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   Resumo 

 

  A presente tese examina o papel do precedente judicial no sistema 

processual brasileiro, à luz das recentes reformas introduzidas na legislação, constitucional 

e infraconstitucional, com o duplo objetivo de dotar o precedente de maior valor e de 

uniformizar a jurisprudência, as quais demonstram que o momento é de desconstrução de 

paradigmas. 

 

  Após delimitar o tema e discorrer sobre a sua importância, traçamos as 

premissas essenciais do estudo, definindo o que seja precedente judicial e jurisprudência, 

identificando as funções da jurisprudência e analisando a importância de uniformizá-la, 

para o fim de garantir maior isonomia e segurança jurídica aos jurisdicionados e de 

diminuir o tempo do litígio (CAPÍTULO 1). 

 

  Em seguida, fazemos uma breve abordagem do assunto do ponto de vista 

histórico (CAPÍTULO 2) e sob a perspectiva da common law (CAPÍTULO 3). 

 

  Passamos então para os dois capítulos centrais da tese. Analisamos o papel 

do precedente judicial no atual ordenamento, de acordo com a sua carga de eficácia, a 

saber, vinculante, quase vinculante e persuasiva (CAPÍTULO 4); e examinamos os demais 

meios de uniformização da jurisprudência, focando inclusive no problema dos Juizados 

Especiais Estaduais e Federais (CAPÍTULO 5). 

 

  Finalmente, discorremos acerca de nossas conclusões, demonstrando que, 

apesar de o precedente judicial e a jurisprudência desempenharem papel relevante no nosso 

ordenamento (que configura um verdadeiro sistema misto, em que a lei reina, mas a 

jurisprudência governa), não há ainda premissas muito bem definidas, sendo necessárias 

alterações, de lege lata e de lege ferenda, para que seja conferido tratamento sistemático e 

harmônico ao assunto. 

 

Palavras-chave:  precedente judicial; jurisprudência; súmula; uniformização de 

jurisprudência; stare decisis. 
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  Abstract 

 

  The present thesis analyzes the judicial precedent role within the Brazilian 

procedural system, in light of the recent reforms introduced in the legislation, either 

constitutional or infraconstitutional, with an aim at adding value to the precedent and   

standardizing jurisprudence, both of which make it evident that this is the moment for 

unbuilding of paradigms. 

 

  After delimitating the matter and discussing its importance, we have 

outlined the assumptions which are essential for the study, defining what judicial precedent 

and jurisprudence are, identifying the functions of jurisprudence and analyzing the 

importance of standardizing it, so as to ensure greater isonomy and judicial assurance to 

those who are granted a jurisdiction and to reduce the litigation time (CHAPTER 1). 

 

  Following, we have briefly approached the matter under a historical point of 

view (CHAPTER 2) and under the perspective of the common law (CHAPTER 3). 

 

  And then we went to the two core chapters of the thesis. We have analyzed 

the role that the judicial precedent plays in the existing legal system, in accordance with its 

effectiveness, that is, binding, almost binding and persuasive  (CHAPTER 4); and 

examined the other means for standardization of jurisprudence, with focus including on the 

issue of State and Federal Special Courts (CHAPTER 5). 

 

  Finally, we have explained our conclusions, showing that, despite the 

judicial precedent and jurisprudence playing a relevant role in our legal system (which 

constitutes a real mixed system, where the law reigns, but the jurisprudence governs), there 

are no well-defined assumptions, yet, a few adjustments being necessary, lege lata and lege 

ferenda, so that a systematic and harmonic treatment can be given to the matter. 

 

Keywords:  judicial precedent; jurisprudence; standardization of jurisprudence; 

stare decisis. 
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  Riassunto 

 

  La presente tesi esamina il ruolo del precedente giudiziale nel sistema 

processuale brasiliano, alla luce delle recenti riforme introdotte nella legislazione, 

costituzionale e infracostituzionale, con il doppio obiettivo di dotare il precedente di 

maggior valore e di uniformare la giurisprudenza, dimostrando che il momento è di 

decostruzione di paradigmi. 

 

  Dopo aver delimitato il tema e aver discusso sulla sua importanza, abbiamo 

tracciato le premesse essenziali dello studio, definendo cosa sia precedente giudiziale e 

giurisprudenza, identificando le funzioni della giurisprudenza e analizzando l’importanza 

di uniformarla, con la finalità di garantire maggior isonomia e sicurezza giuridica a chi è 

sottomesso alla giurisdizione dello Stato e di diminuire il tempo del litigio (CAPITOLO 1). 

 

  In seguito, facciamo un breve esame dell’argomento dal punto di vista 

storico (CAPITOLO 2) e sotto la prospettiva della common law (CAPITOLO 3). 

 

  Dopo di ciò passiamo ai due capitoli centrali della tesi. Analizziamo il ruolo 

del precedente giudiziale nell’attuale ordinamento, secondo il suo carico di efficacia, ossia, 

vincolante, quasi vincolante e persuasiva (CAPITOLO 4); e esaminiamo gli altri mezzi di 

uniformazione della giurisprudenza, focalizzando anche nel problema dei Tribunali 

Speciali Statali e Federali (CAPITOLO 5). 

 

  Finalmente, discorriamo sulle nostre conclusioni, dimostrando che, 

malgrado il precedente giudiziale e la giurisprudenza svolgano un ruolo di rilievo nel 

nostro ordinamento (che configura un vero sistema misto, in cui la legge regna, ma la 

giurisprudenza governa), non ci sono ancora premesse molto ben definite, essendo 

necessarie le alterazioni, di lege lata e di lege ferenda, affinché sia conferito trattamento 

sistematico e armonico all’argomento. 

 

Parole chiave:  precedente giudiziale; giurisprudenza; massima di giurisprudenza; 

uniformazione della giurisprudenza; stare decisis. 
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  IMPORTÂNCIA E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

  A discussão acerca do papel que o precedente judicial exerce em 

determinado sistema jurídico é tema de grande relevância prática e científica no ramo do 

direito processual, já que o precedente constitui, desde há muito, uma das fontes de 

direito1, ao lado da lei, do costume, da doutrina e dos princípios gerais. Nessa medida, hoje 

dificilmente se ignora a importância fundamental do precedente judicial na experiência 

jurídica, qualquer que seja o sistema em foco2. 

