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através da Lei nº 8.756/98; posteriormente, pela Emenda 

Constitucional nº 45, de 30 de Dezembro de 2004, foi 

instituída a Súmula Vinculante; e, em seguida, as reformas 

introduzidas no CPC/1973, disciplinando o julgamento 

liminar de demandas repetitivas e as técnicas de julgamento 

de recursos excepcionais repetitivos por amostragem. 

É perceptível, pois, para além da valorização da 

jurisprudência, o enaltecimento do Poder Judiciário. A 

edição do CPC em 2015 comprova esse movimento de 

valorização dos julgados das Cortes Superiores através do 

instituto dos precedentes. 

Novas premissas são delineadas no CPC/2015. Não 

basta que a jurisprudência seja meramente estável. Mais do 

que garantir uma jurisprudência estável, o CPC/2015 vem 

atender às exigências dos jurisdicionados, traçando 
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PREFÁCIO 

 

 

Surpresa, gratidão e oportunidade. Em um resumo 

simplista foram os sentimentos que precederam as linhas 

deste prefácio.  

Surpresa, porque ele é incomum. Em regra,os 

prefaciadores são uma referência que auxiliam na indicação 

da importância da obra e do autor. No caso, a autora é uma 

referência maior que o prefaciador. Dulce Feitosa, já com 

longos anos de docência em uma cadeira de direito 

processual civil, além de sua incansável prática jurídica de 

assessoria junto ao Tribunal de Justiça da Bahia é a 

verdadeira referência que deve aqui ser ressaltada. A autora 

fala do que conhece, do que lida, do que faz. 

Por isso logo senti:gratidão. Só posso ser grato pelo 

convite. É para coroar o período de convivência como 

colegas de mestrado no programa de pós-graduação em 

Direito da Universidade Federal da Bahia, pelas aulas de 

intenso debate e pelas trocas de aprendizado nos trabalhos 

que realizamos em conjunto, em que certamente mais recebi 

do que retribuí. 

Acerca da oportunidade, essa exige falar um pouco 

sobre a obra que segue. 

Dulce não trilha caminhos comuns, não escreve sobre 

obviedades. Se este texto fosse publicado poucos anos atrás 

pareceria uma obra vinda do futuro, devo me retratar, em 

seus últimos capítulos se verifica que ela de fato o é. Neste 

ensaio, verificam-se temas que ainda fervilham nas teses de 
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doutoramento no Brasil e no mundo, os quaissão analisados 

com base em sólida bibliografia nacional e estrangeira. 

O trabalho parte da histórica controvérsia acerca da 

criação do direito pela atividade dos juízes, enfrentando o 

modo como ela se dá perante as teorias da interpretação. A 

análise da evolução do direito processual não é 

negligenciada eassimabre caminho para compreender o 

processo como meio de produção de normas jurídicas e à 

atividade do juiz na reconstrução do sistema jurídico. 

Com base no estudo das cláusulas gerais, dos 

conceitos jurídicos indeterminados e de suas interpretações a 

autora aborda o intrincado e ainda controverso tema dos 

precedentes vinculantes. O tema é contextualizado em seus 

conceitos fundamentais (ratio decidendie obter dictum), 

sendo aindaexplicitadosos métodos de identificação esua 

interpretação. A compreensão da observância obrigatória dos 

precedentes é analisada tanto na história do common law 

quanto no direito brasileiro pós vigência do CPC-2015. 

Em seguida, outro tema de igual complexidade é 

adicionado ao debate: os negócios processuais. Um tema 

historicamente condenado por muitos processualistas do 

Brasil é aqui entrecruzado com o também complexo tema 

dos precedentes obrigatórios e assim o trabalho alcança seu 

ponto mais alto. Dulce Feitosa, contextualizando o tema 

pelos institutos do forum shopping e do forum non 

conveniens, alcança o instituto do choiceoflaw. Ao fim, e 

como principal contribuição, enfrenta a possibilidade de, 

mediante um negócio processual, se restringir a eficácia de 

precedente obrigatório. 
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Se inicialmente era surpresa e posteriormente se 

tornou gratidão, esse prefácio é para o subscritor uma 

oportunidade de tornar público, a todos que a esta obra 

tiverem acesso, que ele esteve próximo de quem, com 

cuidado e coragem, enfrentou cada um desses temas. 

Ultrapassados os limites do prefácio e para não 

atrasar o leitor de seu intento de avançar sobre o que aqui 

mais importa, o conteúdo da obra, acresço um desejo: que 

obra seja acolhida pela comunidade jurídica, que nela 

encontrará caminhos seguros para a teoria e prática do direito 

processual civil. 

