos exige, além 

da observância da motivação das decisões judiciais, do contraditório entre as partes e 

publicidade dos atos judiciais, o amplo debate com a possibilidade de participação de 

terceiros (amici curiae); 

24) outros casos individuais julgados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal e Corte 

Especial do Superior Tribunal de Justiça (revisões criminais, reclamações 

constitucionais, ações penais originárias ou quaisquer outras além deste rol), de igual 

forma, só formarão precedentes vinculantes, com aplicação da tese jurídica a terceiros, 

se houver o amplo debate com a possibilidade de participação de amici curiae; 

25) é importante destacar que não se está a defender que apenas os casos em que há 

intervenção de amicus curiae formam precedentes vinculantes. O critério não é a 

efetiva intervenção, mas a concessão de oportunidade para ingresso e manifestação; 

26)  o recurso de embargos de divergência tem como função principal a uniformização da 

jurisprudência interna dos Tribunais, evitando os contrastes de entendimento entre os 

órgãos fracionário. Muito mais que a simples formação de um precedente vinculante, o 

recurso representa o mais fiel retrato da função nomofilática do Tribunal, com 

propósito maior que apenas decidir o caso concreto. A divergência pode ser de direito 

processual ou material, dentro de um mesmo Tribunal, mas deve ser atual, sob pena de 

não conhecimento do recurso, uma vez que posicionamentos ultrapassados não geram 

desgaste à segurança jurídica ou à confiança no Poder Judiciário; 

27) o precedente judicial diferencia-se do enunciado da súmula do Tribunal justamente 

porque este não é propriamente uma decisão sobre um caso concreto específico, mas 

um resumo do seu entendimento, feito de maneira condensada. Por isto, em síntese, os 

enunciados de súmula – mesmo vinculantes – não constituem ou representam os 

verdadeiros precedentes, mas apenas uma indicação do que foi decidido pelo Tribunal, 

razão pela qual há sempre indicação das decisões que lhe deram origem. Essas 

decisões, por sua vez, podem ser precedentes vinculantes, a depender da observância 

de outros requisitos atrelados à ampla defesa, contraditório, motivação das decisões 

judiciais; 

28) a adoção de um sistema de precedentes pressupõe uma mudança na maneira de 

aplicação das súmulas em relação ao que tem sido feito perante o Poder Judiciário. Não 
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se está, com isso, a defender a extinção do instituto, muito menos a alteração 

constitucional para mudança sobre o efeito vinculante estabelecido para alguns 

enunciados pela EC n° 45/2004, mas é imprescindível que se retorne aos casos lhe 

deram oribem para verificação se há coincidência da hipótese fática e realmente 

identidade da questão jurídica; 

29) a existência de precedentes vinculantes autoriza o julgamento monocrático dos recursos 

especial e extraordinário pelo relator perante os Tribunais Superiores. Trata-se de 

mecanismo de julgamento oriundo do Processo Civil, criado para aceleração da 

tramitação perante aqueles tribunais. No Processo Penal a sua aplicação é restrita 

àqueles recursos, e justifica-se pelo necessário tratamento igualitário das mesmas 

questões jurídicas e hipóteses fáticas e a duração razoável do processo; 

30) a adoção de um sistema de precedentes não significa apenas a fixação de um 

precedente judicial de maneira adequada, pois isto seria alcançado com a observância 

dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais. 

A adoção de um sistema de precedentes pressupõe que, além de fixados 

adequadamente, os precedentes serão aplicados aos demais casos que apresentem a 

mesma questão jurídica e que se amoldem à hipótese fática, mediante o uso adequado 

da técnica do distinguishing; 

31) as mudanças de entendimento no âmbito criminal dividem-se em alterações no Direito 

Material e Processual, sendo a primeira categoria ainda subdividida em alterações em 

prejuízo ou benefício do acusado. As alterações nos precedentes de Direito Processual 

Penal, em razão do princípio do tempus regit actum, têm efeito imediato, segundo o 

qual o ato processual deve ser regido pela norma em vigor quando da sua aplicação 

(art. 2o, CPP), tal como ocorre com a lei escrita; 

32) situação diferenciada ocorre em relação aos precedentes de Direito Material (Direito 

Penal), em razão do princípio da (ir)retroatividade da lei penal. As alterações 

jurisprudenciais benéficas ao acusado devem ter o mesmo tratamento concedido à 

legislação, qual seja, de aplicação imediata e consequente retroatividade, inclusive com 

a possibilidade de revisão criminal por interpretação extensiva do art. 621, inc. I, do 

Código de Processo Penal; 

33) as alterações de Direito Material gravosas ao acusado, entende-se que a melhor solução 

é a adotada pela doutrina italiana e argentina, qual seja, de irretroatividade do 
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precedente judicial (ou do entendimento mesmo que não vinculante) em desfavor do 

acusado, em equivalência ao que ocorre com a lei mais gravosa; 

34) A adoção de um sistema de precedentes judiciais, especialmente com o reconhecimento 

de efeito vinculante a algumas decisões, tem como objetivo elevar a observância das 

garantias individuais, ao passo que ao evitar contrastes na jurisprudência dos Tribunais, 

busca dar maior certeza à interpretação da legislação, possibilitando o conhecimento 

integral pelo jurisdicionado, além de um tratamento igualitário de situações iguais e 

que envolvem a mesma questão jurídica. Ao mesmo tempo, os princípios da 

irretroatividade da lei penal mais gravosa e da legalidade impõem limites à atuação 

estatal, uma vez que impõem ao Estado o julgamento do acusado pela legislação penal 

existente (nulla poena sine legge) da época da prática da infração delituosa 

(irretroatividade in malam partem), justamente porque as ações e omissões estavam 

pautadas pelas normas existentes naquele momento;  

35) o estabelecimento de um rol de precedentes judiciais vinculantes no Processo Penal 

não significa que as decisões proferidas em hipóteses diferentes daquelas acima 

tratadas, ou pelos órgãos fracionários dos tribunais, devam ser ignoradas ou 

desconsideradas pelos juízes e tribunais inferiores, até porque representam uma 

orientação da jurisprudência; 

36) mas os juízes, em qualquer instância ou Tribunal, não estão obrigados a seguir os 

precedentes com força persuasiva, podendo fazê-lo se estiverem convencidos da sua 

correção, por respeito às autoridades que o proferiram ou à segurança jurídica.  
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