 

  Para CRUZ E TUCCI, nos dias atuais, “a produção jurisprudencial, 

antecipando-se, em muitas situações, à própria lei, tem granjeado relevância vital como 

fator de complementação e aperfeiçoamento das mais diversificadas legislações”3. A 

afirmativa é bastante precisa: frequentemente a jurisprudência assume posição de 

vanguarda, antecipando-se à norma positivada4. É o caso da correção monetária dos 

                                                 
1 Para ROSS, “por ‘fontes do direito’, (...) entender-se-á o conjunto de fatores ou elementos que exerçam 
influência na formulação do juiz da regra na qual ele funda sua decisão; acresça-se que esta influência pode 
variar – desde aquelas fontes que conferem ao juiz uma norma jurídica já elaborada que simplesmente tem 
que aceitar até aquelas outras que lhe oferecem nada mais do que idéias e inspiração para ele mesmo (o 
juiz) formular a regra que necessita” (in ROSS, Alf, Direito e justiça, 2000, p. 103). LIMONGI FRANÇA critica 
o termo “fontes de direito” ao se referir a lei, costume, doutrina etc., pois “não se trata propriamente de 
fontes do direito, de fatôres que dão origem ao direito, mas, de modo menos impróprio, de meios técnicos, de 
modos, de formas de cujo recurso, a autoridade constituída ou o próprio povo que aquela representa, em 
reconhecendo a conveniência de certo princípio jurídico, lança mão para externá-lo, erigindo-o em regra de 
direito” (in LIMONGI FRANÇA, Rubens, Jurisprudência – Seu caráter de forma de expressão de Direito, in 
Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, vol. 30, p. 274). V., acolhendo a teoria de LIMONGI FRANÇA, 
VIGLIAR, José Marcelo Menezes, Uniformização de jurisprudência – Segurança jurídica e dever de 
uniformizar, 2003, pp. 51 e ss. V., sobre o assunto, MUSCARI, Marco Antonio Botto, Súmula vinculante, 
1999, pp. 24/31. Não nos aprofundaremos nessa discussão devido aos estreitos limites deste trabalho. 
2 In TARUFFO, Michele, Precedente e giurisprudenza, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 
ano 61, nº 3, 2007, p. 709. V., no mesmo sentido, FERRO, Marcelo Roberto, A jurisprudência como forma de 
expressão de direito, in Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial, nº 51, 1990, p. 89. 
3 In CRUZ E TUCCI, José Rogério, Precedente judicial como fonte de direito, 2004, p. 28. No mesmo sentido, 
PEREIRA DOS SANTOS aponta que a jurisprudência prepara as reformas legislativas (in PEREIRA DOS SANTOS, 
Carlos Maximiliano, Hermenêutica e aplicação do direito, 2007, p. 146) e CARLIN afirma que, ao adaptar o 
texto da lei à realidade social, a jurisprudência serve “como uma nova proposta ou sugestão à reforma” (in 
CARLIN, Volnei Ivo, O papel do juiz na sociedade moderna, in Revista de Processo, nº 45, 1987, p. 248). 
FERNANDEZ, por sua vez, explica que “el legislador demora en la sanción de leyes porque le parece que 
muchos hechos de la realidad social no están todavía maduros para darles protección jurídica, de modo que 
la ley generalmente llega tarde, cuando la costumbre, los usos sociales y la jurisprudencia superaron las 
necesidades no satisfechas por el legislador” (in FERNANDEZ, Alberto Vicente, Funcion creadora del juez, 
1980, p. 42). 
4 ASCARELLI aborda o assunto nos seguintes termos: “Talvez a diferença entre direito legislado e sua 
aplicação nos tribunais seja particularmente acentuada em duas hipoteses. Quando a lei está em vigor ha 
muitos anos, é frequente o caso de a jurisprudência tê-la interpretado, integrando-a, modificando-a, até 
torna-la irreconhecivel. Deixando de parte o sistema inglês, baseado, como é sabido, em principios 
diferentes dos que dominam em outros países acerca do valor do precedente judicial, basta recordar a obra 
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débitos oriundos de decisão judicial, que, mesmo antes da promulgação da lei que a 

determinou, já era admitida na prática pelos tribunais superiores5; o mesmo se diga sobre a 

trajetória dos direitos da concubina (reconhecimento à indenização previdenciária no caso 

de morte do segurado etc.)6, entre tantos outros exemplos7. 

 

  Por vezes, o movimento inverso também ocorre: alguns institutos legais 

passam a ser desprezados pelos tribunais até perderem toda a sua imperatividade. É o que 

se passou, por exemplo, com a superação cultural do crime de adultério, finalmente 

excluído da redação do art. 1.521, do atual Código Civil8. 

 

  Via de regra, nos sistemas de common law, provenientes do direito inglês9, 

em que prevalece o direito casuístico, o precedente judicial assume função diferente 

daquela que exerce nos sistemas de civil law, provenientes da Europa continental, de 

tradição romano-germânica, em que predomina o direito codificado10. Nem por isso se 

pode dizer que o precedente judicial é pouco importante para os países de civil law, 

embora, sem dúvida, assuma papel muito mais central nos países de common law, onde os 

                                                                                                                                                    
da jurisprudência francesa sôbre o código napoleônico. É frequente, então, não só a conquista de novas 
soluções ou a elaboração de novos institutos, mas, tambem, a elaboração de novos principios gerais. A 
doutrina e a jurisprudência, nesses casos, preparam a nova legislação.” (in ASCARELLI, Tullio, Problemas 
das sociedades anônimas e direito comparado, 1945, pp. 9/10). V., no mesmo sentido, TARUFFO, Michele, 
Institutional factors influencing precedents, in Interpreting precedents: a comparative study, 1997, pp. 
456/457. 
5 In AZEVEDO, Luiz Carlos de, Função da jurisprudência nos conflitos entre a lei natural e a lei positiva, in 
Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, nº 34, 1985, p. 45. 
6 In CRUZ E TUCCI, José Rogério, Precedente judicial como fonte de direito, 2004, p. 288. 
7 V., invocando a obra de RECASÈNS SICHES, em que são trazidos diversos exemplos de inovações 
substanciais impostas ao direito francês a partir de criações jurisprudenciais, CARVALHO, Ivan Lira de, 
Decisões vinculantes, in Revista Forense, vol. 343, 1998, pp. 520/521. V., citando vários outros exemplos 
ocorridos no Brasil, FAGUNDES, Miguel Seabra, Contribuição da jurisprudência à evolução do direito 
brasileiro, in Revista Forense, vol. 126, 1949, pp. 19/24 e MONTEIRO, Washington de Barros, Da 
jurisprudência, in Revista Forense, vol. 202, 1963, p. 374. 
8 In CRUZ E TUCCI, José Rogério, Precedente judicial como fonte de direito, 2004, p. 289. 
9 Segundo COUTURE, “rara fortuna ésta de los ingleses de poseer la mejor justicia del mundo. Y mucho más 
rara todavía, la de constituir un pueblo que tiene conciencia de poseerla.” (in COUTURE, Eduardo Juan, La 
justicia inglesa, in Estudios de derecho procesal civil, tomo I, 1978, p. 145). 
10 Sobre a origem dos sistemas de common law e civil law, confira-se o ensinamento de SOARES: “No sentido 
amplo, Common Law quer referir-se por um lado ao sistema da família dos direitos que receberam a 
influência do direito da Inglaterra (onde vicejam os contrastes apontados entre Common Law v. Equity Law 
e Common Law v. Statute Law) e de outro lado, o sistema da família dos direitos romano-germânicos, que 
igualmente se denominam Civil Law, conforme apelação que os doutrinadores daquele sistema costumam 
conferir a essa última.” (in SOARES, Guido Fernando Silva, Common Law – Introdução ao direito dos EUA, 
1999, p. 47). 
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tribunais são os protagonistas na edição das normas gerais obrigatórias, que regulam e 

conferem equilíbrio às relações jurídicas11. 

