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RESUMO

O presente trabalho pretende contribuir para a discussão no que diz respeito ao sistema de

precedentes  previstos  no  novo  Código  de  Processo  Civil.  Por  conta  da  influência  da

colonização portuguesa, o Brasil adotou o sistema de civil law, dando ao ordenamento jurídico

um caráter predominantemente legislativo. Porém, ao longo dos anos, ficou comprovada a

incapacidade de o Poder Legislativo prever todas as situações do cotidiano. A partir de então o

common law ganhou destaque, de tal forma que surgiram vários institutos no direito brasileiro

com a finalidade de valorizar a doutrina do stare decisis, sendo o mais recente o novo Código

de Processo Civil brasileiro, o qual trouxe dispositivos importantes para a consolidação de um

direito mais justo. Portanto, no presente trabalho, busca-se analisar os aspectos históricos do

common law e civil law, bem como discutir a forma como a teoria dos precedentes judiciais

foi inserida no processo civil brasileiro.

Palavras-chave: Novo Código de Processo Civil. Precedentes judiciais. Common law. Civil 

law.



ABSTRACT

This study aims at contributing to the discussion regarding the precedent system encoded in

the new Code of Civil Procedure. Because of the influence of Portuguese colonization, Brazil

adopted the civil law system, giving the law a mostly legislative character. However , over the

years, it has proved the inability of the Legislative Power to foresee all situations of daily life.

Since  then  the  common  law gained  prominence,  so  that  there  were  several  institutes  in

Brazilian law in order to enhance the doctrine of stare decisis, the most recent being the new

Brazilian Code of Civil Procedure, which brought important devices for consolidation of a

more  just  right.  Therefore,  in  the  present  study aims to  analyze  the  historical  aspects  of

common  law and  civil  law,  as  well  as  discuss  how the  theory of  judicial  precedent  was

included in the Brazilian civil procedure. 

Keywords: New Code of Civil Procedure. Binding precedents. Common law. Civil law.
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1 INTRODUÇÃO

Primeiramente, é necessário mencionar a relevância do tema, tendo em vista que

em março deste ano entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil, o qual traz, dentre

outras novidades, a positivação de um sistema de precedentes, como resultado de diversas

discussões doutrinárias e das mudanças sociais, políticas, morais, econômicas e jurídicas pelas

quais  o  nosso  país  passou,  desde  o  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  mesmo com as

posteriores reformas.

Com a positivação de um sistema de precedentes  no NCPC, abre-se o  debate

acerca de seus institutos e sua aplicação, da possível estagnação do Direito alegada por alguns

estudiosos e também da aproximação do sistema de precedentes brasileiro com a doutrina do

stare decisis presente em países com tradição no sistema common law.

Para  a  devida  análise  do  tema  escolhido  para  o  presente  trabalho,  o

desenvolvimento deste foi dividido em três partes, as quais seguem resumidas logo abaixo.

Na primeira delas, são trazidas as características do sistema jurídico do common

law,  mostrando  seu  contexto  histórico  formador,  seus  elementos  e  técnicas.  Ainda  neste

capítulo, é feita também uma análise histórica do sistema jurídico civil law, a sua origem no

direito  romano-germânico, mostrando  também  que  na  origem  desse  sistema  a  prestação

jurisdicional restringia-se à mera declaração da legislação, ficando o juiz conhecido como

“boca  da  lei”.  Neste  mesmo  capítulo  é  demonstrada  a  crescente  convergência  entre  os

sistemas,  indicando inclusive  algumas  aproximações,  por  exemplo,  quanto  ao  ensino  dos

juristas, o crescimento da produção normativa e doutrinária no common law e o aumento da

importância das decisões judiciais no civil law. Por fim, no último item deste capítulo o foco

passa a ser o breve histórico do sistema jurídico brasileiro, trazendo a sua vinculação com o

civil law desde o período colonial  até  alguns instrumentos legais trazidos pelo Código de

Processo Civil de 1973, ressaltando-se que o NCPC foi analisado em capítulo próprio.

No segundo capítulo o foco do estudo passa à aplicação dos precedentes judiciais.

Analisa-se, por sua vez, a segurança jurídica, o conceito de precedentes judiciais, bem como

seus  elementos  ratio  decidendi e  obiter  dictum.  Também  trata-se  das  diferenças  entre

precedentes, jurisprudência e súmulas. Por fim, no último item deste capítulo são abordadas

as técnicas de flexibilização e superação dos precedentes,  distinguishing  e  overruling,  bem

como  os  métodos  denominados  intermediários,  sendo  estes:  técnica  de  sinalização,

antecipatory overruling e overriding.
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No terceiro e último capítulo, por fim, são abordados os aspectos introdutórios da

aplicação  dos  precedentes  no  NCPC,  trazendo  as  hipóteses  de  vinculação  do  precedente

previstas no referido código. Também trata-se da importância do artigo 489, §1, apresentando,

por  fim,  detalhes  dos  mecanismos  de  flexibilização  e  superação  dos  precedentes,

especificamente quanto aos dispositivos do novo código.
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2 ANÁLISE HISTÓRICA

Primeiramente,  mostra-se  necessário  realizar  uma  breve  apresentação  histórica

sobre dois grandes sistemas jurídicos fundamentais para a compreensão da temática trazida

neste trabalho, quais sejam, o common law e o civil law, comparando-os e trazendo-os para o

âmbito do Direito brasileiro.

2.1 Common Law

Inicialmente, cabe ressaltar que o crescimento do referido sistema, também conhe-

cido como “direito consuetudinário” ocorreu em situações políticas, culturais e sociais dife-

rentes daquelas do sistema civil law. No âmbito da política, verifica-se, consoante ensina Ma-

rinoni (2013, p. 34), que o magistrado inglês sempre “esteve ao lado do Parlamento na luta

contra o arbítrio do monarca, reivindicando a tutela dos direitos e das liberdades do cidadão”,

além de serem figuras essenciais na superação do feudalismo.

Desta forma, o desenvolvimento “do direito inglês se deu de forma contínua e

ininterrupta, constituindo um continuum histórico, pois não houve uma ruptura, capaz de gerar

uma era pré e outra pós-revolucionária” (WAMBIER, 2010, p. 33) como ocorreu nos países

influenciados em maior grau pelo civil law, por exemplo a França, com a Revolução Francesa.

Por outro lado, o Parlamento, ao discutir e elaborar as leis, mesmo sendo baixa a

produção normativa no direito inglês primitivo, considerava as decisões oriundas das Cortes.

Então, não se afirmou a lei sobre os magistrados, tendo em vista que estes decidiam o direito

comum em face do poder do monarca. Isto, porque o direito anglo-saxão é tradicionalmente

consuetudinário, fundamentado nos costumes e no comportamento dos cidadãos, confirmados

pelas decisões judiciais e não na norma escrita, sendo o precedente fonte do direito.

Ressalte-se que, até mesmo nas colônias inglesas, quando se controlava “a legiti-

midade das leis coloniais em face do direito inglês, afirmava-se o common law e não a lei (nos

moldes do civil law)” (MARINONI, 2013, p. 44). Sendo assim, até mesmo nas colônias ingle-

sas, principalmente a estadunidense, manteve-se afastado princípio da supremacia da lei sobre

o juiz. 

Com origens históricas no século XI, “o common law pautava-se pelos costumes

gerais nos quais determinavam o comportamento do Englishmen”, conforme preleciona Gar-

cia Redondo (2013, p. 402).
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Com o passar do tempo e a maturação das teorias declaratória e constitutiva, sen-

do esta última fundamento do law-making authority do juiz e da vinculação vertical do prece-

dente, da jurisdição inglesa, o common law passou a “fundamentar-se na teoria do stare deci-

sis”. Esta teoria, também conhecida como doctrine of binding of precedent solidificou-se na

Inglaterra  no  século  XIX quando,  no  caso  London Tramways  v.  London  County  Council

(GARCIA REDONDO, 2013, p. 402-403), ficou estabelecido, além da vinculação vertical já

utilizada, a vinculação do precedente na forma horizontal. 

Ao contrário do que pode parecer à primeira vista, stare decisis e common law são

termos que não se confundem, bem como um não é pressuposto de existência do outro. Como

já foi dito, há casos em que o magistrado pode efetivamente criar o direito, desvinculando-se

do precedente (juiz dotado de law-making authority), em especial quando a aplicação do jul-

gado anterior possa gerar injustiças. Assim, apesar de os dois termos não se confundirem, é

seguro afirmar que o stare decisis  é elemento do common law, podendo este, entretanto, so-

breviver sem aquele, como no caso anteriormente exemplificado. 

2.2 Civil Law

A construção do sistema romano-germânico se deu de forma diferente do que

ocorreu no direito anglo-saxão, pois, além de não ocorrer de maneira ininterrupta, foi marcada

por dois momentos históricos cujos resultados permanecem importantes até hoje, conforme

ensina Arruda Alvim Wambier (2010, p. 36): 

O primeiro deles foi quando, no século XI, descobriram-se textos jurídicos romanos,
que  haviam  sido  conservador  durante  a  idade  média  [...].  Considerados
essencialmente  superiores  ao  direito  então  predominante  (fundamentalmente,  os
costumes feudais) estes textos foram estudados e profundamente analisados. 

Foram então analisadas essas coleções encontradas, pois consistiam no conjunto

de leis, casos decididos pelos romanos e comentários de juristas da época os quais careciam

de sistematização. Assim, os estudiosos buscavam interpretar e encontrar a coerência destes

textos, sendo o trabalho deles principalmente intelectual e de análises hipotéticas. Percebe-se,

assim, que os doutrinadores são importantes até hoje nos sistemas civil law, embora a figura

desses estudiosos tenha surgido há séculos.

Comentando acerca do segundo momento histórico, ensina Arruda Alvim Wambi-

er (2010, p. 36):
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Abusos, relativos a privilégios excessivos dos nobres e do clero, somados à vulnera-
bilidade dos juízes, acabaram desembocando na Revolução Francesa que, acredito,
foi o segundo principal movimento histórico responsável pelas feições que o direito
tem hoje nos países do civil law.

Na França  pré-revolucionária,  os cargos dos  magistrados,  além de obtidos  por

meio de compra, eram hereditários e pertenciam à classe aristocrata, sendo que os juízes os

utilizavam para auferir benefícios pessoais. Além disso, independentemente da lei, os magis-

trados julgavam a favor das necessidades do monarca e da manutenção dos privilégios da

igreja e da aristocracia, sem darem o devido valor ao texto legal. 

Os juízes, naquele período histórico, observavam muito pouco os princípios fun-

damentais, dentre os quais, a liberdade, a igualdade e a fraternidade, princípios estes trazidos

pelos iluministas, que buscavam reformar a sociedade francesa que ainda era possuidora de

fortes traços feudo-medievais.

Com a ruptura do Antigo Regime pela Revolução Francesa, ficou evidente a ne-

cessidade de desenvolver um novo direito e delimitar as funções do judiciário e do legislativo.

Com estas finalidades, a sociedade apoiou “a teoria Montesquieu, no sentido de que o poder

não deveria estar todo na mão de um só homem, somado à visão de Rousseau, de que a lei é

capaz de expressar a vontade geral de uma nação” (WAMBIER, 2010, p. 36). 

Delimitou-se, assim, a separação de poderes, conferindo ao Parlamento o poder de

elaborar o direito, respeitando os dogmas jurídicos trazidos pela Revolução, como o da igual-

dade, da liberdade e da segurança jurídica, sendo a lei o principal instrumento para garantir

tais princípios. Por outro lado, a prestação jurisdicional restringiu-se à mera declaração da lei,

de tal forma que o juiz apenas afirmava o direito expresso na lei. Nesse sentido, ficou conhe-

cida a expressão bouche de la loi. 

Importante dizer que, para que o magistrado se subordinasse à letra da lei, “a le-

gislação deveria ser clara e capaz de dar regulação a todas as situações conflitivas. Os códigos

deveriam ser claros, coerentes e complexos”, conforme ensina Marinoni (2013, p. 52).

Percebeu-se, posteriormente, que seria impossível legislar acerca de todas as ma-

térias fáticas, sendo inviável positivar e codificar todas as situações possíveis do cotidiano nos

seus diversos detalhes. Entendeu-se, então, que a própria leitura e o entendimento da lei já ca-

racterizavam a interpretação da mesma. A Corte de Cassação Francesa, órgão legislativo cria-

do em 1790, “com o objetivo de limitar o poder judicial mediante a cassação das decisões que

destoassem do direito criado pelo parlamento” (MARINONI, 2013, p. 58), adquiriu natureza

de órgão jurisdicional, preocupando-se com a uniformização da interpretação da lei e com a

garantia de um direito único.
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Com o passar do tempo e o consequente aumento da complexidade das relações

humanas, a segurança jurídica decorrente exclusivamente da Lei e a estrita separação do Po-

der Judiciário e do Legislativo, os dogmas desejados pelos idealizadores da Revolução Fran-

cesa restaram impossíveis de serem aplicados em sua essência.

Conclui-se que, embora as tradições jurídicas do  common law e do civil law te-

nham se desenvolvido de formas distintas ao longo dos séculos, o que se percebe, atualmente,

é a convergência entre diversos institutos desses sistemas, de tal forma que será feita a seguir

uma análise dessas convergências.

2.3 A crescente convergência entre os sistemas

As transformações contemporâneas ocorridas na sociedade e nos ordenamentos

jurídicos modernos foram impulsionadas, em grande parte, pela globalização. Consoante pre-

ceitua Macêdo (2015, p. 74 -75), por consequência da globalização, facilitou-se o acesso a in-

formações e à circulação normativa de institutos e conceitos jurídicos entre as sociedades,

ocorrendo a incorporação e a convergência desses institutos entre os sistemas jurídicos do

common law e  civil  law.  Consequentemente,  os sistemas atuais tornaram-se impuros,  pois

constantemente são internalizadas técnicas e conceitos de um sistema no outro.