 

Salvador, 30 de abril de 2019. 

 

Matheus Souza Galdino 

Mestrando em Direito Público na Universidade Federal da Bahia.  

Pós-graduado em Direito do Estado pela Faculdade Baiana de Direito.  

Procurador do Munícipio de Salvador.  

Advogado. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo aborda o poder criativo dos 

magistrados, partindo da certeza da atividade interpretativa 

dos juízes para (re)construção do sistema jurídico formado 

por um fenômeno normativo de produção de conceitos 

jurídicos indeterminados e cláusulas gerais que lhe conferem 

ganho em durabilidade e adaptabilidade.  

A pesquisa doutrinária desenvolvida tem por objetivo 

principal o estudo do precedente judicial, seus conceitos 

fundamentais, sua compreensão como enunciado normativo, 

com o escopo de qualificá-lo como fonte normativa com 

força vinculante e obrigatória. Para tanto, elucida-se sobre os 

métodos de identificação do precedente desenvolvidos por 

autores norte-americanos, relatando sobre o conteúdo de 

cada um deles e seus propósitos de identificação das razões 

de decidir. 

Analisa-se a natureza do precedente, sua formação e 

função de integração da ordem jurídica, enfatizando-se a 

aplicação da teoria dos precedentes na participação do juiz 

ao construir a norma no caso concreto, como função de 

construção do próprio Direito, consolidando-se o 

entendimento de que o precedente judicial constitui fonte 

primária do Direito com eficácia vinculante. 

Relata-se sobre as formas de interpretação do 

precedente a fim de compreendê-lo como fonte normativa. 



      

- 18 - 

 

Em seguida, narra-se sobre a história da força normativa do 

precedente judicial no common law, os precedentes 

vinculantes verticais e horizontais, compatibilizando a 

tradição brasileira com o sistema de precedentes vinculantes, 

as transformações em curso na jurisdição constitucional 

brasileira, a exemplo da teoria da transcendência dos motivos 

determinantes da decisão de inconstitucionalidade, a 

mutação constitucional do art. 52, X, da Constituição Federal 

e a teoria da inconstitucionalidade por arrastamento e a 

alavancada no cenário jurídico nacional, notadamente a 

partir da Emenda Constitucional nº 3/1993. 

Em razão da transversalidade do direito, faz-se uma 

conexão entre o direito fundamental à liberdade no processo 

por meio do exercício do autorregramento da vontade, 

consagrado pelo Código de Processo Civil de 2015 como 

negócios jurídicos processuais, com o instituto dos 

precedentes judiciais, contextualizando a possibilidade de 

celebração de negócio jurídico pelos litigantes sobre 

precedentes, sua eficácia e a restrição à eficácia do negócio 

jurídico processual sobre precedentes. 

O estudo busca apresentar a aplicação da teoria dos 

precedentes, realçando o entendimento de que a atividade do 

juiz exige um papel fundamental na construção da norma no 

caso concreto, com notória característica vinculante, não se 

restringindo tão somente à declaração da vontade da lei, pois 

exige uma função de construção do próprio Direito. 
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CAPÍTULO II  

 

A PRODUÇÃO DO DIREITO E A ATIVIDADE  

CRIATIVA DOS JUÍZES 

 

 

A discussão acerca da construção da norma jurídica 

reguladora da situação concreta – submetida à apreciação do 

órgão jurisdicional e extraída de um processo jurisdicional –

, exige uma análise inaugural do papel desempenhado pelo 

magistrado no julgamento de um caso concreto. 

Cappelletti destaca que o problema da produção do 

Direito por obra dos juízes está no grau de criatividade e nos 

modos, limites e legitimidade da criatividade judicial, pois, 

segundo o autor, a interpretação significa: 

 

[...] penetrar os pensamentos, inspirações e 

linguagem de outras pessoas com vistas a 

compreendê-los e – no caso do juiz, não 

menos que no do musicista, por exemplo – 

reproduzi-los, ‘aplicá-los’ e ‘realizá-los’ em 

novo e diverso contexto, de tempo e lugar.1 

 

Registra Cappelletti que toda reprodução e execução 

varia profundamente, entre outras influências, segundo a 

capacidade do intelecto e do estado de alma do intérprete, 

acrescentando que: 

 

                                                           
1 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores?. Porto Alegre: Sérgio 

Antônio Fabris, 1993. p. 21-22. 
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[...] por mais que o intérprete se esforce para 

permanecer fiel ao seu ‘texto’, ele será 

sempre, por assim dizer, forçado a ser livre 

– porque não há texto musical ou poético, 

nem tampouco legislativo, que não deixe 

espaço para variações e nuances, para a 

criatividade interpretativa.2 

 