 

  Nas exatas palavras de SOARES, “a questão é de método: enquanto no nosso 

sistema a primeira leitura do advogado e do juiz é a lei 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”12. Essa feição mostra que, na common 

law, o case law é a regra, ao passo que o statute law é a exceção, de função meramente 

integrativa, secundária e complementar13. 

 

  Dadas essas premissas, nesse sistema, o precedente judicial tem, em regra, 

papel vinculante, coercitivo (binding authority). É o judge-made law, que se funda no 

princípio do stare decisis14, segundo o qual a decisão cria direito, impondo aos juízes o 

dever funcional de seguirem em casos sucessivos a orientação adotada anteriormente em 

caso análogo. 

 

                                                 
11 In LIMONGI FRANÇA, Rubens, Jurisprudência – Seu caráter de forma de expressão de Direito, in 
Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, vol. 30, p. 281. V., no mesmo sentido, BARTOLETTO, Luiz 
Carlos, Analogia, jurisprudência e princípios gerais do direito, in Revista de Direito Civil, Imobiliário, 
Agrário e Empresarial, nº 72, 1995, p. 30 e FERRO, Marcelo Roberto, A jurisprudência como forma de 
expressão de direito, in Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial, nº 51, 1990, p. 89. 
ROSS assume posição um pouco mais cética e, em sentido contrário, afirma que “não é fácil decidir em que 
medida os juízes ingleses e norteamericanos – em harmonia com a doutrina da ‘força obrigatória’ – 
atribuem, na realidade, maior importância ao precedente em suas decisões do que seus colegas da Europa 
continental, o que não pode ser tomado por pressuposto” (in ROSS, Alf, Direito e justiça, 2000, p. 113). E o 
autor assim prossegue: “seria possível supor que os juízes do continente europeu não se sentem responsáveis 
pela evolução do direito em medida idêntica aos seus colegas angloamericanos, estando, sim, inclinados a 
deixar nas mãos do legislador qualquer tentativa de reforma, ao menos naquelas esferas jurídicas que 
tradicional e regularmente estão submetidas à legislação”, concluindo que “se assim fosse, resultaria que, 
contrariamente ao que proclama a ideologia oficial, o juiz estaria, de fato, menos disposto a afastar-se dos 
precedentes” (in idem, ibidem, p. 117). 
12 In SOARES, Guido Fernando Silva, Common Law – Introdução ao direito dos EUA, 1999, p. 39. V., em 
sentido semelhante, afirmando que há duas técnicas diferentes no desenvolvimento do direito, ASCARELLI, 
Tullio, Problemas das sociedades anônimas e direito comparado, 1945, p. 68. 
13 Ressalte-se que, a despeito da aversão natural da common law ao direito legislado, mesmo nesse sistema 
não se nega a supremacia formal que a lei possui sobre as decisões do Judiciário. V., nesse sentido, GORON, 
Lívio Goellner, A jurisprudência como fonte de direito: a experiência anglo-americana, in Revista de Direito 
Constitucional e Internacional, nº 47, 2004, p. 289. 
14 Stare decisis é termo remanescente da expressão latina “stare decisis et non quieta movere”, que, ao pé da 
letra, significa “que as coisas permaneçam firmes e imodificadas, em razão das decisões”. V., nesse sentido, 
SOARES, Guido Fernando Silva, Common Law – Introdução ao direito dos EUA, 1999, p. 35. V., sobre as 
diferenças entre civil law e common law no que diz respeito à existência da doutrina formal do stare decisis, 
CAPPELLETTI, Mauro, The judicial process in comparative perspective, 1989, pp. 51/52. 
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  No sistema de civil law, pelo contrário, o precedente judicial interpreta em 

geral papel de cunho persuasivo, de valor moral (persuasive authority). A jurisprudência, 

especialmente aquela emanada dos tribunais superiores, possui a função de orientar e de 

nortear a interpretação da lei pelos juízos inferiores, mas não necessariamente obriga que 

se adote o mesmo entendimento15. 

 

  LIMONGI FRANÇA explica que os ordenamentos de civil law podem ser 

separados em quatro grupos, em relação às disposições que trazem sobre a jurisprudência 

como forma de expressão de direito: o primeiro é o daqueles que negam de modo absoluto 

a possibilidade dessa prerrogativa (Código Austríaco e Prussiano); o segundo é o daqueles 

que são omissos com relação à matéria (Código de Napoleão, Italiano, Alemão, Japonês e 

Chinês); o terceiro é o daqueles que a mencionam de modo parcialmente negativo, para 

dizer que a jurisprudência não pode revogar a lei (Código Espanhol, Argentino e 

Uruguaio); e o quarto é o daqueles que a ela se referem de modo positivo, reconhecendo-

lhe papel de coadjuvante na interpretação das leis (Código Suíço e Soviético)16. 

 

  Os membros de cada um desses grupos possuem características peculiares 

que os diferenciam dos demais17. Em comum entre eles está o fato de, pelo menos em 

regra, a jurisprudência não surtir efeitos vinculantes – tanto que não são raros os casos em 
                                                 
15 LIMONGI FRANÇA afirma que a não vinculação das decisões é tradição herdada do direito romano, a qual se 
justifica por quatro razões: em primeiro lugar, em suas decisões, o magistrado não aplica o direito segundo 
fórmula matemática pura e simples, mas atende a circunstâncias fáticas de ordem moral, social, psicológica e 
política que diferem das circunstâncias do caso seguinte; em segundo lugar, deve prevalecer a multissecular, 
trabalhada e complexa doutrina da coisa julgada, cujos princípios resguardam os direitos de terceiros que não 
integram a lide; em terceiro lugar, conhece-se a sobrecarga de serviço atribuída aos juízes e tribunais, sendo 
que decisões pouco meditadas estão longe de constituir expressão inatacável do direito; por último, por 
excesso de trabalho e por vezes por comodismo, magistrados e advogados tendem a se basear em máximas 
judiciárias sem avaliar seu respectivo valor intrínseco, gerando um círculo vicioso que contribui para o 
aviltamento da própria jurisprudência (in LIMONGI FRANÇA, Rubens, Jurisprudência – Seu caráter de forma 
de expressão de Direito, in Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, vol. 30, pp. 284/285). 
16 In LIMONGI FRANÇA, Rubens, Jurisprudência – Seu caráter de forma de expressão de Direito, in 
Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, vol. 30, p. 279. 
17 Até por isso, jamais existiu um modelo homogêneo e unitário de processo civil de civil law (in TARUFFO, 
Michele, Observações sobre os modelos processuais de civil law e de common law, in Revista de Processo, 
nº 110, 2003, p. 149). Seja na história dos últimos dois séculos, seja na história atual, é possível reconhecer a 
presença de no mínimo três modelos diferenciados: o modelo austro-alemão, o modelo franco-italiano e o 
modelo espanhol; logo, quando se fala em um iceberg de civil law, realiza-se um nível de abstração 
excessivo, em que se colhem poucos traços comuns, de caráter geral (in TARUFFO, Michele, Icebergs do 
common law e civil law? Macrocomparação e microcomparação processual e o problema da verificação da 
verdade, in Revista de Processo, nº 181, 2010, p. 168). O mesmo ocorre com o sistema de common law: os 
sistemas inglês e norte-americano já eram historicamente distintos por várias razões, mas a divisão entre eles 
tornou-se tão profunda e radical nos últimos anos que agora eles não são nem mais comparáveis (in idem, 
ibidem, pp. 168/169). 
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que questões jurídicas análogas geram decisões opostas, somente porque proferidas por 