Pode-se destacar algumas aproximações: o ensino e a formação dos juristas;  o

crescimento da produção normativa e doutrinária no sistema common law em contrapartida ao

aumento de importância das decisões judiciais no civil law; a influência do neoconstituciona-

lismo a partir da segunda metade do século XX.

Quanto ao ensino, resta pequena a diferença na formação dos juristas nos dois sis-

temas em análise, tendo em vista que em ambos o ensino jurídico é realizado nas Universida-

des (MACÊDO, 2015, p.77) e convergem para uma grade curricular semelhante. No sistema

romano-germânico, o estudo do Direito nas Universidades não é algo recente, remetendo-se

ao século XII a criação da Universidade de Bolonha, uma das primeiras universidades da Eu-

ropa.

Entretanto,  nos  dias  de hoje,  o  estudo do direito  mostra-se  insuficiente sem a

análise das decisões judiciais nos casos concretos. Assim, os professores das disciplinas ju-

rídicas necessitam guiar os alunos não somente para os estudos doutrinários e dogmáticos,

mas também para a análise da jurisprudência dos Tribunais. Válido ressaltar também a inclu-

são de disciplinas de prática jurídica obrigatórias, essenciais à formação do bacharel em direi-

to.
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Diferentemente, o ensino jurídico no direito anglo-saxão concentrava-se nos estu-

dos dos casos paradigmas das Cortes. Já que a decisão judicial consiste em fonte primordial

do direito nesse sistema, os estudos priorizavam a análise dos julgamentos dos casos concre-

tos, havendo uma clara preferência à prática em detrimento dos estudos teóricos. Dessa forma,

para o exame das decisões de cada caso concreto, não havia a necessidade da produção de

doutrinas mais aprofundadas e, portanto, não eram realizados estudos hipotéticos e conceitu-

ais sobre o direito.

Com o aumento da complexidade das relações jurídicas, foi necessário aperfeiçoar

o ensino jurídico no common law. Aumentou-se, então, a produção doutrinária, sendo que a

atual formação dos juristas perpassa pela leitura dos cursos e manuais de direito. Também se

incluem nessa nova perspectiva os estudos teóricos das decisões judicias,  realizados pelos

pesquisadores das Universidades e que passaram a ser frequentemente mencionados pelos

aplicadores do direito.

Outro ponto no qual os dois sistemas confluem novamente está relacionado ao

fato de que nos países do common law há uma intensificação da produção legislativa e doutri-

nária.

Principalmente nos Estados Unidos, a positivação da legislação se remete à inde-

pendência das colônias americanas em face ao Reino Inglês, quando em 1787 foi aprovada a

primeira e, até hoje, única Constituição Americana. Aponta-se enfaticamente, hoje, a impor-

tância de legislar matérias relevantes nesse país, a tal ponto que “o centro de gravidade do sis-

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

direito vigente” (VICENTE, 2011, p. 335). 

Aquele senso comum dos juristas romano-germânicos de que o precedente é fonte

imponente e hierarquicamente forte vem sendo desmistificado. Embora o precedente judicial

seja fonte primária de direito no common law, atualmente, é pacífico o entendimento de que a

lei prevalece à jurisprudência (MACÊDO, 2015, p. 78). Sendo assim, caso exista conflito en-

tre o texto legal e o precedente em análise, o primeiro prevalecerá, pois a fonte normativa se

encontra hierarquicamente superior ao precedente,  desmistificando, assim, o senso comum

acima mencionado. 

Tendo em vista a impossibilidade de o parlamento legislar todas as relações jurídi-

cas possíveis, a desconstrução da utopia do juiz bouche de la loi, o advento do neoconstitucio-

nalismo na metade do século XX e outras mudanças sociais, fez-se necessário que os sistemas

com predominância no civil law concedessem maior importância aos precedentes. 
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Importante  mencionar  também a  constante  defasagem da  lei,  pois  existe  uma

grande distinção entre o momento da elaboração da norma e o momento da sua aplicação, de

tal forma que a norma fica “parada no tempo”, enquanto a sociedade modifica ao longo do

tempo os valores culturais e morais que anteriormente auxiliaram o legislador a construir a lei

vigente. Somado a isto, temos que o juiz não pode se eximir da apreciação das novas e com-

plexas discussões levadas ao judiciário.

Em relação às discussões constitucionais, pode-se mencionar o instituto da muta-

ção constitucional, o qual consiste na mudança do entendimento da Corte sobre a literalidade

do texto constitucional, de tal forma que este permanece literalmente o mesmo, porém precisa

ser interpretado de maneira diversa em virtude das mudanças da sociedade.

E, nesse aspecto, a tendência no civil law é a legislação na forma de microssiste-

mas, que são leis específicas ou códigos nos quais disciplinam áreas específicas do direito, em

torno de uma norma de caráter geral, complementar e subsidiária. Como exemplos no ordena-

mento brasileiro temos o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Ado-

lescente e as Leis da Ação Civil Pública e dos Juizados Especiais, as quais ressalvam a sua

aplicação à utilização subsidiária do Código de Processo Civil.

Portanto, resta claro que a diferença entre o common law e o civil law decorre, pri-

mordialmente, do valor atribuído por estes sistemas aos Códigos. O primeiro sistema nunca

teve a pretensão de fechar os espaços para o juiz pensar, não se fazendo necessário, portanto,

legislar todos os casos conflituosos (MARINONI, 2013, p. 54). Já o outro, continua com óbi-

ces ao papel de interpretação e de criatividade do juiz.

2.4 O sistema jurídico brasileiro

No Brasil, o sistema tradicionalmente adotado  é o  civil law, sendo que desde a

época colonial a legislação portuguesa aqui aplicada tinha origem no Direito Romano. Após a

proclamação da independência do Brasil, essa tendência se manteve, como é possível perce-

ber com a leitura da Constituição Imperial de 1824, que, em seu artigo 179, XVIII, prevê que

“organizar-se-ha quanto antes um Codigo Civil, e Criminal, fundado nas sólidas bases da Jus-

tiça, e Equidade” (BRASIL, 1824). A codificação, como é sabido, é traço típico do Direito

Romano, alicerce da doutrina do civil law.

Na esfera do Poder Legislativo, foram criadas comissões com a finalidade de al-

cançar o objetivo instituído pelo dispositivo anteriormente mencionado, mas só em 1916 foi
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criado o primeiro Código Civil brasileiro, totalizando 1.807 artigos, com forte influência da

cultura romana.

Desta forma, o Brasil tem uma grande ligação histórica em relação ao  civil law.

Primeiro, pelo fato de Portugal ter sua legislação fundada nesse sistema, trazendo-o para cá na

época da colonização. Além disso, mesmo após a independência pátria, a classe dominante,

portadora de verdadeira aversão a mudanças radicais, optou por permanecer no mesmo siste-

ma, também por ser oriunda de um regime capitalista colonial.

Com o passar do tempo, o sistema civilista tradicional, enraizado no Direito brasi-

leiro, não resistiu ao avanço das mudanças sociais, demonstrando cada vez mais a impossibili-

dade de o Legislativo prever expressamente todas as situações possíveis do cotidiano. Perce-

beu-se, também, que os parlamentares, por mais que fossem representantes do povo, poderiam

elaborar normas injustas.

Foi então que o processo de constitucionalização do Direito brasileiro passou a

ganhar força, inclusive com a finalidade de conceder ao juiz instrumentos para uma adequa-

ção de eventuais leis injustas aos princípios da Justiça, conforme ensina Marinoni (2010, p.

67). A Constituição passou a ter supremacia, representando o limite à aplicação das leis, as

quais somente poderiam ser aplicadas se estivessem de acordo com a Lei Maior.

Conforme Streck (2002, p. 340), para concretizar esta mudança, foi originada a

Constituição de 1891, a qual introduziu, pela primeira vez, o controle difuso de constituciona-

lidade, tendo em vista permitir a interposição de instrumento que viria a ser chamado futura-

mente de recurso extraordinário, com a finalidade de afastar a aplicação de leis ou atos contrá-

rios ao texto constitucional.

Dessa forma, se a atividade jurisdicional não consistirá mais em aplicar automati-

camente o disposto na lei, e sim em verificar sua compatibilidade com a Constituição, a juris-

dição não consistirá mais em declarar a norma, e sim em adequá-la aos direitos contidos no

diploma superior (MARINONI, 2010, p.68).

Embora tenha havido a evolução do sistema jurisdicional quanto a introdução de

um mecanismo de controle de constitucionalidade, outros problemas ainda não haviam sido

solucionados. O principal deles era o fato de que não havia como conferir efeitos erga omnes

e vinculantes às decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional, uma vez

que o Brasil não adotava a teoria do stare decisis.

Com efeito, Mendes (2005, p. 150) afirma que o controle difuso de constituciona-

lidade, trazido do direito norte-americano, mostra-se mais funcional nos sistemas baseados na

força dos precedentes, tendo em vista que, nesses ordenamentos, após o pronunciamento da
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Corte Suprema, os tribunais inferiores não poderão decidir de maneira contrária, pois estarão

vinculados ao precedente.

Na contramão deste raciocínio, o Brasil pós-republicano, apesar de ser seguidor

do sistema romano-germânico, optou pelo sistema de controle difuso de constitucionalidade

(típico do common law), sem qualquer mecanismo que estendesse os efeitos das decisões do

Supremo Tribunal Federal ao restante da sociedade (STRECK, 2002, p. 341).

Diante desta lacuna, a Assembléia Constituinte de 1934 deu ao Senado a função

de “Poder Coordenador”, e resolveu a questão ao dispor, no artigo 91, IV, da Carta promulga-

da, que competia ao Senado Federal “suspender a execução, no todo ou em parte, de qualquer

lei ou ato, deliberação ou regulamento, quando hajam sido declarados inconstitucionais pelo

Poder Judiciário”, de acordo com Streck (2002, p. 345).

O ordenamento pátrio incorporou, ao longo do Século XX, seguindo esta tendên-

cia de conferir maior eficácia aos precedentes judiciais, instrumentos jurídicos, por exemplo,

as súmulas vinculantes, as súmulas, o julgamento liminar de mérito, a repercussão geral, bem

como a enormidade de poderes conferidos ao relator do recurso pelo artigo 557 do Código de

Processo Civil de 1973. Todos esses institutos foram criados a partir da ideia de que um Direi-

to estritamente legalista gerava extrema insegurança jurídica, ao contrário do que se imagina-

va anteriormente, pela diversidade de interpretações possíveis, haja vista a complexidade das

relações jurídicas atuais.

Ademais, embora o direito brasileiro esteja mais próximo ao sistema do civil law,

com a influência do neoconstitucionalismo inseriram-se no ordenamento jurídico pátrio diver-

sos institutos de fortificação das decisões judiciais característicos do  common law. Ratifica

Garcia Redondo (2013, p. 402), quando descreve que “o direito brasileiro [...] vem atribuindo,

paulatinamente, importância cada vez maior aos precedentes judiciais, razão pela qual passou

a ser, em verdade, um sistema intermediário ou misto”.

Portanto, ao longo do tempo, algumas ideias do civil law se tornaram obsoletas,

sendo crescente, no Brasil, a observância de institutos advindos do common law.

3 APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES JUDICIAIS

Este capítulo se dedica à compreensão da tão buscada segurança jurídica, da defi-

nição de precedentes judiciais e seus elementos, das diferenças entre precedentes, jurisprudên-

cia e súmulas e, por fim, dos mecanismos de flexibilização e superação dos precedentes.
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3.1 Segurança jurídica

Antes de entrar em mais detalhes acerca da definição e dos elementos dos prece-

dentes judiciais, necessário é dissertar sobre os aspectos da segurança jurídica, o que vem a

ser feito a seguir.

A segurança jurídica é desejada pelos variados ordenamentos jurídicos. Tenta-se

alcançá-la por diversas formas, pois representa elemento fundamental do direito e funciona

como estabilizador das relações sociais, independentemente do sistema originário. Desta for-

ma, por se tratar de valor extremamente importante, o Estado de Direito buscou assegurar essa

certeza jurídica.

Na perspectiva do civil law, a segurança jurídica limitava-se à “determinação nor-

mativa” e à “garantia do conteúdo do direito” (MITIDIERO, 2014, p. 55) pelo intermédio dos

institutos da coisa julgada, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Entretanto, com o

desenvolvimento do Estado Constitucional, o princípio da segurança jurídica ascendeu à con-

dição de norma-princípio e, somando ao caráter estático da preservação dos institutos mencio-

nados, atingiu contornos de dinamicidade, tornando-se flexível e preocupando-se com a inter-

pretação e a aplicação do direito. 

Isto é, “com a derrocada do modo cognitivista de entender o Direito em favor de

uma solução não cognitivista e lógico-argumentativa, a segurança jurídica passou a constituir

a dinâmica ‘controlabilidade semântico-argumentativa’ e ‘garantia de respeito’ do Direito”

(MITIDIERO, 2014, p. 54). Conclui-se deste entendimento que o princípio da segurança ju-

rídica relaciona-se com a racionalidade do direito (construção argumentativa dos aplicadores

conforme as mudanças sociais) e o ordenamento jurídico (fontes formais e as decisões jurídi-

cas).

Sobre a teoria da segurança jurídica, Macêdo (2015, p. 125) preceitua:

Segurança  jurídica é  norma contra  arbitrariedades na  construção do direito,  diri-

gindo-se à razoabilidade e coerência dos processos jurislativos e aplicativos que bus-

ca garantir aos cidadãos uma porção indispensável de previsibilidade, estabilidade e

cognoscibilidade.