O autor ainda advoga a ideia de que, em qualquer 

interpretação judiciária do Direito Legislativo, há um certo 

grau de criatividade, e esclarece que “o bom juiz pode bem 

ser criativo, dinâmico e ‘ativista’ e como tal manifestar-se; 

no entanto, apenas o juiz ruim agiria com as formas e 

modalidades do legislador.”3 

Todavia, a criatividade judicial encontra limites e 

fronteiras, seja pelo fundamento da democracia e separação 

dos poderes, seja pela própria interpretação como elemento 

distintivo do exercício da jurisdição ou seja pela justiça ou 

injustiça das decisões. 

Assim, o presente estudo se inicia com a análise da 

interpretação no processo criativo da atividade jurisdicional, 

considerando-se que a “norma individual a ser aplicada no 

caso concreto é resultado da interpretação de disposições 

pré-existentes”4, atividade conceituada por Guastini como 

                                                           
2 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores?. Porto Alegre: Sérgio 

Antônio Fabris, 1993.p. 21-22. 
3 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores?. Porto Alegre: Sérgio 

Antônio Fabris, 1993. p.  80. 
4 GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. São Paulo: Quartier 

Latin, 2005. p. 221-222. 
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“trabalho de tradução que dificilmente pode ser encarado 

como mecânico.”5 

 

1. ESPÉCIES E TEORIAS DA INTERPRETAÇÃO 

 

Discorrendo sobre a interpretação, Ávila aponta 

diferentes espécies e teorias da interpretação, sendo que, 

quanto aos tipos de interpretação, o autor aponta a cognitiva, 

a decisória e a criativa.6 

Ávila ensina que a interpretação cognitiva é aquela 

por meio da qual o intérprete identifica os significados (S) 

dos dispositivos legais (D), seja apontando qual é o 

significado de determinado dispositivo – na hipótese de só 

haver um (D = S1) –, seja indicando quais são os seus vários 

significados, no caso de existirem mais de um (S1 e S2), mas 

sem escolher nenhum (D = S1 ou S2).7 

O autor conceitua a interpretação decisória como 

aquela mediante a qual o intérprete escolhe um significado, 

                                                           
5 GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. São Paulo: Quartier 

Latin, 2005. p. 221-222. 
6 ÁVILA, Humberto. Função da ciência do Direito Tributário: do 

formalismo epistemológico ao estruturalismo argumentativo. 

OLIVEIRA, Ricardo Mariz; SCHOUERI, Luis Eduardo; ZILVETI, 

Fernando Aurelio (coords.). Revista Direito Tributário Atual, São 

Paulo: Dialética, n. 29, 2013. p. 181-204.  
7 ÁVILA, Humberto. Função da ciência do Direito Tributário: do 

formalismo epistemológico ao estruturalismo argumentativo. 

OLIVEIRA, Ricardo Mariz; SCHOUERI, Luis Eduardo; ZILVETI, 

Fernando Aurelio (coords.). Revista Direito Tributário Atual, São 

Paulo: Dialética, n. 29, 2013. p. 181-204.  
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dentre os vários existentes, descartando os demais (D = S1, 

não S2), revelando-se uma atividade adscritiva.8 

Mitidiero esclarece que a teoria adscritivista visa a 

outorga de sentido a textos e a elementos não textuais da 

ordem jurídica para a prolação de uma decisão justa e para a 

promoção da unidade do direito.9 

Quanto à interpretação criativa, Ávila a define como 

aquela por meio da qual “o intérprete atribui ao dispositivo 

um significado novo, diferente daqueles significados 

previamente reconhecidos, revelando-se, então, numa 

atividade criativa do intérprete.”10 

Motta explica que são três as teorias da interpretação: 

a cognitivista, a cética e a eclética. A teoria cognitivista, 

também denominada de formalista, é aquela segundo a qual 

o ato desempenhado pelo intérprete é um ato de puro 

conhecimento ou de descoberta do significado. Por essa 

teoria, os enunciados normativos teriam um sentido unívoco, 

                                                           
8 ÁVILA, Humberto. Função da ciência do Direito Tributário: do 

formalismo epistemológico ao estruturalismo argumentativo. 

OLIVEIRA, Ricardo Mariz; SCHOUERI, Luis Eduardo; ZILVETI, 

Fernando Aurelio (coords.). Revista Direito Tributário Atual, São 

Paulo: Dialética, n. 29, 2013. p. 181-204.  
9 MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. São 

Paulo: RT, 2017. 
10 ÁVILA, Humberto. Função da ciência do Direito Tributário: do 

formalismo epistemológico ao estruturalismo argumentativo. 