diferentes sujeitos ou órgãos judicantes, dando ensejo ao fenômeno da “jurisprudência 

lotérica”18. 

 

  Apesar das diferenças entre os sistemas de civil law e de common law, cada 

vez maior tem sido a interação entre eles19, sendo possível identificar um movimento 

migratório rumo a um direito de “meio-termo”20: ao mesmo tempo em que os países de 

common law têm feito uso, em certos casos, do papel persuasivo da jurisprudência 

(referindo-se, por vezes, até mesmo a decisões reiteradas de cortes de outros países21), e 

adotado textos codificados22, os países de civil law têm, em algumas situações, dotado o 

                                                 
18 In CAMBI, Eduardo, Jurisprudência lotérica, in Revista dos Tribunais, vol. 786, 2001, p. 111. 
19 V., no mesmo sentido, ASCARELLI, Tullio, Problemas das sociedades anônimas e direito comparado, 
1945, pp. 45 e 91/92, CAPPELLETTI, Mauro, Juízes legisladores?, 1993, pp. 123/124, CHIARLONI, Sergio, Un 
mito rivisitato: note comparative sull’autorità del precedente giurisprudenziale, in Rivista di Diritto 
Processuale, ano 56, nº 3, 2001, p. 615, GORON, Lívio Goellner, A jurisprudência como fonte de direito: a 
experiência anglo-americana, in Revista de Direito Constitucional e Internacional, nº 47, 2004, pp. 294/295, 
NOGUEIRA, Gustavo Santana, Jurisprudência vinculante no direito norte-americano e no direito brasileiro, 
in Revista de Processo, nº 161, 2008, pp. 102/103 e TARUFFO, Michele, Precedente e giurisprudenza, in 
Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, ano 61, nº 3, 2007, p. 709. 
20 V., nesse sentido, com fundamento na lição de BARBOSA MOREIRA, VIGLIAR, José Marcelo Menezes, 
Uniformização de jurisprudência – Segurança jurídica e dever de uniformizar, 2003, pp. 166/167. 
21 V., sobre o assunto, observação de SOARES: “Até fins do século passado, alguns cases ingleses eram 
citados nos EUA; hoje, conforme constaram os autores norte-americanos consultados para este trabalho, 
nenhuma influência a Common Law inglesa exerce nos EUA. Contrariamente, é do conhecimento do autor 
que, na Inglaterra, pelo menos em matéria de responsabilidade civil extracontratual (torts), tem havido, com 
alguma freqüência, invocação do leading case Babcock v. Jackson nos julgados ingleses (responsabilidade 
civil por acidente com automóvel).” (in SOARES, Guido Fernando Silva, Common Law – Introdução ao 
direito dos EUA, 1999, p. 53). V., sustentando que, quando a invocação é de decisão de juízo estrangeiro, a 
hipótese é de utilização de exemplo, e não de precedente, LOPES, Raquel Cardoso, Uniformização da 
jurisprudência, in Revista Forense, vol. 390, 2007, p. 575. V., em sentido semelhante, explicando ainda que 
o exemplo informa, mas não sugere, e muito menos impõe, uma decisão conforme, TARUFFO, Michele, 
Precedente e giurisprudenza, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, ano 61, nº 3, 2007, pp. 
721/722. 
22 É o caso da própria Inglaterra, que em 1999 editou um Código de Processo Civil escrito, cuja versão 
integral está disponível em <http://www.justice.gov.uk/civil/procrules_fin/menus/rules.htm>, acesso em 
07/01/2012. A propósito do assunto, MANCUSO também faz menção ao Uniform Commercial Code, de alto 
prestígio nos Estados Unidos, e ao advento, nesse país, em 2005, do Class Action Fairness Act (in MANCUSO, 
Rodolfo de Camargo, Súmula vinculante: perguntas e respostas, in Direito civil e processo – Estudos em 
homenagem ao Professor Arruda Alvim, 2007, p. 1.465). V., afirmando que o direito inglês atribui 
atualmente importância cada vez maior à lei, DAVID, René, O direito inglês, 1997, p. 11. V., sustentando que 
na common law é cada vez maior a importância do statutory law, CUNHA, Sérgio Sérvulo da, Nota breve 
sobre o efeito vinculante, in Revista de Informação Legislativa, nº 129, 1996, p. 10. V., invocando que, no 
mundo moderno, o sistema de common law “precisa tomar em consideração a política legislativa expressa 
ou implícita numa multidão de dispositivos legais pertinentes”, RE, Edward D., Stare decisis, in Revista de 
Informação Legislativa, nº 122, 1994, p. 285. 



10 
 

precedente judicial de eficácia vinculante, ou quase vinculante23. As influências mútuas 

demonstram que o momento é de desconstrução de paradigmas24. 

 

  Assim, abstraídas as peculiaridades de cada um, “constata-se realmente 

que, considerado o valor, in abstrato, dos precedentes judiciais, a influência destes é 

deveras similar em ambos os sistemas: de fato, enquanto naqueles países que seguem o 

modelo da common law, a força vinculante dos anteriores julgados tem-se tornado mais 

flexível, nos dos ordenamentos codificados é incontestável a difusa e constante tendência 

de os juízes aterem-se aos precedentes na fundamentação da ratio decidendi”25. 

 

  O presente trabalho propõe-se a analisar de forma sistemática e crítica o 

papel e a influência do precedente judicial no ordenamento jurídico brasileiro, à luz das 

mais recentes reformas introduzidas na legislação constitucional e processual com o duplo 

objetivo de conferir maior valor ao precedente e de uniformizar a jurisprudência, sob a 

(pretensa) justificativa de garantir maior isonomia e segurança jurídica aos jurisdicionados. 

A bem da verdade, são duas faces de uma mesma moeda, pois, ao dotar o precedente de 

maior valor, atinge-se a uniformização, e vice-versa. 