Retira-se do conceito a interação da segurança jurídica com a construção racional

do direito. Percebe-se que o conceito conflui com as modificações neoconstitucionais inseri-

das no ordenamento e, nessa linha de raciocínio, o doutrinador aponta três elementos princi-
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pais para a realização da segurança jurídica, interconectados, “sendo impossível um sistema

jurídico que apresente um desses conteúdos, negligenciando totalmente os demais” (MACÊ-

DO, 2015, p. 128). 

Constituem as três facetas atuais da segurança jurídica: a cognoscibilidade; a esta-

bilidade; e a previsibilidade. O primeiro elemento caracteriza-se por ser o aspecto estático, o

qual permite a compreensão anterior das fontes normativas e a determinação do seu preenchi-

mento quanto ao sentido. A segunda faceta refere-se ao aspecto dinâmico, vinculando o passa-

do com a continuidade e o desenvolvimento do direito. Este elemento está relacionado à ga-

rantia de certo nível de dificuldade para a modificação do direito, isto é, estabilidade das ques-

tões jurídicas tratadas nos Tribunais, combatendo as mudanças desprovidas de critérios. O ter-

ceiro elemento, a previsibilidade, está vinculado ao futuro, possibilitando a previsão razoável

da aplicação e da interpretação do direito nas decisões judiciais. Melhor comentando, os cida-

dãos planejam as suas vidas e tomam decisões seguras conforme o entendimento dado a apli-

cação do direito, não se permitindo mudanças bruscas nas decisões das Cortes sem um amplo

debate argumentativo (MACÊDO, 2015, p. 120 -136).

Esta terceira faceta é a que detém relação mais forte com o stare decisis, tendo em

vista que este instituto corresponde ao seu meio de efetivação. Sabe-se, de antemão, que o en-

tendimento do judiciário será mantido, salvo as possibilidades de revogação ou de superação.

Consequentemente, a previsibilidade permite que o cidadão se comporte dentro desses parâ-

metros e planeje suas ações, sabendo das consequências jurídicas destas e de eventual direito

de terceiros. 

Conquanto a doutrina já tenha desenvolvido os conceitos mais modernos da segu-

rança jurídica, bem como superado seu caráter estritamente estático, percebe-se que na práti-

ca, no Brasil,  ainda persistem as velhas características dos institutos em estudo, consoante

crítica trazida por Marinoni (2013, p. 61):

supôs-se no civil law que tais valores (segurança e previsibilidade) seriam realizados

por meio da lei e da sua estrita aplicação pelo juízes, enquanto no common law, por

nunca ter existido a dúvida de que os juízes interpretam a lei e, por isso, podem pro-

ferir decisões diferentes enxergou-se na força vinculante dos precedentes o instru-

mento capaz de garantir a segurança e a previsibilidade de que a sociedade precisa

para se desenvolver.
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No Brasil atual, o Judiciário mostra-se incapaz de atribuir previsibilidade às suas

decisões e, dessa forma, efetivar a segurança jurídica nos moldes contemporâneos. Neste sen-

tido, tem-se a afirmação de Marinoni (2013, p. 125 - 126) de que

as decisões do Superior Tribunal de Justiça não são respeitadas nem no âmbito inter-
no da Corte. As Turmas não guardam respeito pelas decisões das Secções e [...] en-
tendem-se livres para decidir os casos de forma desigual.

Continua o mesmo autor afirmando que “um sistema incapaz de garantir a previsi-

bilidade, assim, não permite que o cidadão tome consciência dos seus direitos, impedindo a

concretização da cidadania”.

Critica-se, portanto, a atuação dos Tribunais nacionais, pois a eles compete o de-

ver de garantir os direitos fundamentais, entre eles a segurança jurídica, mas atualmente não a

fazem a contento. 

Nesse sentido, fundamentam os processualistas Miranda de Oliveira e Anderle

(2014, p. 307- 324):

A segurança jurídica faz com que as partes consigam antever a norma que será apli-
cada no caso concreto e o resultado final da demanda. Trata-se da previsibilidade ne-
cessária que tem o jurisdicionado de saber que ao Poder Judiciário compete decidir
as lides e declarar quem tem razão, sempre atuando de acordo com a autoridade e a
vontade da lei. Essa certeza é o que proporciona à comunidade jurídica e à sociedade
a sensação de estabilidade no entendimento das normas legais.

Desta forma, ao apreciar situação previamente decidida,  o intérprete aplicará o

precedente e decidirá a nova lide de maneira similar, garantindo-se a previsibilidade da deci-

são e, portanto, a segurança jurídica do jurisdicionado e a integridade e uniformidade do siste-

ma jurídico.

3.2 Definição de precedentes judiciais

Primeiramente, para conceituar os precedentes, há de se distinguir estes das deci-

sões judiciais, pois a expressão “precedentes judiciais” é comumente utilizada em sentido am-

plo, podendo confundir-se com o termo “decisões judiciais”.

A tutela jurisdicional constitui a atividade principal do Judiciário, que a realiza por

meio de decisões judiciais, solucionando as demandas submetidas a ele. Isto é, “a decisão ju-

dicial surge como consequência da procura do provimento jurisdicional por sujeitos interessa-

dos em resolver questões fáticas da vida” (REQUIÃO, 2013, p.338). Para uma decisão judici-

al ser considerada precedente, entretanto, deve a decisão tratar sobre questão de direito e não
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de matéria de fato (MARINONI, 2013, p. 213). Nesse sentido, todo precedente decorrerá de

uma decisão judicial, porém nem toda decisão consistirá em precedente.

Caracteriza-se o precedente judicial, também, por gerar norma jurídica a qual ser-

virá de fundamentação à resolução de outros casos semelhantes e incorporará ao ordenamento

jurídico, sendo comum na doutrina o reconhecimento dos precedentes como fonte do direito.

Corroborando com esta tese, temos que “ao mesmo tempo em que julga, o magistrado de certa

forma legisla, criando regras de decisão aplicáveis a outros casos similares”, conforme ensina

Miranda de Oliveira (2013, p. 16). Nesse sentido, deve-se observar o aspecto “passado” dos

paradigmas, tendo em vista que, por consequência da autoridade vinculativa destas, os julga-

dores deverão respeitá-las e aplicá-las nos futuros casos semelhantes,  observando em qual

condição e circunstância foi estabelecido o precedente a ser aplicado.

Fundamentando o caráter futuro do precedente e preocupado com a eficácia cria-

dora da norma, Macêdo (2015, p. 45) aduz que “o magistrado, ao inovar sobre questão jurídi-

ca, enunciando ou trabalhando o que virá a ser uma norma aplicável a outros casos, deve to-

mar em consideração proposições sociais para que tal decisão venha a gerar uma norma ade-

quada”. Os Tribunais Superiores, ao decidirem um caso que se tornará paradigma (lead case),

deverão observar não só a resolução do caso conforme o ordenamento jurídico, mas as reper-

cussões sociais, técnico-jurídicas, e o impacto econômico das mesmas. Importante destacar

que a fundamentação da decisão deverá confrontar e debater os principais argumentos prós e

contras acerca das questões de direito em análise trazidas no caso concreto.

Ademais, faz-se necessário analisar em qual grau jurisdicional proferiu-se a deci-

são passível de se tornar um precedente. Isto, porque, mesmo que a decisão contenha os requi-

sitos a se tornar um precedente, ele não será assim considerado se proferido por um juiz sin-

gular ou Tribunal que não seja a última instância da jurisdição, ou seja, “uma decisão exarada

por um tribunal inferior pode ser considerada precedente para um juiz de primeiro grau – des-

de que presentes os requisitos intrínsecos e necessários –, porém não será considerada como

precedente em relação ao tribunal superior” (MIRANDA DE OLIVEIRA; ANDERLE, 2014,

p. 307 - 324).

Desta forma, no sistema jurisdicional brasileiro, a norma extraída do precedente,

conjuntamente com os demais requisitos inerentes a este, terá autoridade para vincular quando

for proferido pelo STF, no que concerne ao direito constitucional; pelo STJ, em relação ao di-

reito federal infraconstitucional; e pelos Tribunais de Justiça, em face da legislação estadual. 

A vinculação do ato decisório estende-se em duas direções: a vertical e a horizon-

tal. A obrigatoriedade vertical decorre da força hierárquica e da competência recursal do siste-
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ma judiciário. Serão afetados pelos precedentes prolatados pelas Cortes superiores os tribu-

nais e juízes situados em posição inferior na hierarquia da estrutura judicial.

Por outro lado, incide também na direção horizontal, a qual consiste na vinculação

da norma emanada pelo precedente ao próprio Tribunal prolator da decisão. Isto é, se já houve

precedente formado por determinada turma ou seção de um Tribunal, os casos similares que,

posteriormente, entrarem na pauta deste, deverão ser elucidados igualmente ao outro, isto é,

consoante o precedente já afirmado pelo Tribunal. Já aos juízes de primeiro grau, entretanto,

quando exararem decisão propensa a se tornar precedente, esta terá apenas força persuasiva,

não precisando ser obrigatoriamente seguida pelo tribunal de grau hierárquico superior. Esta

decisão servirá como argumento e, após o devido processo legal com a ampla participação

dos litigantes, o tribunal com autoridade decidirá e poderá vincular todo o ordenamento. 

Quanto à eficácia da norma gerada pelo precedente, os estudiosos, embora divir-

jam entre outras categorias, são unânimes em classificar os precedentes em obrigatórios ou

persuasivos. Estes últimos (persuasive precedent) não são obrigatórios, “servindo apenas de

indício de uma solução racional e socialmente adequada, podendo ser livremente seguidos ou

inobservados pelo julgador subsequente” (GARCIA REDONDO, 2013, p. 408), não sendo

considerado erro de julgamento quando não aplicado pelo magistrado. Quanto aos preceden-

tes obrigatórios (binding precedent), caracterizam-se por serem aqueles que “geram a obser-

vância da norma neles contida para os julgadores subsequentes, devendo aplicá-las sob pena

de incorrer em erro quanto à aplicação do direito [...] servindo como modelos determinantes

para as decisões posteriores” (MACÊDO, 2015, p. 102). 

Nessa toada, portanto, a Corte só poderá ignorar a aplicação da norma estabeleci-

da em precedente caso haja argumentos convincentes e apresente decisão exaustivamente fun-

damentada em sentido diverso, no qual ocorre, em regra geral, nas hipóteses de superação

(overruling) ou distinção (distinguish) da situação em apreço em face da decisão-paradigma.

Válido indicar que estes dois institutos serão detalhados em item específico no decorrer deste

trabalho.

3.3. Elementos do precedente judicial

Anteriormente, foram feitas considerações acerca do conceito de precedentes judi-

ciais, entretanto, cabe ressaltar que para uma melhor compreensão do exato significado dos

precedentes, necessário é analisar os principais elementos que os compõem. 
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Para Tucci (2004, p. 175), “todo precedente é composto de duas partes distintas:

a) as circunstâncias de fato que embasam a controvérsia; e b) a tese ou o princípio jurídico as-

sentado na motivação (ratio decidendi) do provimento decisório”.

Segue-se, desta forma, aos estudos destes elementos.

3.3.1 Ratio decidendi

Um dos mais importantes conceitos na temática dos precedentes judiciais,  ratio

decidendi  significa, literalmente, “razões de decidir”. A relevância da identificação da  ratio

decidendi é justificada pelo fato de esta ser a única parte do precedente que possui efeito vin-

culante. Quer dizer, considerando a decisão como um todo, apenas a ratio decidendi vincula-

rá, imperiosamente, as próximas decisões.

Desta forma, para que haja o devido respeito ao precedente judicial, é necessário

que se esclareça qual trecho da decisão deverá ser seguido pelos demais magistrados. Essa ne-

cessidade advém do fato de que não é o próprio órgão judicial que profere a decisão que indi-

ca expressamente qual é a ratio decidendi. Na verdade, é tarefa dos juízes, ao deparar-se com

casos semelhantes, extrair do precedent sua razão de decidir, a qual poderá ou não incidir no

caso concreto, conforme explica Tucci (2004, p. 175). Ou seja, as razões de decidir de um pre-

cedente, na maioria das vezes, não estão completamente delineadas. Assim, serão as decisões

posteriores àquele precedente que definirão, mediante forte argumentação, o real conteúdo e

eficácia daquela norma, podendo, até mesmo, ampliar ou reduzir a incidência da norma.

Neste sentido, conceituam-se as razões de decidir, em uma primeira análise, como

“a tese jurídica ou a interpretação da norma consagrada na decisão” (MARINONI, 2013, p.

220), ou seja, constitui os motivos determinantes elencados pelo intérprete para solucionar de-

terminado caso.

A problemática decorre não da conceituação das razões de decidir da decisão, en-

tretanto da forma de obtenção desta, visto que não existe correspondente à ratio decidendi na

processualística civil brasileira, ou seja, nos elementos internos à decisão.

Há que se esclarecer, desde logo, que, embora a razão de decidir decorra, princi-

palmente, da fundamentação da decisão, ela não se corrobora apenas com esta, incorrendo em

erro quem assim o faz, visto que “a  ratio decidendi envolve a análise da dimensão fático-

jurídica das questões que devem ser resolvidas pelo juiz” (MITIDIERO, 2012b, p. 66). 

A regra do precedente, nesse sentido, deve ser extraída da leitura conjunta dos ele-

mentos da decisão (relatório, fundamentação e parte dispositiva), importando saber: “a) as cir-
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cunstâncias fáticas relevantes adotadas; b) a interpretação dada aos preceitos normativos na-

quele contexto; c) a conclusão a que se chega” (DIDIER JR.; OLIVEIRA; BRAGA, 2015, p

447). 