 

                                                 
23 V., afirmando que na atualidade a tarefa do juiz da civil law está muito próxima da exercida pelo juiz da 
common law, MARINONI, Luiz Guilherme, A transformação do civil law e a oportunidade de um sistema 
precedentalista para o Brasil, disponível em <http://marinoni.adv.br>, acesso em 16/09/2011, p. 3. Mas a 
tendência não é de hoje. Em livro datado de 1945, ASCARELLI já fazia alusão ao fenômeno: “Ao lado da 
legislação, é indispensável examinar a jurisprudência: o direito é, na realidade dos fatos, aquele que, dia a 
dia, é aplicado e seguido. Com frequência entre o direito que está na lei e o direito vivo aplicado 
quotidianamente pela jurisprudência, ha uma diferença, suscetivel de ser bastante acentuada. Isso é 
verdadeiro, não só no sistema inglês, em que a jurisprudência adquire, como é sabido, particular 
importância, com o reconhecimento do valor normativo do precedente jurisprudencial, mas tambem nos 
sistemas de base romanista. A diferença pratica entre esses dois sistemas é, a esse respeito, menor do que a 
teórica, pois, na realidade, mesmo nos sistemas de base romanista, a jurisprudência adota máximas 
constantes, que só dificilmente podem ser overruled, para usarmos o têrmo inglês.” (in ASCARELLI, Tullio, 
Problemas das sociedades anônimas e direito comparado, 1945, p. 9). V., no mesmo sentido, fazendo 
referência especificamente ao crescente papel do precedente no direito brasileiro, MANCUSO, Rodolfo de 
Camargo, A jurisprudência, dominante ou sumulada, e sua eficácia contemporânea, in Aspectos polêmicos e 
atuais dos recursos cíveis de acordo com a Lei nº 9.756/98, 1999, pp. 523/527. V., ainda, TARUFFO, Michele, 
Institutional factors influencing precedents, in Interpreting precedents: a comparative study, 1997, pp. 
459/460. 
24 In PARENTE, Eduardo de Albuquerque, Jurisprudência: da divergência à uniformização, 2006, p. 18. É 
dentro desse contexto, mas levando em consideração fatores mais amplos, que TARUFFO afirma que as 
diferenças fundamentais traçadas entre os dois tipos de ordenamento “se mostram há tempos superadas e já 
incapazes de fornecer conhecimentos acatáveis”, ensejando verdadeira crise dos modelos tradicionais (in 
TARUFFO, Michele, Observações sobre os modelos processuais de civil law e de common law, in Revista de 
Processo, nº 110, 2003, p. 143). 
25 In CRUZ E TUCCI, José Rogério, Precedente judicial como fonte de direito, 2004, p. 26. 
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  Para tanto, dividiremos o trabalho em seis capítulos: o primeiro fará uma 

introdução ao tema, tratando de aspectos gerais que decorrem do estudo do precedente 

judicial e da jurisprudência; o segundo fará uma breve abordagem histórica do assunto; o 

terceiro examinará questões de direito comparado, com vistas a traçar as principais 

características do sistema de common law, com foco no direito inglês; o quarto e o quinto 

cuidarão do tema central da tese, analisando cuidadosamente o precedente judicial 

conforme a sua eficácia (vinculante, quase vinculante e persuasiva), e os demais meios de 

uniformização de jurisprudência; o sexto exporá nossas conclusões sobre o tema. 
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6.  CONCLUSÕES 

 

  O precedente judicial é de importância fundamental na experiência jurídica, 

qualquer que seja o sistema em foco. 

 

  Tradicionalmente, nos sistemas de common law, provenientes do direito 

inglês, em que prevalece o direito casuístico, o precedente judicial assume função diferente 

daquela que exerce nos sistemas de civil law, provenientes da Europa continental, de 

tradição romano-germânica, em que predomina o direito codificado. Na common law, o 

precedente judicial tem, em regra, papel vinculante, coercitivo (binding authority); na civil 

law, pelo contrário, o precedente judicial interpreta em geral papel de cunho persuasivo, de 

valor moral (persuasive authority). 

 

  Apesar das diferenças entre os sistemas de common law e de civil law, cada 

vez maior tem sido a interação entre eles: ao mesmo tempo em que os países de common 

law têm feito uso, em certos casos, do papel persuasivo da jurisprudência, e adotado textos 

codificados, os países de civil law têm, em algumas situações, atribuído ao precedente 

judicial eficácia vinculante, ou quase vinculante. As influências mútuas demonstram que o 

momento é de desconstrução de paradigmas, o que torna, no Brasil, o ambiente propício 

para a criação de soluções inspiradas em técnicas estrangeiras – como é o caso, em matéria 

de precedente, da diferenciação entre a ratio decidendi e o obiter dictum, do procedimento 

de distinguishing, do procedimento de overruling etc. 

 

  O Brasil, sob a influência dos assentos e estilos da corte portuguesa, nunca 

ignorou a importância dos precedentes. Apesar de os seus efeitos terem variado no tempo, 

de acordo com o contexto histórico, os precedentes judiciais sempre estiveram na alça de 

mira dos juristas. É possível dizer o mesmo a propósito dos mecanismos de uniformização 

de jurisprudência: sempre se teve a noção da insegurança e do desconforto que a oscilação 

de entendimentos gera na sociedade. 

 

  Reconhecemos hoje duas importantes funções na jurisprudência, que 

praticamente se confundem, já que a segunda decorre da primeira: a primeira é a de 

interpretar a lei, delimitando o alcance do texto legal; a segunda é a de adequar a lei no 
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tempo, de acordo com as necessidades da realidade social presentes no momento de 

aplicação da lei. 

 

  Tendo esses dois aspectos em mente, conclui-se que aquilo que os tribunais 

aplicam no dia-a-dia não é exatamente a lei em si, mas a particular interpretação que 

conferem à lei. Para tanto, devem estar atentos aos fatos e ao tempo em que vivem, não 

bastando o conhecimento puramente técnico do direito para que se resolvam os conflitos. 

 

  Nesse contexto, para o advogado, mais importante do que conhecer o texto 

seco da lei é conhecer o que os tribunais, especialmente os superiores, dizem que ela diz. A 

uma, porque somente tendo esse panorama completo é que o advogado consegue 

aconselhar bem seu cliente; a duas, porque o precedente, mesmo quando não dotado de 

eficácia vinculante, ou quase vinculante, possui poderoso papel persuasivo quando 

mencionado nas peças processuais, sendo capaz de influenciar julgamentos. Também pelos 

magistrados é importante o conhecimento da interpretação conferida à lei pelos tribunais, 

especialmente pelos superiores, permitindo-se a aplicação uniforme da norma e 

garantindo-se isonomia entre os jurisdicionados. 

 

  Esse último ponto é extremamente relevante. Da forma como constituído, o 

nosso sistema jurídico admite que situações jurídicas análogas sejam julgadas de maneiras 

diferentes, a depender da interpretação conferida à lei aplicável pelo sujeito ou órgão 

prolator da decisão. A lei, por sua própria natureza, é geral, abstrata e impessoal; muitas 

vezes, é integrada ainda por conceitos juridicamente indeterminados e por cláusulas gerais. 

Natural, portanto, que dê ensejo a interpretações diversas e a leituras até mesmo 

contraditórias. 

 

  Não bastasse isto, o magistrado carrega seus valores pessoais, suas 

ideologias, seus pontos de vista, sua história, suas máximas de experiência, de maneira que 

isso tudo também influencia as decisões judiciais. Vale lembrar: o juiz é imparcial, mas 

jamais neutro, porquanto, pela própria natureza da condição humana, é absolutamente 

impossível dissociar por completo o homem do profissional. 

 

  Ocorre que, com isso, a situação que se forma beira o insuportável, na 

medida em que provoca nos jurisdicionados insegurança jurídica. Não é crível que, apesar 
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de a lei ser igual para todos, para o mesmo conflito jurídico uns possam obter tutela 

jurisdicional e outros não, a depender da sorte (ou do azar) da parte na distribuição dos 

respectivos processos. Toda essa incerteza gera desconfiança em relação ao Poder 

Judiciário e à administração da justiça em geral, culminando em séria perda de autoridade. 

 

  Para remediar o problema, nos parece que, ao mesmo tempo em que aos 

juízes deve ser garantida a liberdade de interpretarem os textos legais, tal liberdade não 

deve ser absoluta, porque isso daria ensejo a arbitrariedades e, consequentemente, à 

proliferação da jurisprudência lotérica, de todo indesejável e nociva ao sistema. Acima de 

tudo, a ordem jurídica deve ser coerente. 

 

  A uniformização é não só um direito do jurisdicionado, mas acima de tudo 

um dever do Estado, que serve essencialmente ao seu próprio interesse em manter o 

império de suas leis e o respeito às suas instituições. Embora formado por inúmeros 

sujeitos, o Poder Judiciário compõe uma estrutura única, que deve ter visão uniforme sobre 

determinados temas. 

 

  Sob a (pretensa) justificativa de garantir maior isonomia e segurança 

jurídica aos jurisdicionados, nos últimos anos têm sido introduzidas reformas na legislação 

constitucional e processual com o duplo objetivo de conferir maior valor ao precedente e 

de uniformizar a jurisprudência. Até tentamos separar os dois fenômenos, mas concluímos 

que são duas faces de uma mesma moeda, pois, ao dotar o precedente de maior valor, 

atinge-se a uniformização, e vice-versa. 

 

  A técnica de coletivização de demandas insere-se dentro desse contexto e, 

em geral, tem se mostrado adequada para a tutela de interesses ou direitos transindividuais. 

Embora a uniformização da jurisprudência não seja a finalidade dos processos coletivos, 

acaba sendo ela uma consequência, pois por meio da prolação de uma única sentença, que 

abrange os sujeitos ligados por circunstâncias de fato (difusos), por uma relação jurídica 

base (coletivos) ou por uma origem comum (individuais homogêneos), cuida de tratá-los 

de forma isonômica, prevenindo a divergência. 

 

  Vale mencionar também a atribuição de eficácia vinculante a determinados 

precedentes. Ao lado das sentenças proferidas em sede de controle de constitucionalidade 
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concentrado, conhecidas há tempos, merece destaque a recente inclusão no ordenamento 

jurídico brasileiro do sistema de súmulas vinculantes, após treze anos de tramitação da 

proposta que a concebeu. 

 

  Pensamos que o sistema é tão positivo – desde que observadas fielmente as 

regras que o permeiam, evidentemente – que todos os tribunais superiores deveriam ter a 

prerrogativa de editar suas próprias súmulas vinculantes. Na nossa concepção, aliás, todos 

os entendimentos de tribunais superiores, uma vez maturados e consolidados, deveriam ser 

registrados em súmula, a qual deveria surtir efeitos vinculantes. Infelizmente não foi esse o 

posicionamento adotado pelo legislador. Inclusive, se só a previsão da súmula vinculante 

do STF já gerou polêmica e intensos debates, imagina-se o estardalhaço que seria causado 

se o instituto fosse estendido para os demais tribunais superiores! Tal fato, por si só, nos 

faz indagar se a comunidade jurídica brasileira estaria pronta para tamanha “revolução”... 

 

  Não podemos deixar de citar, ainda, a atribuição de eficácia quase 

vinculante a outros tantos precedentes. Dentro dessa categoria inserem-se as modificações 

implementadas nas duas últimas décadas com o intuito de: alargar os poderes do relator 

(art. 38, da Lei nº 8.038/1990, art. 557, caput e § 1º, do CPC, art. 544, § 4º, II, “b” e “c”, do 

CPC, e art. 120, par. único, do CPC) e do juiz de primeiro grau (art. 518, § 1º, do CPC, e 

art. 285-A, do CPC); restringir as hipóteses de cabimento de remessa necessária (art. 475, § 

3º, do CPC); alargar os efeitos da decisão proferida em sede de controle de 

constitucionalidade incidental pelo plenário ou órgão especial dos tribunais, ou pelo 

plenário do Supremo Tribunal Federal; criar o requisito da repercussão geral no recurso 

extraordinário; e prever procedimento específico para o processamento e julgamento de 

recursos especiais repetitivos. 

 

  Quanto à ampliação dos poderes do relator e do juiz de primeiro grau, nosso 

descontentamento é aparente. Não porque somos contrários a tal tendência (embora 

pensemos que medidas nesse sentido devam ser adotadas com parcimônia), mas porque 

discordamos da forma atabalhoada com a qual foi incluída no ordenamento. Acima de 

tudo, chama atenção o tratamento nada harmônico conferido às diversas hipóteses 

previstas, gerador de relevante incoerência interna no sistema. Ora, qualquer que fosse a 

escolha do legislador, pensamos que os critérios utilizados nos arts. 38, da Lei nº 
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8.038/1990, 557, caput e § 1º, do CPC, 544, § 4º, II, “b” e “c”, do CPC, 120, par. único, do 

CPC, 518, § 1º, do CPC, e 285-A, do CPC, deveriam ser os mesmos em todos os casos. 

 

  Não faz sentido, por exemplo, que o juiz de primeiro grau possa obstar o 

seguimento de recurso de apelação cuja tese jurídica seja contrária a paradigma do STF e 

do STJ quando o relator, no tribunal, pode fazê-lo tomando em consideração paradigma de 

qualquer tribunal superior, e não apenas do STF e do STJ. Pelo fato de as normas estarem 

diretamente ligadas, deveria haver uma relação de continuidade entre elas. O mesmo se 

diga com relação às normas do art. 557, caput, do CPC, e do § 1º do mesmo artigo. 