Necessário destacar a observação feita por Ataíde Jr. (2011, p. 70) quanto ao siste-

ma brasileiro, visto que a força dos precedentes não se relacionará obrigatoriamente com a

análise fática, mas voltadas a discussão de teses jurídicas, por consequência de os Tribunais

Superiores serem, em sede de recurso extraordinário e  recurso especial,  competentes para

apreciarem as questões de direito repercutidas nos casos em concreto. Nesse sentido, a ratio

decidendi constituir-se-á, igualmente, pelos motivos necessários à resolução do caso, porém

com apreciação da situação fática de maneira indireta.

Há, portando, grande dificuldade de extrair e identificar a ratio decidendi da deci-

são judicial, tanto que, nem mesmo no common law, chegou-se a um entendimento no tocante

a definição e o modo de obtê-la, encontrando-se a discussão “bastante presente na doutrina do

commom law, sem que se tenha chegado a um consenso metodológico ou mesmo conceitual”

(MIRANDA DE OLIVEIRA; ADERLE, 2014, p. 310).

Diversos estudiosos tentaram desenvolver metodologias para extrair devidamente

do precedente as suas razões, por exemplo, Eugene Wambaugh e Arthur Googhart. Contudo,

deve-se atentar para a conclusão alcançada por Macêdo (2015, p. 322), o qual se posiciona na

direção de se afastar de conceitos metodológicos, evitando “uma exacerbada preocupação na

construção de formas a priori para definir a ratio decidendi e admitindo a sua dimensão argu-

mentativa”. 

Relevante se faz esclarecer sobre a possibilidade de existirem decisões-paradig-

mas com duas ou mais razões. Marinoni (2013, p. 240-242) é preciso ao descrever que no

common law não se admite a ocorrência de duas rationes em um mesmo precedente, ou me-

lhor, “há inescondíveis problemas em se admitir uma decisão com duas  rationes, ainda que

cada uma delas possa constituir base necessária e suficiente para se dar ao caso solução idênti-

ca”.

Este entendimento se depreende do raciocínio jurídico divergente efetuado pelos

juristas do common law. Para eles, a definição da  ratio decorre do direito material, diminu-

indo-se a importância do direito processual, ou seja, “o precedente, reflete a solução do caso e

não a solução das questões nele envolvidas” (MARINONI, 2013, p. 242). Nesse sentido, caso

uma decisão precise enfrentar uma questão processual para, posteriormente alcançar o mérito,

apenas as razões de decidir relacionadas ao mérito constituirão a norma-regra desta decisão. 
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O mesmo entendimento, contudo, não deverá ser incorporado pela doutrina brasi-

leira, pois é sabido que, no ordenamento nacional, “as questões processuais efetivamente dis-

cutidas e decididas adequadamente formam precedentes obrigatórios” (MACÊDO, 2015, p.

332). Nesta senda, quando o Tribunal competente para elucidar determinada questão proces-

sual assim o fizer, antes da análise material da lide, constituirão, tanto a solução processual,

quanto a questão de mérito, razões de decidir e, portanto, norma do ordenamento jurídico. 

Por fim, vale analisar as decisões das quais não é possível extrair uma ratio deci-

dendi. A doutrina aponta para duas possibilidades. A primeira caracteriza-se pela impossibili-

dade de delinear a ratio da decisão, por consequência de problemas na fundamentação, reti-

rando daquela a sua eficácia vinculante. 

Nesse sentido, bem descreve Didier Jr., Oliveira, Braga (2015, p. 448): “se for di-

fícil identificar a ratio decidendi de uma decisão, seja porque a sua fundamentação é insufici-

ente, seja porque não há uma tese jurídica bem delineada, entende-se que ela deve ser consi-

derada desprovida de ratio e, por seguinte, de autoridade obrigatória”. 

A segunda possibilidade extrai-se da decisão judicial do órgão colegiado, na qual

cada magistrado, não obstante o resultado unânime ou não em determinada direção, decide

por motivos diversos. Inexiste, portanto, fundamento dominante na decisão, impossibilitando

a construção de uma norma, conforme observado por Macêdo (2015, p. 335): “embora os juí-

zes alcancem o mesmo resultado, as razões determinantes para isso são diferentes o que acaba

por eliminar a possibilidade de construção de uma norma a partir desse tipo de decisão”. 

Quanto a esta segunda possibilidade, válido ressaltar que muitas vezes no Superi-

or Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, ao decidir determinada lide, muitas ve-

zes mesmo que de maneira unânime, fundamentam em dispositivos legais divergentes. Nestes

casos, portanto, não ensejarão a formação de norma integrante do ordenamento e vinculante

às futuras decisões. 

Consoante demonstrado, denomina-se  ratio decidendi  a norma jurídica extraída

do precedente judicial mediante a análise hermenêutica das situações fático-jurídicas necessá-

rias a elucidação do caso concreto e caracteriza-se, desta forma, por ser o elemento vinculante

da decisão judicial.

3.3.2 Obiter dictum
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No item anterior chegou-se à conclusão de que a ratio decidendi se caracteriza por

ser a norma retirada da decisão judicial, integrando o ordenamento jurídico e vinculando os

demais juízes e Tribunais.

Entretanto, existem discussões realizadas durante o julgamento do caso concreto

que não integram as razões de decidir, porquanto não são suficientes à elucidação deste, isto é,

“juízos acessórios, periféricos, provisórios, refletindo impressões que não tem influência rele-

vante” (GARCIA REDONDO, 2013, p. 405), realizados pelos intérpretes e ou inseridos no

corpo do acórdão. Esses elementos são chamados de obiter dictum.

Mitidiero (2012b, p. 67) define obiter dictum como sendo o argumento “dito de

passagem”, ou seja, “aquilo que é dito durante um julgamento ou consta em uma decisão sem

referência ao caso ou que concerne ao caso, mas não constitui proposição necessária para a

solução”. 

Esclarecem também o elemento ora em destaque:

É o argumento jurídico, consideração, comentário exposto apenas de passagem na
motivação da  decisão,  que  se  convola em juízo normativo acessório,  provisório,
secundário, impressão ou qualquer outro elemento jurídico-hermenêutico que não
tenha influência relevante e substancial para a decisão (DIDIER JR.; OLIVEIRA;
BRAGA, 2015, p. 444). 

Embora os trechos transcritos traduzam o resumo doutrinário para conceituar o

obiter dictum, os processualistas definem o termo, também, por sua forma negativa, conceitu-

ando-o, em resumo, como as proposições jurídicas inerentes no precedente, mas que não inte-

gram a ratio decidendi deste.

Por não fazerem parte das razões de decidir, o obiter dictum não gera vinculação

formal às futuras decisões, justamente por constituírem em enunciações anexas, acessórias ou

de passagem.

Este caráter de não obrigatoriedade do obiter dictum decorre da inobservância do

contraditório judicial e, portanto, da ausência de ampla discussão acerca de determinada pre-

posição pelas partes no processo. Nessa senda, apropriadamente observa Macêdo (2015, p.

338):

A ideia  do  obiter  dictum é  importante  justamente  por  excluir  da  geração  do
precedente as partes da decisão que não foram objeto da argumentação das partes,
geralmente possuindo pouca importância para a solução da causa, mas que vieram a
ser consignadas no ato decisório. Assumir que é possível a construção de norma a
partir de fundamentos que não foram objeto do contraditório,  no sistema jurídico
brasileiro, não é lídimo.
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Sendo assim, o requisito de eficácia da norma jurídica extraída da decisão decorre

da ampla argumentação das partes e, consequentemente, da formação gradual do precedente.

Neste sentido, não são dotadas de eficácia as enunciações não aventadas e não fundamentadas

pelos sujeitos do processo, mesmo que inseridas no corpo do acórdão. Portanto, caracteriza

uma das funções do obiter dictum garantir a formação legítima das normas extraídas das deci-

sões. 

O pronunciamento lateral, ademais, poderá apontar para a distinção da demanda

em análise da moldura fática do precedente vinculante. Igualmente poderá evidenciar possível

superação de entendimento pelo Tribunal. Neste aspecto, os magistrados, em ponderações la-

terais, demonstram que, para o caso em análise, manter-se-á o entendimento retirado da deci-

são paradigma em respeito a segurança jurídica. Porém, aos futuros casos e, caso as partes ar-

gumentem ao longo do processo sobre o obiter dictum, o Tribunal julgará consoante a moder-

na concepção jurídica, por consequência de uma mudança na cultura social, por exemplo. Per-

cebe-se, portanto, como bem descreve Didier Jr., Oliveira, Braga (2015, p. 446), que as consi-

derações realizadas a título de obiter dictum em casos prévios poderão contribuir para a eluci-

dação de julgamentos futuros e, até mesmo, tornar-se ratio decidendi, caso cumpridos os re-

quisitos de formação desta.

3.4. Diferenças entre precedentes, jurisprudência e súmulas

Para o devido prosseguimento no estudo da teoria dos precedentes, importante tra-

zer as distinções dos mencionados institutos, tendo em vista serem comumente confundidos.

Primeiramente, cabe dissertar a respeito das diferenças entre os precedentes e as

jurisprudências. Estas se caracterizam por constituírem a aplicação reiterada de um corpo de

decisões nas quais explicitam “o entendimento de determinado tribunal acerca de uma questão

jurídica ou sobre a exegese de um texto legal” (MIRANDA DE OLIVEIRA, 2013, p. 20). Re-

tira-se do conceito, portanto, que a aplicação reiterada das decisões constitui característica ba-

silar da jurisprudência. Por outro lado, o precedente decorre da importância de uma única de-

cisão proferida por Tribunal, constituindo fonte normativa e tornando-se obrigatória.

Enquanto a jurisprudência traz consigo a ideia intrínseca de pluralidade de deci-

sões, o precedente decorre de apenas uma decisão. Esta diferença é percebida na prática fo-

rense, ainda que haja interação entre os institutos, conforme ensina Garcia Redondo (2013, p.

409): “quando determinado precedente é reiteradamente aplicado, passando a refletir o posici-

onamento predominante do Tribunal, diz-se que o mesmo se tornou jurisprudência”.
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Ademais, a construção da jurisprudência demanda um amplo lapso temporal para

agregar força normativa, enquanto basta um precedente para que este seja obrigatório, sendo

possível a prolação de decisão-paradigma que dissente da jurisprudência atual. 

Acrescentando ao tema, Miranda de Oliveira e Anderle (2014, p. 310) assim deli-

mitam: 

a jurisprudência afasta-se do caso concreto, uma vez que sua pesquisa limita-se ao
enunciado geral e abstrato da ementa. Em vez de focar em uma decisão, com ementa
e fundamentação, os juristas buscam o maior número de julgados possível que justi-
fiquem, de forma geral e abstrata, a tese jurídica que se quer afirmar. O precedente
judicial, diversamente, delimita os debates e argumentos enfrentados no caso con-
creto para chegar a determinada tese jurídica de forma coerente, possibilitando sua
correta aplicação pelo intérprete.

Nesse sentido, enquanto o precedente elucida e delimita determinada matéria de

direito considerando a conjuntura fática do caso, a jurisprudência separa-se do caso concreto,

limitando-se à averiguação da ementa e extraindo o enunciado normativo de maneira abstrata,

perfazendo a função do texto legal.

Constata-se, desta forma, que tanto as características quanto o modo de aplicação

entre a jurisprudência e os precedentes obrigatórios são completamente divergentes. Não obs-

tante esses institutos se inter-relacionem na prática, eles não podem ser utilizados e funda-

mentados de maneira semelhante.

Quanto às súmulas, temos que estas, diferentemente dos binding precedents, con-

sistem na retirada do enunciado normativo da jurisprudência dominante, de tal forma que “o

fenômeno súmula identifica-se com um resumo das ideias contidas em reiteradas decisões de

um tribunal, proferidas num mesmo e determinado sentido. Na verdade, trata-se da apreensão

do conteúdo jurídico essencial de decisões num mesmo sentido” (MIRANDA DE OLIVEI-

RA, 2013, p. 24).

Quando algum Tribunal cria, edita ou modifica uma súmula, ele extrai da jurispru-

dência a essência normativa daquelas decisões, tentando sintetizar em um verbete normativo,

objetivamente e de maneira clara, a posição dominante do tribunal. Dessa forma, as súmulas

se caracterizam pela objetividade e pela tentativa de tornar fácil a compreensão da norma reti-

rada do conjunto de decisões aos aplicadores do direito, embora várias súmulas sejam edita-

das de maneira confusa para os aplicadores do direito, tendo, em alguns casos, que serem ree-

ditadas, pois não refletem a realidade fática do enunciado, reproduzindo, apenas, o entendi-

mento majoritário, de modo geral e abstrato.
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Ademais, as súmulas constituem atos jurídicos autônomos, externos às decisões

judiciais, e possuem procedimento específico para sua criação, não se confundindo, portanto,

com os precedentes, os quais são extraídos do ato decisório.

Outra diferença consiste na eficácia das súmulas. Mesmo que a classificação des-

tas se divida em persuasivas e obrigatórias, a eficácia obrigatória limita-se às súmulas vincu-

lantes editadas pelo STF, mediante a aprovação de 2/3 dos seus membros. As súmulas dos ou-

tros  Tribunais  Superiores,  contudo,  detêm eficácia meramente persuasiva,  passível  de não

aplicação pelo próprio tribunal e podendo ser reeditadas a qualquer momento. Na doutrina do

stare decisis, entretanto, uma decisão-paradigma proferida por Tribunal Superior detém cará-

ter obrigatório às instâncias inferiores e ao próprio tribunal, preservando-se a estabilidade das

relações e, necessitando forte carga argumentativa e modificações sociais para que o prece-

dente, por exemplo, seja superado. 