Enquanto a primeira determina (rectius: permite) que o relator negue seguimento a recurso 

cuja tese jurídica viole súmula ou jurisprudência dominante “do respectivo tribunal, do 

Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”, a segunda permite que o relator dê 

provimento a recurso cuja tese jurídica esteja em consonância com súmula ou 

jurisprudência dominante “do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”, 

excluindo-se a menção ao “respectivo tribunal”. A diferenciação implementada pelo 

legislador não tem a menor razão de ser e acaba gerando perplexidade, por regulamentar 

questões análogas de forma díspar. Como se vê, também no âmbito procedimental se 

coloca a problemática socrática: “um peso, duas medidas”... 

 

  A propósito dos critérios em si, chama atenção o fato de, em alguns casos, 

se prestigiar a jurisprudência dominante, o que quer que isso signifique, e não só a súmula. 

Ora, se o entendimento não se encontra maturado e consolidado a ponto de ser erigido ao 

status de súmula, não deve, ou ao menos não deveria, surtir mais do que efeitos 

persuasivos. Também chama atenção o fato de a lei processual prestigiar, em determinadas 

situações, precedentes oriundos de juízos de primeiro grau e de tribunais de segundo grau, 

e não só precedentes de tribunais superiores, quando na verdade a uniformização deve, ou 

ao menos deveria, partir sempre de cima para baixo. 

 

  A expressão máxima do nosso inconformismo reside no art. 285-A, do 

CPC, que além de muitos outros defeitos, que não cabe aqui enunciar, atribui eficácia 

quase vinculante a precedente de primeiro grau, oriundo do próprio juízo, ainda que não 

tenha sido confirmado por tribunal que lhe seja funcionalmente superior, ou que divirja de 

entendimento prevalecente nele. Sequer era o caso de se admitir o julgamento 
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antecipadíssimo da lide, sem a citação do réu; mas se era para ser assim, que no mínimo se 

utilizasse como paradigma entendimento sumulado de tribunal superior. 

 

  Conjugados os fatos expostos acima, chegamos à conclusão de que a 

preocupação primeira do legislador tem sido a de desafogar os tribunais, mormente os 

superiores, e não a de conferir aos jurisdicionados maior segurança jurídica, mediante 

tratamento isonômico. A uniformização de entendimentos até tem sido visada, mas de 

maneira reflexa, e somente na medida em que contribua para o descongestionamento da 

carga de trabalho dos tribunais. 

 

  Concordamos que isso é importante e que o alívio na agenda dos juízes 

auxilia o incremento de qualidade das decisões. Reconhecemos também que a prestação 

jurisdicional deve ser tempestiva e que, para tanto, devem ser introduzidos mecanismos 

para a busca da tão almejada duração razoável do processo. Acreditamos, porém, que a 

preocupação primordial deve ser sempre com a isonomia e com a segurança jurídica, as 

quais só serão atingidas a partir da efetiva uniformização da jurisprudência. 

 

  Assim, caso de fato o nosso ordenamento ainda não esteja pronto para 

atribuir eficácia vinculante a todas as súmulas de tribunais superiores – registre-se 

novamente que nós pensamos que essa seria a solução mais adequada –, que atribua a tais 

súmulas eficácia quase vinculante, para permitir que o juiz de primeiro grau e que o relator 

de tribunal de segundo grau e de tribunal superior neguem seguimento a recursos que 

contemplem teses jurídicas contrárias a elas; que atribua a tais súmulas eficácia quase 

vinculante também para permitir que o relator de tribunal de segundo grau e de tribunal 

superior dê provimento a recursos que contemplem teses jurídicas concordantes com elas; 

mas que não atribua essa mesma eficácia a mera “jurisprudência dominante”, ou a súmulas 

ou precedentes provenientes de juízos de primeiro grau ou de tribunais de segundo grau. 

 

  Essa última situação deve ser evitada a todo custo, pois ainda que gere certa 

uniformização, faz isso da maneira errada, na medida em que erige ao posto de paradigma 

entendimentos ainda não consolidados (tanto que ainda não sumulados), e que não 

necessariamente estão em conformidade com os entendimentos dos tribunais superiores, 

aos quais, cada qual no seu âmbito de atuação, cabe a última palavra. 
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  Embora essa mudança de concepção possa ser feita de lege lata, bastando a 

conscientização em tal sentido por parte dos magistrados e dos operadores do direito em 

geral, o ideal é que, para que se torne efetivamente operante, seja refletida em alterações de 

lege ferenda. Apesar de sermos geralmente contrários às constantes e sucessivas reformas 

introduzidas no Código de Processo Civil, que por vezes o desfiguram a ponto de nos 

remeter à Criatura de MARY SHELLEY, pensamos que as modificações aqui sugeridas 

seriam para o bem, porque teriam por finalidade o resgate da coerência interna do 

ordenamento processual, e também a uniformização da jurisprudência, da forma mais 

correta e precisa, que é aquela que é guiada de cima para baixo. 

 

  O tratamento conferido à repercussão geral no recurso extraordinário e aos 

recursos especiais repetitivos também é merecedor de nossas considerações. Em primeiro 

lugar, pensamos que, tendo sido devidamente maturada e consolidada a matéria dentro do 

tribunal, a decisão de mérito tomada no recurso extraordinário paradigma, depois de 

reconhecida a repercussão geral, deveria surtir efeitos vinculantes, para todos os casos, ou 

recursos, que versem sobre a mesma controvérsia constitucional. No mesmo sentido, a 

decisão de mérito tomada no recurso especial paradigma, no caso de recursos repetitivos, 

deveria dar ensejo a esse mesmo tipo de efeito, desde que, novamente, suficientemente 

maturada e consolidada a matéria dentro do tribunal. 

 

  Não se trata, obviamente, de dotar de eficácia vinculante todas as decisões 

proferidas em recurso extraordinário ou especial, mas somente aquelas cujas matérias já 

foram exaustivamente discutidas dentro do tribunal e que contam com ampla adesão dos 

ministros; e que podem ser replicadas sucessivamente, na hipótese de existirem múltiplos 

recursos, ou recursos repetitivos, sobre a mesma controvérsia. Aí sim o recurso 

extraordinário e o recurso especial proporcionariam efetiva uniformização de 

jurisprudência. 

 

  Independentemente desse aspecto, é fato que muitas outras questões 

relevantes atinentes à repercussão geral e aos recursos repetitivos deixaram de ser 

regulamentadas (como a possibilidade de desistência e de desafetação do recurso 

paradigma, e o cabimento de recurso por terceiros contra a decisão que julgar no mérito o 

paradigma), merecendo, portanto, solução de lege ferenda. Isso sem contar algumas outras 
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relevantes questões que merecem ser objeto de maior reflexão (como a possibilidade vs. 

obrigatoriedade de o juiz admitir a intervenção de amicus curiae), mesmo que de lege lata. 

 

  No que diz respeito aos instrumentos propriamente ditos de uniformização 

de jurisprudência, temos basicamente três comentários a fazer. 

 

  O primeiro é que o incidente de uniformização deveria ser mais prestigiado, 

não só pelos advogados, mas também (e principalmente) pelos magistrados. Se aqueles 

defendem interesses particulares de seus clientes, a quem nem sempre convém suscitar 

posição orientadora pelo tribunal a respeito de determinado assunto, estes devem sempre 

zelar pela uniformização do ordenamento. Ainda que com isso tenham que abrir mão de 

suas convicções pessoais para se sujeitar ao pensamento da maioria, trata-se de 

contingência inerente ao exercício da função. Assim, não só os tribunais deveriam 

estimular o seu uso, como o exemplo deveria partir de cima, dos tribunais superiores. 

 

  Justamente para prestigiar o incidente – e aí reside o nosso segundo 

comentário – nos parece que o instituto da assunção de competência, previsto no art. 555, § 

1º, do CPC, deveria ser abolido do ordenamento. Isso porque, como demonstrado no 

decorrer do trabalho, a técnica do incidente de uniformização, em todos os aspectos, é 

muito superior, tornando a previsão mais recente absolutamente dispensável. No máximo 

se deveria cogitar da extensão dos embargos de divergência aos tribunais de segundo grau, 

e só. 

 

  Quanto ao terceiro ponto, chamamos a atenção para a necessidade de serem 

criados meios efetivos de uniformização de jurisprudência no âmbito dos Juizados 

Especiais Estaduais e Federais. Não é porque perante tais órgãos são processadas causas 

cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo que as 

regras processuais que os regulam devem ser tratadas com menos rigor e cuidado. Até 

mesmo para o prestígio desse sistema, o tratamento conferido aos jurisdicionados deve ser 

tão isonômico e seguro quanto aquele dispensado na justiça comum. 

 

  Como se vê, de uma forma geral, a preocupação com a uniformização da 

jurisprudência tem sempre estado em evidência no Brasil, desde a época da dominação 

portuguesa. Apesar de ser esse o alegado mote de algumas das reformas implementadas na 
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Constituição Federal e na legislação processual nas últimas décadas, nem sempre os 

cuidados devidos têm sido observados, o que novamente nos leva a crer que o verdadeiro 

intento do legislador tem sido desafogar o Judiciário, submerso num oceano de demandas, 

por vezes à custa de garantias caras ao processo. 

 

  É imperioso que o legislador, e os operadores do direito em geral, tenham 

em mente que a diversidade de entendimentos nem sempre é maléfica para o sistema. No 

caso de direito novo, por exemplo, é natural e saudável que surjam correntes em um 

sentido e em outro que lhe seja contrário. A uniformização deve ser buscada, sem dúvida, 

mas somente depois de exaustivamente ponderados todos os argumentos favoráveis e 

contrários à tese jurídica prevalecente. Assim, apenas depois de maturado e consolidado o 

entendimento – e portanto fixado em súmula – é que se deve cogitar da uniformização, a 

partir dele. 

 

  E não é qualquer entendimento maturado e consolidado que deve dar ensejo 

a uniformização da jurisprudência, mas apenas aquele oriundo de tribunal superior. Não 

pretendemos sustentar que, no caso de divergência entre órgãos fracionários do mesmo 

tribunal, a solução seja atribuída ao tribunal superior. Tal possibilidade, apesar de não ser 

ruim, é completamente inviável na prática, pelo que dela sequer cogitamos. O que 

queremos evitar é que, por exemplo, o relator de tribunal de segundo grau negue 

seguimento a uma apelação com fundamento exclusivamente em súmula oriunda do 

próprio tribunal, ainda mais se divergente de súmula oriunda de tribunal superior. 

Infelizmente, da forma como está configurado o ordenamento, é possível ocorrer essa 

situação absurda. 

 

  A razão pela qual defendemos a súmula vinculante editada pelo STF é que 

ela parece reunir todos esses requisitos: para atingir esse status, além de ser oriundo de 

tribunal superior (rectius: do tribunal supremo, localizado no ápice do ordenamento), o 

entendimento deve ter sido suficientemente debatido (o art. 103-A, caput, da CF, fala que a 

súmula será aprovada “após reiteradas decisões sobre matéria constitucional”, como já 

dito), bem como contar com a aprovação de dois terços dos ministros. Além de tudo, a 

súmula vinculante é composta de válvula de escape, que permite a sua revisão ou o seu 

cancelamento, sempre que se mostrar ultrapassado ou, por algum outro motivo, inadequado 

o entendimento nela esposado. 
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  Aliás, quanto a esse aspecto, é importante que fique claro que, ao defender a 

fixação em súmula dos entendimentos maturados e consolidados, não pretendemos 

engessá-los. O sistema prevê, tanto com relação às súmulas vinculantes, quanto com 

relação às súmulas da jurisprudência predominante, de eficácia meramente persuasiva, 

procedimentos para a revisão e o cancelamento dos enunciados. Essa feição é fundamental 

para assegurar aos entendimentos uma relativa estabilidade, sem, contudo, torná-los 

imunes à evolução natural das coisas. 

 

  Pretendemos evitar que, mantido o contexto histórico, cultural, político, 

social e econômico, os jurisdicionados fiquem à mercê de entendimentos diversos, muitas 

vezes antagônicos, fundados em razões de ordem meramente subjetiva do julgador, 

comprometendo a unidade do ordenamento. Mas nem por isso desestimulamos o debate e a 

busca de novas interpretações com o fim de fazer evoluir o direito e de tornar adequada a 

percepção de seus institutos. Até por isso, entendemos que, por mais remansosa que seja a 

jurisprudência, é necessário que o intérprete faça o cotejo entre a tese jurídica por ela 

sugerida e o caso concreto, à luz da melhor doutrina e dos princípios gerais de direito. O 

pior erro é o daqueles que, por incompetência ou comodismo, lidam com a jurisprudência 

de forma não criteriosa. 

 

  Destarte, na linha da lição de TARUFFO, para quem é necessário 

“reinterpretar a realidade mutável dos vários sistemas processuais por meio de esquemas 

cognitivamente mais atualizados e heuristicamente mais eficazes”26, é chegada a hora de 

assumir o relevante papel desempenhado pelo precedente judicial e pela jurisprudência em 

nosso ordenamento, independentemente da tradição de nossas raízes históricas, e de 

tracejar as premissas principais de um sistema misto, em que a lei reina, mas a 

jurisprudência governa27. Ficam, a título de sugestão, tanto de lege lata quanto de lege 

ferenda, as humildes considerações expendidas neste estudo. 

                                                 
26 In TARUFFO, Michele, Observações sobre os modelos processuais de civil law e de common law, in 
Revista de Processo, nº 110, 2003, p. 158. 
27 V., nesse sentido, invocando a lição de CARLOS COSSIO, FERRO, Marcelo Roberto, Da jurisprudência, in 
Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial, nº 62, 1992, p. 95. V., citando frase de JOSÉ 
ANTOLIN DEL CUETO em sentido idêntico, CRUZ, José Raimundo Gomes da, A jurisprudência ante a 
Constituição de 1988, in Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial, nº 54, 1990, p. 83. 
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