As diferenças entre súmulas e precedentes são tão grandes que há uma divisão

doutrinária acerca da compatibilidade ou não destes no mesmo ordenamento jurídico. Isto

porque, nos sistemas que respeitam a vinculação do precedente, prefere-se a identificação da

ratio decidendi à catalogação de súmulas (MARINONI, 2013, p. 216). 

Macêdo (2015, p. 113-114), defendendo a incompatibilidade dos institutos, asse-

vera que, “caso se atribua obrigatoriedade ao precedente, considerado em sua unidade, nenhu-

ma utilidade restará aos entendimentos sumulados a partir de reiteradas decisões: a primeira

decisão desta linha já guardaria importância e tornar-se-ia obrigatória aos juízes subsequen-

tes”.

Por outro lado, para Marinoni (2013, p. 214-216) existe a possibilidade de coexis-

tência de ambos os institutos, visto que nem sempre a  ratio decidendi será clara e de fácil

compreensão, conforme preleciona: “de fato, quando uma decisão não define, com clareza, a

tese jurídica proclamada, pode haver a necessidade de delimitação mediante enunciado. Nessa

hipótese [...] a súmula nada acrescentará ao que foi dito pelo Tribunal, mas apenas precisará a

tese proclamada”.

Sobre este aspecto, percebe-se que os doutrinadores fundamentam suas posições a

partir de óticas distintas. Nesse caso, é necessário esperar e avaliar a clareza das decisões pro-

feridas após a entrada em vigor do novo código processual civil brasileiro, para que se possa

concluir se a ratio decidendi das decisões-paradigmas serão suficientemente claras para se ex-

trair o enunciado normativo ou se edição de súmulas permanecerá imperiosa.

Demonstrou-se, então, as diferenças inerentes aos institutos dos precedentes, da

jurisprudência e das súmulas. Saber destas distinções, ressalte-se, constitui norte essencial à
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correta aplicação do direito, ainda mais nos tempos atuais, de recente entrada em vigor do

NCPC.

3.5. Mecanismos de flexibilização e superação dos precedentes

Trazidos os elementos que compõem os precedentes judiciais, é fundamental con-

siderar as técnicas que podem ser utilizadas pelo magistrado quando concluir que o caso pen-

dente difere do precedente ou que o entendimento encontra-se superado, por exemplo. Per-

cebe-se, desde logo, que são importantes mecanismos para a manutenção de um direito dinâ-

mico, atento à realidade social.

3.5.1 Distinguishing

Distinguishing é uma técnica de aplicação, comparação e interpretação dos prece-

dentes, sendo possível apresentar duas acepções: a primeira, refere-se à própria técnica de

comparação entre o caso sub judice e o paradigma; a segunda, a qual consiste “em não se apli-

car o precedente quando o caso a ser decidido apresenta uma peculiaridade, que autoriza o

afastamento da  rule e que a decisão seja tomada independentemente daquela” (MIRANDA

DE OLIVEIRA; ADERLE, 2014, p. 314).

Desta forma, o termo distinguishing pode ser utilizado no sentido amplo, também

denominado distinguishing-método, que representa a técnica de comparação e diferenciação

entre o caso vertente e o paradigma, procedimento pelo qual, no momento de aplicação do

precedente, as partes confrontarão as diferenças e as similitudes dos casos. O julgador, igual-

mente, utilizará desta técnica para comparar os casos e “verificar se o caso em julgamento

pode ou não ser considerado análogo ao paradigma” (TUCCI, 2012, p. 125).

A técnica de comparação caracteriza-se, então, por ser o meio de aplicação dos

precedentes  e,  portanto,  deve ser constantemente utilizado.  Nesta sentido,  resumidamente,

deve-se realizar a delimitação dos fatos substanciais e verificar se há similitude fática entre o

caso atual e o paradigma, comparando-os e concluindo-se pela aplicação ou não do conse-

quente jurídico da ratio ao primeiro caso. 

Descrevendo sobre o assunto, Ataíde Júnior (2011, p. 82) o sintetiza:

Percebe-se que a observância de um precedente no caso em julgamento requer uma
confrontação entre os fatos materiais (relevantes) dos dois casos, para assim saber se
a ratio decidendi do primeiro afigura-se adequada para servir de motivo determinan-
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te à decisão que venha regular as consequências jurídicas dos fatos do caso em jul-
gamento. 

Já a segunda acepção, o  distinguishing em sentido estrito, também mencionado

como dinstinguish-resultado, refere-se ao resultado do procedimento de comparação entre o

caso paradigma e o  sub judice, concluindo-se pela não aplicação da  ratio neste último, por

consequência das diferenças entre os casos. Consoante Garcia Redondo(2013, p.409), estare-

mos diante desta acepção em sentido estrito quando houver:

Diferença entre o caso concreto em exame e o paradigma anterior, seja porque ine-
xiste coincidência com os fatos que embasaram a ratio decidendi, seja porque, a des-
peito de eventual aproximação entre eles, há uma peculiaridade no caso em julga-
mento que impõe a não aplicação do precedente. 

Válido mencionar que existem possibilidades de distinguir os casos em contrapon-

to ao paradigma. Primeiramente, pode-se constatar que não há semelhança fática entre as cau-

sas, pois os fatos matérias são distintos e, dessa forma, autoriza o juiz do caso em questão a

afastar a  rule e adotar uma solução jurídica diferente. Outra possibilidade ocorre quando há

divergências fáticas, porém irrelevantes. Neste caso, deverá o magistrado aplicar a ratio, pois

os fatos substanciais ou são parecidos ou podem ser categorizados da mesma forma, não ha-

vendo nenhum fato novo que possa justificar a não aplicação da ratio.

Há uma outra possibilidade, na qual há, simultaneamente, diferenças e similitudes

fáticas substanciais entre as causas, tornando-se difícil a simples associação ou dissociação

entre elas e, por consequência, a aplicação ou não da ratio. Neste caso, importante será o pro-

cesso argumentativo das partes, as quais deverão demonstrar a coerência entre os princípios e

as regras basilares utilizados na construção da ratio decidendi em face dos fatos do caso em

debate, impulsionando, ou não, à mesma solução jurídica.

O ampliative distinguishing consiste em estender a hipótese fática da ratio deci-

dendi aos fatos da situação em debate, acrescentando-os, visto que estes não eram anterior-

mente  abrangidos  pela  decisão-paradigma.  Em  outra  direção,  tem-se  o  restrictive  distin-

guishing, por meio do qual os fatos do caso que estariam inseridos no âmbito fático do prece-

dente, serão afastados, restringindo-se a amplitude da ratio, limitando a sua incidência fática e

especificando a categorização dos fatos desta, afastando-se, portanto, a aplicação da mesma

tese jurídica ao caso em questão.

Contribuindo com o tema, Marinoni (2013, p. 330) ensina que “há o desenvolvi-

mento do significado e da força dos precedentes que passam a se adaptar, sem rupturas, às si-

tuações que vão surgindo à medida que o tempo passa”.
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A realização da distinção e, consequentemente, a não aplicação da  ratio ao caso

concreto, entretanto, não autoriza o magistrado a realizar distinções arbitrárias, sendo vedadas

as distinções efetuadas arbitrariamente pelo julgador, “sendo facilmente desmascarado quando

tenta distinguir casos com base em fatos materialmente irrelevantes” (MARINONI, 2013, p.

326).

Válido acrescentar que “a aplicação do distinguishing não significa uma supera-

ção ou revogação do precedente invocado, tampouco que o mesmo está equivocado. Na maio-

ria das vezes, o  distinguishing não afeta a autoridade do precedente” (MIRANDA DE OLI-

VEIRA; ANDERLE, 2014, p. 315). Resta claro, então, que, mesmo que a ratio não tenha sido

aplicada a determinado caso, por motivo de distinções substanciais contidas neste, ela perma-

nece como norma do ordenamento jurídico, inclusive produzindo os seus efeitos jurídicos e de

observação obrigatória aos demais casos.

Além disso, conforme ensina Macêdo (2015, p. 251), a competência para realizar

a distinção não é apenas do Tribunal do qual emanou a decisão paradigma, mas sim de todos

os juízes vinculados a ratio. Sendo assim, quando há diferenças substanciais, o magistrado de

primeiro grau é competente para distinguir o caso da rule e aplicar solução jurídica diversa,

fornecendo uma prestação jurisdicional justa ao caso, ressaltando-se que o princípio da igual-

dade seria ferido caso fosse possível tratar causas diferentes de maneira igual.

Quanto à realização das distinções, e sua relação com o desenvolvimento do direi-

to e a preservação da estabilidade, sustenta Marinoni(2013, p. 331):

O sistema de precedentes, quando visto a partir da técnica da distinção, sem perder a
sua função de preservação da estabilidade, torna-se maleável e capaz de permitir o
desenvolvimento do direito,  dando conta das novas realidades [...]  sem que com
isso, seja preciso o rompimento do sistema ou revogação do precedente que ainda é
necessário e suficiente para tratar das situações que contemplou desde a sua origem.

Por consequência das distinções, portanto, não se permite que uma lide, com situ-

ação fática fortemente divergente, receba igual solução jurídica àquela conferida ao leading

case. Além disto, o desenvolvimento do direito permanece constante, porquanto os preceden-

tes adaptam-se às novas situações que vão surgindo sem romperem as suas rationes.

3.5.2 Overruling
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No tópico anterior, comentou-se acerca da possibilidade de um precedente deixar

de ser aplicado, em um caso específico, quando for confrontado com situação fática diferente

materialmente da que originou a decisão paradigma.

Já neste tópico, antes de detalhar o assunto referente ao mecanismo de overruling,

cabe ressaltar que o precedente judicial, na sua origem teórica, não foi gerado para durar infi-

nitamente, até mesmo porque, caso não fosse possível a sua superação, o Direito seria fossili-

zado e se tornaria injusto, por decidir de acordo com uma decisão-paradigma incompatível

com a realidade naquele momento.

O overruling consiste na técnica de superação dos precedentes judiciais, na qual

se retira do ordenamento jurídico determinada ratio decidendi vigente, substituindo-a por ou-

tra norma (DIDIER JR.; OLIVEIRA; BRAGA, 2015, p. 494), objetivando a continuidade no

desenvolvimento do direito. Isto porque, por conta das mudanças sociais e o próprio desenvol-

vimento da área jurídica, bem como suas teses, o precedente perde os alicerces que o funda-

mentavam, tornando-se impossível, portanto, manter a rule ultrapassada, porquanto incompa-

tível com a nova realidade.

Nesse sentido, Marinoni (2013, p. 389), discutindo acerca dos parâmetros de de-

senvolvimento e mudança do ordenamento jurídico, aduz que:

Um precedente está em condições de ser revogado quando deixa de corresponder
aos padrões de congruência social e consistência sistêmica e, ao mesmo tempo, os
valores que sustentam a estabilidade – basicamente os da isonomia, da confiança
justificada e da vedação da surpresa injusta – mais fundamentam a sua revogação do
que a sua preservação.

O precedente paradigma torna-se incompatível, no aspecto social, “quando o pre-

cedente desponta errado, injusto, obsoleto, aviltando o sentimento de justiça do cidadão co-

mum” (MIRANDA DE OLIVEIRA; ANDERLE, 2014, p. 316). Quer dizer, o  leading case

não mais corresponde às proposições morais, políticas, jurídicas, técnicas que o fundamenta-

ram, fazendo-se necessário que a Corte o modifique e o adeque ao novo momento social.

Por outro lado, a inconsistência sistêmica decorre da incoerência da decisão-para-

digma, “quando os fundamentos do precedente a ser superado passam a ser incompatíveis

com os fundamentos afirmados em outros precedentes do mesmo tribunal ou dos Tribunais

Superiores” (MIRANDA DE OLIVEIRA; ANDERLE, 2014, p. 316).

Válido acrescentar que o precedente deverá ser superado quando carecer da dupla

coerência (congruência  social  e  consistência sistêmica),  bem como quando “os  princípios
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básicos que sustentam a regra do stare decisis – segurança jurídica e igualdade – deixam de

autorizar a sua replicabilidade (replicability)” (MITIDIERO, 2012, p. 69).

Quanto ao suposto dilema “superação do precedente versus manutenção do prece-

dente e preservação da segurança jurídica”, imperioso destacar que sendo as razões de mudan-

ça adequadas e mais fortes do que as de continuidade, deve-se, dessarte, superar os preceden-

tes.

É uma preocupação devida, pois a norma extraída do precedente cria a confiança

legítima do jurisdicionado e afasta as surpresas injustas, pautando a sua maneira de se com-

portar, de realizar suas escolhas socioeconômicas e de se planejar juridicamente. Seria, então,

injustiçado o jurisdicionado que, comportando-se dentro dos parâmetros normativos até então

conhecidos, fosse prejudicado por uma mudança do entendimento da Corte.

É sobre esta suposta problemática que Mitidiero (2012, p. 69) se posiciona:

a possibilidade de superação do precedente coloca em evidência a necessidade de
proteção da confiança daqueles que o tinham em consideração para fazer as suas es-
colhas e [...] a mudança do precedente não pode causar surpresa injusta (unfair sur-

prise).

São diversos  os  fatores  que  demonstram o  desgaste  da  decisão-paradigma,  os

quais acabam prejudicando a segurança jurídica, dentre os quais: a realização de reiteradas

distinções pelos Tribunais; o não uso e esquecimento de precedentes antigos, os quais não são

reafirmados em novos casos; a aplicação constante de distinções inconsistentes; a superve-

niência de lei nova com conteúdo incompatível com aquele estabelecido na rule (MACÊDO,

2015, p. 400 - 407).

Relevante mencionar a importância do posicionamento da doutrina na constatação

das ausências da congruência social e da consistência sistêmica. As críticas efetuadas pelos ju-

ristas consagrados, bem como pelos acadêmicos, no tocante a ambos aspectos, enfraquecem a

estabilidade dos precedentes, pois consegue-se individualizá-los, identificando pontualmente

as suas inconsistências e os seus defeitos, explicitando as razões para a sua superação, de tal

forma que os Tribunais também possuirão maior base teórica para decidirem pela superação

do precedente.

Quanto à análise de que um precedente está prestes a ser superado e a consequente

instrução devida aos seus clientes, evitando a surpresa injusta e a quebra da confiança, “Cabe

aos advogados, em vista das necessidades de seus clientes, a análise do grau de força de um

precedente em determinado momento histórico” (MARINONI, 2013, p. 335).



39

Outra maneira de se evitar a quebra da confiança legítima e a surpresa injusta re-

sulta da possibilidade de postergar os efeitos do overruling, tornando a nova rule obrigatória a

partir de certa data definida pela corte (prospective overruling), mesmo que, de regra, a revo-

gação de um precedente possua efeitos retroativos (retrospective overruling) no commom law

(MIRANDA DE OLIVEIRA; ANDERLE, 2014, p. 317).

Igualmente à formação e à aplicação da ratio decidendi, a definição do obiter dic-

tum e a definição do  distinguishing, percebe-se que a superação do precedente necessita de

alta carga argumentativa para ocorrer, não estando o magistrado livre para realizá-la. O ônus

argumentativo decorrerá tanto do contraditório substancial das partes, quanto, principalmente,

da contundente fundamentação da decisão, ou seja, o magistrado, adstrito às alegações das

partes, deverá intensamente argumentar os motivos da superação, demonstrando a presença

das inconsistências sistêmicas e ou sociais, além de elencar os fatores desgastadores da segu-

rança jurídica.

Em relação à forma, a superação do precedente poderá ser expressa (express over-

ruling), quando a corte expressamente abandona a orientação anterior e adota uma nova; ou

implícita (implied overruling), quando o tribunal abandona o posicionamento anterior sem ex-

pressa substituição, entretanto, da tese subsequente (GARCIA REDONDO, 2013, p. 410).

Diferentemente do distinguishing, a competência para superar a decisão-paradig-

ma é exclusiva do Tribunal que a prolatou. Tal competência advém da vinculação hierárquica

do precedente e, destarte, da posição de topo na estrutura jurisdicional do Tribunal. Não have-

ria sentido em falar de superação de precedente por magistrado singular ou tribunal inferior,

visto que eles estão vinculados ao precedente. Caso estes julgadores optassem por não aplicar

a ratio decidendi, estariam defrontando o princípio do stare decisis e, desse modo, ocorreria

error in judicando e restaria a decisão ser reformada.

Demonstrou-se que a técnica do overruling permite não apenas a continuidade e o

desenvolvimento do direito, mas também estabelece parâmetros para que a superação seja rea-

lizada, afastando consideravelmente as possíveis injustiças que tal medida pode acarretar aos

jurisdicionados.

O que foi estudado neste item só reforça a tese de que a correta aplicação de pre-

cedentes, conforme teoria desenvolvida no common law, não provoca um processo de estag-

nação do Direito, tendo em vista que os magistrados têm, a seu dispor técnicas de diferencia-

ção e superação, cada uma com suas peculiaridades, para manter o desenvolvimento do direi-

to, observando as mudanças sociais, políticas e jurídicas.
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3.5.3 Técnicas intermediárias

O common law americano desenvolveu e acolheu algumas técnicas de flexibiliza-

ção do direito que possuem características intermediárias se comparadas ao  overruling e o

distinguishing, dentre as quais, a técnica de sinalização (technique of signaling), o overriding

(reescrita) e o antecipatory overruling.

Primeiramente, a sinalização é caracterizada por ser técnica preparatória para a re-

vogação do precedente, por meio do qual o Tribunal, percebendo a desatualização deste, po-

rém sem os elementos seguros para afastá-lo e garantir a expectativa legítima dos jurisdicio-

nados, anuncia que irá modificá-lo (DIDIER JR.; OLIVEIRA; BRAGA, 2015, p. 505).

Com o anúncio, ou sinalização, da superação, a Corte tutela a confiança legítima e

a surpresa injusta, afastando qualquer argumentação realizada nesse sentido posteriormente à

sinalização da mudança. Não obstante o tribunal continue a seguir o precedente, ele esclarece

à sociedade que aquela decisão-paradigma não é mais confiável (MACÊDO, 2015, p. 409),

indicando que a qualquer momento poderá superá-la. Assim, de imediato, os advogados pode-

rão precaver os seus clientes, indicando qual conduta não é mais confiável e propondo novas

soluções às atividades e negócios dos clientes.

Além disso, conforme realça Marinoni (2013, p. 334-337), a técnica de sinaliza-

ção difere da superação com modulação prospectiva de seus efeitos, porquanto a partir do seu

anúncio, leva-se a questão ao debate da sociedade, podendo-se avaliar o posicionamento da

comunidade jurídica, especialmente por meio da crítica dos trabalhos acadêmicos e doutriná-

rios, e, dependendo da temática, do posicionamento da sociedade em geral.

Outra técnica de intermediária é o overriding (reescrita), no qual “o tribunal limita

o âmbito de incidência do precedente, em razão da superveniência de regra ou princípio legal,

ou de entendimento posteriormente formado” (GARCIA REDONDO, 2013, p.410). A Corte,

portanto, diminui o âmbito de aplicação da ratio decidendi já estabelecida em favor de outra

norma que surgiu depois.

Como exemplo de overriding, temos a seguinte situação hipotética: há uma ratio

decidendi que possui como hipótese fática as situações A, B, C e D. Contudo, posteriormente

à consolidação deste entendimento,é criada uma lei, na qual são tuteladas as situações B e D

de maneira diversa daquela já consolidada. Não sendo mais aplicável a ratio às situações B e

D, por força da norma superveniente, o Tribunal restringirá a hipótese fática da rule às situa-

ções A e C, exclusivamente.
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Percebe-se, desta forma, que “a partir da reescrita, algo que não foi considerado

no precedente anterior é sopesado e aí o seu alcance é comprimido. O precedente não é total-

mente revogado, mas perde espaço de incidência” (MITIDIERO, 2012, p. 70).

O overriding pouco se assemelhando com o overruling, mas aproxima-se do dis-

tinguishing (distinção redutiva), entretanto, ressalte-se, não se confunde com esta técnica. Isto

porque, a distinção decorre da não aplicação da norma por consequência da verificação de

fato novo materialmente distinto daqueles descritos na ratio. Em contrapartida, o overriding

trata de uma questão de direito, elemento externo a relação jurídica, tal como uma nova lei,

princípio ou entendimento posteriormente formado, no qual há restrição do suporte fático (DI-

DIER JR.; OLIVEIRA; BRAGA, 2015, p. 507-508). 

Por fim, há a técnica da superação antecipada, conceituada por Ataíde Jr. e Peixo-

to (2014, p. 283), in verbis:

O anticipatory overruling consiste em uma técnica utilizada pelas Cortes inferiores
de antecipar um overruling anteriormente induzido de diversas formas pelas Cortes
Superiores, mediante a não aplicação, ao caso em julgamento, do precedente supos-
tamente vinculante invocado por uma das partes. Trata-se de uma espécie de exercí-
cio de previsibilidade exercido pelos tribunais inferiores.

Entende-se, desta forma, que o antecipatory overruling é realizado pelo Tribunal

inferior àquele que definiu o precedente.

Em um primeiro momento, esta técnica parece ir de encontro à regra de compe-

tência mencionada anteriormente, na qual compete ao Tribunal que o instituiu o precedente

superá-lo, além de confrontar as próprias bases do stare decisis. 

Entretanto, não há uma usurpação de competência, pois, na verdade, representa a

não aplicação de determinado precedente pelo tribunal inferior, por este perceber que a corte

superior já utilizou algum dos fatores de enfraquecimento da rule e está próximo a superá-la.

Fala-se “em uma espécie de exercício de previsibilidade, justamente porque não incumbe aos

tribunais inferiores o poder de revogar os precedentes das Cortes Superiores” (ATAÍDE JR.;

PEIXOTO, 2014, p. 284).

Não há, porém, uma lista taxativa de fatores que possibilitam a previsibilidade dos

tribunais e legitimam-no a não aplicação de determinada ratio. Entretanto, Macêdo (2013, p.

402) apresenta alguns fatores mais típicos, quando há: “(i) erosão do precedente; (ii) sinaliza-

ção da sua superação; e, (iii) inconsistência com os precedentes do tribunal superior”.

A erosão decorre da superveniência de normas incompatíveis com a ratio, retiran-

do a consistência sistêmica daquele precedente. Por outro lado, a sinalização demonstra que a
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Suprema Corte está na espera de um caso apropriado para realizar o overruling. O último fa-

tor decorre da incompatibilidade e desarmonia de um específico precedente com as demais

decisões do Tribunal, permitindo-se concluir que aquele precedente será revogado.

Sobre o assunto, Marinoni (2013, p. 408) ensina que “Por mais paradoxal que pos-

sa parecer, a legitimidade do antecipatory overruling advém do dever de a Corte de Apelação

se comportar de acordo com a Suprema Corte”.

Corroborando com este posicionamento, Ataíde Jr. e Peixoto (2014, p. 290), apon-

tam a possibilidade de aplicação do antecipatory overruling no direito brasileiro desde que

presentes os fundamentos que justificam a utilização do instituto e, sem haver o des-
cuido quanto à necessidade de um forte ônus argumentativo por parte das Cortes in-
feriores em demonstrar a forte probabilidade de revogação do precedente pela Corte
Superior.

Assim sendo, entende-se que as três técnicas intermediárias – técnica de sinaliza-

ção, overriding e antecipatory overruling – devem ser internalizadas ao sistema jurídico brasi-

leiro, porquanto auxiliam no desenvolvimento do direito, conferindo maior flexibilidade e di-

namicidade ao sistema de precedentes, ressaltando-se , contudo, que o emprego destas técni-

cas é condicionado a forte carga argumentativa tanto dos advogados, ao aduzirem a utilização

de algumas destas técnicas, quanto dos julgadores, os quais deverão fundamentar intensamen-

te a sentença, apontando às partes e aos jurisdicionados os motivos da utilização ou não de de-

terminada técnica no caso sub judice.

4 APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

O novo Código de Processo Civil trouxe algumas novidades, dentre elas a inclu-

são de dispositivos que dão força à teoria dos precedentes judiciais no âmbito processual civil

pátrio, e, por isso, vem gerando expectativas entre os estudiosos, os quais buscam analisar não

somente a letra da lei, mas a maneira como o assunto está sendo conduzido nos tribunais su-

periores do Brasil e como será aplicado a partir de então.

4.1. Aspectos introdutórios

O NCPC foi instituído pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, estando em vi-

gor desde março de 2016 e, logo na exposição de motivos, mostra a influência das exigências

sociais. O referido Código trouxe dispositivos que ensejam um sistema de precedentes, agora
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positivado no ordenamento brasileiro, de forma que seu texto procurou dar maior estabilidade

e unidade a um sistema que estava frustrado quanto a esses fundamentos. 

Para Theodoro Junior et al (2015, p. 307):

Agora, busca-se promover a estruturação de um novo modelo dogmático para di-
mensionamento do direito jurisprudencial no Brasil em face do quadro de alta insta-
bilidade decisória que acabou tornando inviável a promoção do uso adequado dos
precedentes, em face da superficialidade da fundamentação dos julgados, da ausên-
cia da análise panorâmica dos fundamentos, entre outros déficits de aplicação.

De forma elucidativa, afirmam Nunes e Horta (2015, p. 10):

O novo CPC não prescinde de que o direito jurisprudencial seja aplicado sempre à
luz de todos os fatos que integram o caso em análise e também dos casos sumulados
ou que deram origem às teses e precedentes invocados - se pelas partes, constitui
ônus destas estabelecer padrões de analogias ou de distinção; se pelo magistrado,
este deverá facultar às partes o momento processual adequado para as partes se ma-
nifestarem, sob pena de violação do contraditório, após o que, levando em conside-
ração os argumentos apresentados, procederá, de forma fundamentada, às analogias
e/ou contra-analogias.

O tema “precedentes” é trazido especificamente na Parte Especial, Livro III, Títu-

lo I, Capítulo II, nos artigos 926 e seguintes, sendo fruto de uma tendência que já estava sendo

tratada pela doutrina pátria.

O artigo 926 do novo Código preceitua as características gerais e estruturais do

stare decisis no ordenamento brasileiro, e traz em seu caput: “os tribunais devem uniformizar

sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (BRASIL, 2015).

Nesse sentido, “os órgãos judicantes não podem assumir posicionamento inconsis-

tentes e conflitivos, devendo manter sua jurisprudência racional, mediante precedentes que

[...] dialoguem com o que foi construído anteriormente” (MACÊDO, 2015, p. 432-433).

Após estas breves considerações, faz-se necessário trazer mais detalhes sobre o

assunto, o que será feito nos itens seguintes.

4.2 Hipóteses de vinculação do precedente

O NCPC indica algumas hipóteses de vinculação obrigatória do precedente, mo-

mentos nos quais o julgador é obrigado a verificar se o caso é semelhante ao precedente e fun-

damentar  a  sua aplicação ou afastamento,  conforme esclarece Didier  Jr,  Braga  e Oliveira

(2015, p. 490-491):
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Nas hipóteses em que o órgão julgador está vinculado a precedentes judiciais, a sua
atitude é verificar se o caso em julgamento guarda alguma semelhança com o(s) pre-
cedente(s). Para tanto, deve valer-se de um método de comparação: à luz do caso
concreto, o magistrado deve analisar os elementos objetivos da demanda, confron-
tando-os  com os  elementos  caracterizadores  de  demandas  anteriores.  Se  houver,
aproximação, deve então dar um segundo passo, analisando a  ratio decidendi  (tese
jurídica) firmada nas decisões proferidas nessas demandas anteriores.

O referido método de análise por meio de analogias e contra-analogias se asseme-

lha ao método utilizado nos países com tradição no common law, entretanto, não se pode in-

correr no mesmo erro presente nos sistemas de civil law, consoante ensinam Nunes e Bahia

(2015, p. 18): “Ora, se já sabemos que leis não conseguem prever todas as hipóteses de aplica-

ção, isto é, que a subsunção é insuficiente para a aplicação do Direito, não podemos cair no

mesmo erro apenas substituindo as leis por ‘precedentes’/súmulas."

O artigo 927 (BRASIL, 2015) traz como precedentes obrigatórios:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: 
I  -  as  decisões  do  Supremo  Tribunal  Federal  em  controle  concentrado  de
constitucionalidade; 
II - os enunciados de súmula vinculante; 
III  -  os  acórdãos  em incidente  de assunção  de competência  ou de  resolução  de
demandas  repetitivas  e  em  julgamento  de  recursos  extraordinário  e  especial
repetitivos; 
IV  -  os  enunciados  das  súmulas  do  Supremo  Tribunal  Federal  em  matéria
constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; 
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Assim, o artigo acima exposto indica quais decisões deverão ser rigorosamente

observadas pelos magistrados. Sendo assim, a inaplicabilidade de um precedente por força de

distinções fáticas (distinguishing) ou “qualquer mudança de posicionamento (overruling) deve

ser justificada adequadamente, além de ter sua eficácia modulada em respeito à segurança ju-

rídica (dever de estabilidade)” (DIDIER JR.; OLIVEIRA; BRAGA, 2015, p. 474-475).

O inciso I, do artigo 927, trata das decisões em controle concentrado de constitu-

cionalidade, as quais já possuíam uma força por serem portadoras de eficácia erga omnes. En-

tretanto, cumpre ressaltar que a vinculação através do precedente difere do respeito à coisa

julgada. A eficácia  erga omnes indica que todos devem respeitar a decisão tomada, ou seja,

que o dispositivo é constitucional ou inconstitucional e assim deve ser entendido. Já a vincula-

ção por meio do precedente indica que as razões de decidir daquela ação devem ser considera-

das ao decidir-se questão semelhante.

A vinculação, no caso acima mencionado, é tão forte que é previsto até um remé-

dio específico caso o precedente não seja utilizado, como traz o artigo 988 do NCPC (BRA-

SIL, 2015):
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Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
III - garantir  a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle
concentrado de constitucionalidade;

Analisando os incisos II e IV, ambos sobre súmulas, percebe-se que tanto as vin-

culantes como as não vinculantes são de observância obrigatória. Sobre a preocupação de se

tratar súmulas de forma semelhante aos precedentes, principalmente quanto à aplicação, expli-

cam Didier Jr, Braga e Oliveira (2015, p. 489):

O enunciado da súmula, em sua simplicidade, se distancia do manancial fático das
decisões cuja difusão conduziu à sua edição. Mas a aplicação dos enunciados de sú-
mula não pode ignorar o imperativo de observância dos fatos subjacentes à causa e
confrontá-los com os precedentes que geraram o enunciado sumular; isso, porém,
costuma ser ignorado.

Ainda que as súmulas vinculantes e as súmulas apresentem caráter obrigatório, a

aplicação das duas possui uma diferença marcante, qual seja a de que a súmula vinculante

possui remédio próprio, enquanto que a súmula não é protegida por reclamação, podendo ser

por recurso, senão vejamos:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente pro-
ferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de compe-
tência (BRASIL, 2015).

Importante esclarecer, entretanto, que essa diferença de “força” ou gau de vincula-

ção não interferem na obrigatoriedade de ambas súmulas.

Quanto ao inciso III, cabe ressaltar que ele trata de procedente propriamente dito,

de uma decisão vinculante, e não de um entendimento. Sobre esse aspecto, Didier Jr, Braga e

Oliveira (2015, p. 465) consideram que, quando há incidente de assunção de competência ou

de resolução de demandas repetitivas nota-se "uma espécie de formação concentrada de pre-

cedentes obrigatórios”.

O inciso V, por sua vez, gera dois tipos de vinculação, consoante detalham Didier

Jr, Braga e Oliveira (2015, p. 466):

Uma vinculação interna dos membros e órgãos fracionários de um tribunal aos pre-
cedentes oriundos do plenário ou órgão especial daquela mesma Corte. Uma vincu-

lação externa dos demais órgãos de instância inferior aos precedentes do plenário ou
órgão especial  do tribunal  a que estiverem submetidos.  Afinal,  o precedente não
deve vincular só o tribunal que o produziu, como também os órgãos a ele subordina-
dos.
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Quanto a este inciso, há semelhança com a lógica de vinculação no sistema de

precedentes na forma horizontal, dentro de um mesmo órgão, e vertical, dos órgãos hierarqui-

camente inferiores, conforme mostrado neste trabalho no item 3.2.

Cabe ressaltar também outros dispositivos que dão força ao sistema de preceden-

tes, tais como o artigo 496, §4, a respeito da remessa necessária, o artigo 332, representando a

possibilidade de improcedência liminar da ação, e o artigo 932, incisos IV e V, sobre os pode-

res do relator, conforme texto:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão de-
pois de confirmada pelo tribunal, a sentença:[…]
§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver funda-
da em: 
I - súmula de tribunal superior; 
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de 
Justiça em julgamento de recursos repetitivos; 
III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de 
assunção de competência; 
IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito admi-
nistrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula
administrativa (BRASIL, 2015).

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da
citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: 
I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de 
Justiça; 
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de 
Justiça em julgamento de recursos repetitivos; 
III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de 
assunção de competência; 
IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local (BRASIL, 2015).

Art. 932. Incumbe ao relator: 
IV - negar provimento a recurso que for contrário a: 
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do pró-
prio tribunal (BRASIL, 2015).

No caso da dispensa de remessa necessária, temos as hipóteses de sentenças fun-

dadas  em entendimentos  consolidados,  tais  como precedentes  vinculantes,  dispensando-se

uma nova análise de determinados casos em que haja precedente obrigatório tratando da maté-

ria, e a sentença o mantiver, pois a manutenção desta pelo tribunal seria evidente.

Em relação às hipóteses de improcedência liminar do pedido, temos que são hipó-

teses positivadas de forma semelhante ao artigo 927, fortalecendo, também o sistema de pre-

cedentes. 

Quanto aos poderes conferidos aos relatores, existe tanto a possibilidade de se ne-

gar seguimento desde logo ou, após corrido o prazo para apresentação das contrarrazões, jul-

gar procedente o recurso nos casos de precedentes vinculantes, sendo que, tanto no primeiro
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caso como neste, na hipótese do inciso IV, encontra-se um óbice à revisão da decisão tendo

por razão a sentença fundada em precedente. 

Conclui-se que os dispositivos em análise visam fortalecer e solidificar um siste-

ma brasileiro de precedentes. Válido mencionar, também, a obrigatoriedade das hipóteses tra-

zidas nos casos supracitados, visto que, interrompe-se o curso normal do processo (seja crian-

do óbices a sua análise, reanálise ou ao julgamento colegiado) em razão de o seu andamento

ser previsível.

Ademais, a vinculação dos casos expostos no artigo 927 decorre das premissas

trazidas no artigo antecedente, que prevê:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, ínte-
gra e coerente. 
§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno,
os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência do-
minante.
§ 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias
fáticas dos precedentes que motivaram sua criação (BRASIL, 2015).

Outro importante detalhe é que se entende que o rol do artigo 927 é meramente

exemplificativo, tendo em vista a busca pela unidade e estabilidade trazida no caput do artigo

926, de forma que explicam Nunes e Horta (2015, p. 27):

Esse rol não é exaustivo, não excluindo, portanto, que as premissas estabelecidas no
art. 926 sejam buscadas em outros tipos de decisão, desde que eles exprimam princí-
pios úteis ao desenvolvimento do raciocínio jurídico em outros casos, uma vez que o
raciocínio por precedentes é sempre relevante quando a decisão passada tiver apti-
dão para construir indício formal da viabilidade de determinada interpretação do Di-
reito - o que, por certo, não se limita ao disposto nos incisos do art. 927.

Conclui-se que com o passar do tempo, pois o NCPC tem poucos meses em vigor,

é que veremos o resultado da aplicabilidade desse sistema, pois este só funcionará de forma

satisfatória quando submetido ao contraditório e a completa fundamentação das decisões.

4.3 A importância do artigo 489, §1º, NCPC

Antes de entrar em detalhes acerca do referido dispositivo, cumpre destacar os en-

sinamentos de Nunes e Bahia (2015, p. 4):

Infelizmente, até ao menos a entrada em vigor do CPC-2015, duas posturas são cos-
tumeiras no Brasil ao se usar julgados dos tribunais como fundamento para as deci-
sões: (a) a de se repetir mecanicamente ementas e enunciados de súmulas (descon-
textualizados dos fundamentos determinantes e dos fatos que os formaram), como
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bases primordiais para as decisões, seguindo uma racionalidade própria da aplicação
das leis, encarando esses trechos dos julgados como "comandos" gerais e abstratos -
é  dizer,  repristinando  uma  escola  da  exegese  apenas  que  substituída  a  lei  pelos
(pseudo)  "precedentes"ou (b) de se  julgar  desprezando as decisões anteriormente
proferidas, como se fosse possível analisar novos casos a partir de um marco zero
interpretativo; num e noutro caso o juiz discricionariamente despreza os julgados, a
doutrina e o próprio caso que está julgando.

O segundo problema mencionado pelos autores acima citados teve intervenção

quando da positivação sistemática, sendo importante, no momento, discorrer sobre o primeiro

problema apresentado acima. Os mesmo autores continuam, afirmando que "não dá para se

usar julgados isolados como se estes representassem a completude do entendimento de um tri-

bunal" (NUNES; BAHIA, 2015, p. 5), demonstrando a preocupação de o juiz se tornar “boca

da jurisprudência”, como fora anteriormente “boca da lei”, bem como de aquele se utilizar de

decisões pontuais.

Complementando, afirmam que súmulas e precedentes

estão umbilicalmente ligados aos casos que lhe deram origem e só existem e fazem
sentido a partir desses casos. Diferentemente das leis, portanto, a aplicação de súmu-
las e precedentes precisa vir acompanhada de seus casos de origem (NUNES; BA-
HIA, 2015, p. 8).

O papel dos Tribunais frente aos precedentes deve passar por mudança, pois

Falta aos nossos Tribunais uma formulação mais robusta sobre o papel dos "prece-
dentes". Se a proposta é que eles sirvam para indicar aos órgãos judiciários qual o
entendimento "correto", deve-se atentar que o uso do precedente apenas pode se dar,
como já adiantado, fazendo-se comparações entre os casos - inclusive entre as hipó-
teses fáticas -, de forma que se posa aplicar o caso anterior (NUNES; BAHIA, 2015,
p. 10)

Essas possíveis aplicações indevidas dos precedentes valorizam o já importante

artigo 489, §1º, do NCPC, que traz a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judici-

ais, contendo o seguinte texto:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
[…] 
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutó-
ria, sentença ou acórdão, que: 
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar
sua relação com a causa ou a questão decidida; 
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de
sua incidência no caso; 
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
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fundamentos determinantes nem demonstrar  que o caso sob julgamento se  ajusta
àqueles fundamentos; 
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado
pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a su-
peração do entendimento (BRASIL, 2015).

Tal  dispositivo  impossibilita  a  aplicação  deturpada  fundamentada  apenas  em

ementas ou súmulas, ignorando o contexto fático-jurídico, pois o artigo em comento obriga o

magistrado a fundamentar com analogias e contra-analogias a aplicação ou o afastamento de

determinado precedente.

Corroborando com esta tese, afirma Theodoro Jr et al (2015, p. 356):

O art. 489, como visto, dispõe sobre os requisitos das sentenças, e seu §1º, confere
um tratamento totalmente novo aos requisitos essenciais de fundamentação das deci-
sões; no que toca ao presente, isso significa que na criação dos precedentes o Tribu-
nal também terá de observar que estes (os precedentes e súmulas) são formados a
partir dos elementos, teses e questões levantadas no caso, não podendo inovar nem
desconsiderar os exatos termos do caso que lhe deram ocasião.

Muito importante se faz observar que, ainda que para se utilizar de precedentes

deva-se analisar o conteúdo fático-jurídico do caso originário, a utilização deste não se res-

tringe aos fatos do litígio precedente, não dizendo necessariamente respeito a uma questão de

direito material, podendo se referir também a questões processuais.

Dessa forma, este dispositivo traz ao ordenamento brasileiro uma análise nos mol-

des do que é realizado no sistema do stare decisis, afastando equívocos típicos do civil law,

Importante contribuição doutrinária expõe que

Dessa forma, o §1º do art. 489 do Novo CPC é de importância paradigmática ao es-
tabelecer que não se considera fundamentada decisão judicial que não enfrenta argu-
mento deduzido no processo apto a infirmar a referida decisão, isto é, que apenas in-
dica, reproduz ou faz paráfrase de texto de ato normativo (inciso II) e/ou de súmula
(inciso V), sem cotejá-lo com o caso que se está julgando (THEODORO JR. et al,
2015, p. 307)

A observância do princípio do contraditório também é imprescindível, tendo em

vista que devem ser debatidos todos os fundamentos capazes de formar a decisão, sendo um

precedente bem formado quando teve sua questão originária amadurecida, de forma que "há

que ser formado como resposta às questões postas, de ambos os lados do debate."(THEODO-

RO JR. et al, 2015, p. 308).

Nunes e Bahia (2015, p. 15-16) chegam à importante conclusão que

Os juízes, assim, devem estar vinculados somente por fundamentos confiáveis sobre
questões jurídicas que aparecem nas decisões, não podendo haver o contentamento
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do sistema apenas com o dispositivo ou a ementa das decisões judiciais: citar ementa
não é trabalhar com precedentes, da mesma forma que citar Súmula diz pouco sobre
a “ratio decidendi” ali contida, se não são trazidos os casos e o debate que lhe deram
origem.

Conclui-se, portanto, que o referido dispositivo é bastante relevante para a devida

aplicação da teoria dos precedentes no processo civil brasileiro.

4.4 Técnicas de flexibilização e superação de precedentes no NCPC

Primeiramente, cumpre esclarecer que o tema relativo às características dos méto-

dos de flexibilização e superação dos precedentes, tais como distinguishing e overruling, fo-

ram tratadas em tópicos anteriores, quais sejam, respectivamente 3.5.1 e 3.5.2. Entretanto, nos

itens pretéritos, foram trazidos aspectos gerais, de tal forma que neste presente tópico serão

trazidos  detalhes  quanto  a  aplicação  dessas  técnicas,  mas  com  parâmetros  trazidos  pelo

NCPC.

Feito o necessário esclarecimento, cumpre lembrar que, além de ser desejada a es-

tabilidade e uniformização da jurisprudência, não se pode perder de vista os métodos capazes

de trazer flexibilidade ao Direito, conforme ensinam Didier Jr, Braga e Oliveira (2015, p.

495):

A possibilidade de mudança do entendimento é inerente ao sistema de precedentes
judiciais. O dever de estabilidade da jurisprudência não impede a alteração do enten-
dimento; ele impede alteração injustificada desse entendimento. A modificação do
entendimento pode revelar-se um imperativo de justiça.

Percebe-se que o sistema de precedentes,  caso seja devidamente aplicado, não

gera a “cristalização do direito”, pois permite a utilização dessas técnicas, abaixo analisadas.

4.4.1 Técnica de distinção

Theodoro Jr. et al (2015, p. 439) explica que

A saber, dois casos podem ter hipóteses fáticas diferentes e, no entanto, serem caso
de aplicação de um precedente etc. - com as devidas adaptações ao caso, como te-
mos chamado atenção - , apenas podendo ser rechaçada a sua aplicação se mostrar
que o caso sub judice não se conforma à ratio decidendi anterior.

Para afastar determinado precedente, é necessário fazer comparações, pois
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O distinguish  é, como se viu, por um lado, exatamente o método pelo qual se faz
essa comparação/interpretação (distinguish-método). Se, feita a comparação, o ma-
gistrado observar que a situação concreta se amolda àquela que deu ensejo ao prece-
dente, é o caso de aplicá-lo ou superá-lo, mediante sério esforço argumentativo, se-
gundo as técnicas de superação do precedente que serão vistas a seguir (overruling e

overriding). Entretanto, se, feita a comparação, o magistrado observar que não há
aproximação entre o caso concreto e aquele que deu ensejo ao precedente, ter-se-á
chegado a um resultado que aponta para a distinção das situações concretas (distin-

guish-resultado), hipótese em que o precedente não é aplicável, ou o é por aplicação
extensiva (ampliative distinsguishing) (DIDIER JR.; BRAGA; OLIVEIRA, 2015, p.
493)

Demonstrada a distinção, o precedente deve ser afastado, conforme disposto no

artigo 1.037, §9º:

§ 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a
ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o
prosseguimento do seu processo (BRASIL, 2015)

Em outras palavras, expõe Theodoro Jr. et al (2015, p. 375), “se alguma das partes

não concordar com a vinculação do seu caso àquela hipótese, terão agora um mecanismo de

distinção.”.

Outros importantes dispositivos estão contidos nos §§ 10 à 13, com destaque ao §

11:

§ 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: 
I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; 
II - ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem; 
III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso
extraordinário no tribunal de origem; 
IV - ao relator, no tribunal superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário
cujo processamento houver sido sobrestado. 
§ 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no
prazo de 5 (cinco) dias. 
§ 12. Reconhecida a distinção no caso: 
I - dos incisos I, II e IV do § 10, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao
processo; 
II - do inciso III do § 10, o relator comunicará a decisão ao presidente ou ao vice-
presidente que houver determinado o sobrestamento, para que o recurso especial ou
o recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo tribunal superior, na forma
do art. 1.030, parágrafo único. 
§ 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá: 
I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau; 
II - agravo interno, se a decisão for de relator (BRASIL, 2015).

Por mais controversa que possa parecer, a distinção tem grande importância na

unidade do Direito, pois, para Nunes e Horta (2015, p. 12):

A estruturação pela doutrina e jurisprudência pátrias de técnicas de distinção (distin-
guishing) a partir do CPC/2015 impõe-se como decorrência lógica da concretização
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do modelo constitucional de processo no marco da convergência de tradições jurídi-
cas (que deve ser lida sob a luz da Constituição e das normas fundamentais da nova
legislação) e da utilização do direito jurisprudencial como fonte normativa e instru-
mento para a manutenção de um ordenamento jurídico coerente e uniforme, atribu-
tos que remontam, em última análise, à integridade do Estado como garantidor de
um sistema jurídico único, pois apenas assim será possível conciliar a dimensão sub-
jetiva de casa caso com a dimensão objetiva do direito que se pretende aplicar.

Existem casos, porém, em que não existe distinção entre as situações, mas nos

quais conclui-se que aquele entendimento deve ser revisto, sendo necessário que o precedente

seja superado.

4.4.2 Técnica de superação

A técnica de superação do precedente está presente no artigo 927, §§2º ao 4º, bem

como no artigo 986. É possível constatar, então, que no Brasil, a superação pode ocorrer de

duas formas. A primeira, prevista nos §§2º ao 4º do artigo 927, é inerente ao sistema de prece-

dentes. Essa ocorre no decorrer do processo e, ao chegar ao tribunal, decide-se por superar tal

entendimento, quando demonstrado erro na aplicação do precedente ou que esse entendimento

já foi superado socialmente. A segunda forma ocorre de maneira concentrada e está prevista

nos artigos 986 do NCPC e 3º da Lei 11.417/06. Sobre o assunto, discorre Didier Jr, Braga e

Oliveira (2015, p. 496):

O overruling realizado difusamente pode ocorrer em qualquer processo que, chegan-
do ao tribunal, permita a superação do precedente anterior. Ele é a regra entre nós,
tradicional no common law, e traz grande vantagem de permitir que qualquer pessoa
possa contribuir para a revisão de um entendimento jurisprudencial.  No Brasil, po-
rém, o  overruling  pode dar-se de modo concentrado. Instaura-se um procedimento
autônomo, cujo objetivo é a revisão de um entendimento já consolidado no tribunal.
É o que ocorre com o pedido de revisão ou cancelamento de súmula  vinculante
(art.3º da Lei n. 11.417/2006) e com o pedido de revisão de tese firmada em inciden-
te de resolução de demandas repetitivas (art. 986, CPC).

O §2º trata da possibilidade de ampliar o debate acerca do entendimento discutido

antes de revogá-lo, pois é imprescindível que a causa esteja madura e devidamente abordada

para que não se revogue entendimentos simplesmente pela possibilidade de revogar. É nesse

sentido que a ampliação da discussão torna-se uma possibilidade proveitosa, senão vejamos:

Logo, para se proceder à mudança de orientação, o Novo CPC faculta ao Tribunal a
realização prévia de audiências públicas, bem como da participação de amici curiae,

o que é muito bom, pois mostra que, pelo papel que os precedentes, Súmulas (etc.)
terão (mais até do que agora), a abertura ao debate apenas contribui para o seu aper-
feiçoamento (THEODORO JR et al, 2015, p. 360)



53

Já o §3º indica a possibilidade de modulação dos efeitos da revogação do prece-

dente, sendo que “Essa é uma medida salutar, uma vez que toda fixação de certo entendimen-

to gera expectativas normativas para todos e sua alteração brusca poderia gerar insegurança

jurídica.” (THEODORO JR et al, 2015, p. 361).

Sendo assim, o overruling é uma técnica que causa a perda da força vinculante do

precedente, bem como a sua substituição por outro precedente.

4.4.3 Técnicas intermediárias

Cumpre ressaltar que, ainda que não exista previsão expressa, alguns dos métodos

intermediários de alteração do precedente, tratados anteriormente no item 3.5.3, podem ser al-

ternativas interessantes à manutenção da previsibilidade. 

Didier Jr, Braga e Oliveira (2015, p. 505) assim como Marinoni (2013, p. 334-

337) trabalham com a possibilidade do uso da Técnica de Sinalização e do Overriding: O pri-

meiro pois essa técnica informa aos jurisdicionados que o precedente entrará em desuso po-

dendo desde o aviso alterar futuras relações sociais sem prejudicar a confiança no precedente

que, ainda, encontra-se vigente; o último, por sua vez, em razão de este trabalhar com a possi-

bilidade de alteração do entendimento jurídico sem revogar o precedente repentinamente.

Ataíde Jr. e Peixoto (2014, p. 284) trazem detalhes sobre o  anticipatory overru-

ling, por meio do qual podem os tribunais inferiores perceberem elementos que ensejam a su-

peração do precedente, vendo que a Corte Superior já utilizou um dos fatores de enfraqueci-

mento da rule, e, desta forma, afastá-lo, não o aplicando, superando-o antecipadamente. 

Desse modo,  resta  importante buscar  a  estabilidade e a segurança jurídica por

meio da utilização dessas técnicas, não devendo os tribunais ficarem receosos quanto à utili-

zação dos precedentes, sob o mito do engessamento do direito.
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5 CONCLUSÃO

 Diante do que foi apresentado neste trabalho, é possível entender a origem dos

sistemas de common law e civil law, as razões da histórica aproximação do Direito brasileiro

com o  civil law, bem como compreender que tal sistema não é capaz de resolver todos os

problemas que surgem no cotidiano, uma vez que tem foco na produção legislativa, sendo que

as  leis  já  nascem  desatualizadas,  pois  o  Direito  não  consegue  acompanhar  as  mudanças

sociais, políticas e morais. 

Com  o  aumento  da  complexidade  das  relações  humanas,  ficou  evidente  a

impossibilidade  de  o  Poder  Legislativo  prever  todas  as  situações  possíveis  no  seu

ordenamento, sendo que no sistema romano-germânico confere-se aos juízes liberdade para

interpretar as leis e adequá-las ao caso concreto, tendo em vista que no civil law a prioridade

não é estabelecer o respeito aos precedentes, mas, fundamentalmente, à legalidade.

Esse incorreto entendimento dos precedentes  e  o  seu consequente  afastamento

prático gerou inúmeros casos de arbitrariedades por parte dos magistrados, pois estes muitas

vezes decidiam casos semelhantes de forma contrária, indo de encontro até mesmo ao que foi

decidido pelas Cortes Superiores.

Foi então com o intuito de solucionar essas distorções que, ao longo da evolução

do direito  processual  brasileiro,  vem ocorrendo  uma incorporação  natural  e  gradativa  de

elementos típicos do sistema do common law, fundado no respeito aos precedentes judiciais,

observando a compatibilidade com os princípios e regras trazidos na Constituição de 1988.

No common law, cabe ao aplicador do direito extrair, de cada decisão, sua razão de decidir,

sendo este o elemento dos precedentes que possui efeito vinculante sobre o próprio tribunal

que proferiu a decisão, bem como sobre os magistrados hierarquicamente subordinados a ele,

podendo  ter  sua  aplicação  prejudicada  pela  utilização  dos  mecanismos  de

flexibilização/superação dos precedentes judiciais, como o  overruling e o distinguishing,  os

quais são imprescindíveis para a não “fossilização” do Direito.

O  presente  trabalho  buscou  demonstrar  a  importância  da  incorporação  e  da

ampliação da teoria dos precedentes judiciais no Novo Código de Processo Civil frente aos

princípios constitucionais, tendo em vista os benefícios gerados para os jurisdicionados. Desta

forma, poderá ocorrer uma efetivação desses princípios, por exemplo, a segurança jurídica. 

O  desenvolvimento  do  Direito,  nesse  sentido,  é  benéfico,  pois  traz  mais

previsibilidade das decisões judiciais, gerando inúmeros benefícios, como a maior eficiência

do  Poder  Judiciário  e  o  respeito  à  razoável  duração  do  processo.  Ainda,  os  precedentes
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buscam concretizar o princípio da isonomia trazido na Constituição Federal de 1988, pois

tenta evitar o tratamento desigual para partes em condições e situações semelhantes.

Conforme  demonstrado  neste  trabalho,  o  Direito  brasileiro  já  mostrou

preocupação com essa realidade,  criou  institutos  jurídicos  que representam a  natureza  do

sistema  jurídico  do  common  law,  respeitando,  assim,  os  precedentes  dos  tribunais,  por

exemplo. 

Isto posto, resta comprovado que, com a aplicação dos precedentes judiciais, o

constante  e  pleno  desenvolvimento  do  direito  será  estabelecido,  porquanto  a  nova  lei

processual  tanto instituiu o dever de os Tribunais manterem a jurisprudência consistente e

estável,  como  também  estabeleceu  os  parâmetros  e  as  orientações  para  realizar  as

flexibilizações e as superações necessárias, preservando-se, destarte, o caráter de prosperidade

do direito.
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