OLIVEIRA, Ricardo Mariz; SCHOUERI, Luis Eduardo; ZILVETI, 

Fernando Aurelio (coords.). Revista Direito Tributário Atual, São 

Paulo: Dialética, n. 29, p. 184, 2013. p. 184.  
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um significado único, suscetível de conhecimento, formado 

e acabado antes da atividade interpretativa.11 

Segundo a teoria cética, denominada de realista, a 

atividade interpretativa é um ato não apenas de 

conhecimento, como também envolve escolha e, portanto, 

vontade do intérprete. Explica Motta que essa teoria se divide 

em duas vertentes: a primeira se traduz na teoria cética 

moderada, segundo a qual a interpretação envolve atos de 

conhecimento e de vontade, admitindo a escolha dos 

diversos significados identificados do enunciado.12 

A segunda vertente consiste na teoria cética radical, 

pela qual o enunciado não teria nenhum significado 

preexistente à interpretação e esta seria, sobretudo, 

unicamente o seu resultado. A interpretação envolveria 

apenas ato de vontade de atribuição de sentido ao dispositivo, 

podendo ser atribuído qualquer um.13 

A terceira teoria – eclética –, é a que defende que a 

interpretação jurídica poderia ser, segundo as circunstâncias, 

um ato de conhecimento ou de vontade,a depender da 

situação: em casos fáceis – naqueles em que não há 

equivocidade ou dúvida a respeito da linguagem do 

dispositivo normativo –, a atividade do intérprete seria 

meramente de descoberta ou descrição do significado; na 

                                                           
11 MOTTA, Otávio Verdi. Justificação da decisão judicial: a 

elaboração da motivação e a formação de precedente. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2016. 
12 MOTTA, Otávio Verdi. Justificação da decisão judicial: a 

elaboração da motivação e a formação de precedente. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2016. 
13 MOTTA, Otávio Verdi. Justificação da decisão judicial: a 

elaboração da motivação e a formação de precedente. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2016. 
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falta de clareza ou diante de uma equivocidade a respeito do 

enunciado, o intérprete desenvolveria uma atividade de 

escolha ou decisão.14 

 

2. FASES METODOLÓGICAS DO PROCESSO CIVIL: 

PRAXISMO, PROCESSUALISMO, INSTRUMENTALISMO E 

NEOPROCESSUALISMO 

 

O estudo prévio das teorias da interpretação decorre 

da atividade desenvolvida pelo julgador ao decidir o caso 

concreto. Isso porque, no processo de interpretação e 

aplicação do Direito, a sua atividade é guiada basicamente 

pelas regras da lógica formal, considerando-se a sentença 

judicial como a conclusão de um silogismo que tem, como 

premissa maior, a disposição normativa, cujo significado é 

conhecido ou descoberto pelo intérprete; como premissa 

menor, o fato; e, como conclusão, a aplicação da premissa 

maior à menor, extraindo-se daí a respectiva consequência 

jurídica, como discute Motta em sua obra.15 

Os modos, limites e graus de criatividade do julgador 

se entrelaçam com a história do pensamento jurídico, a 

história do processo civil e os sistemas, cuja menção se 

                                                           
14 ÁVILA, Humberto. Função da ciência do Direito Tributário: do 

formalismo epistemológico ao estruturalismo argumentativo. 

OLIVEIRA, Ricardo Mariz; SCHOUERI, Luis Eduardo; ZILVETI, 

Fernando Aurelio (coords.). Revista Direito Tributário Atual, São 

Paulo: Dialética, n. 29, 2013. p. 181-204. 
15 MOTTA, Otávio Verdi. Justificação da decisão judicial: a 

elaboração da motivação e a formação de precedente. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2016. 
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revela apropriada para a melhor compreensão do modo de 

produção da norma jurídica num processo jurisdicional. 

Ao longo da sua existência, é cediço que o processo 

civil experimentou diversas fases metodológicas com 

diferentes concepções a respeito dos seus escopos. Sobre o 

tema, leciona Mitidiero que a primeira fase metodológica do 

processo civil fora denominada de praxismo, 

correspondendo à pré-história do Direito Processual Civil, 

porquanto atinente à época em que este ramo jurídico não era 

considerado um ramo autônomo do Direito, destacando que, 

naquele contexto, o Direito Processual era percebido como 

um simples procedimento (procédure), uma sucessão de atos 

decorrentes da emanação do próprio direito material.16 

A segunda fase, intitulada de processualismo, surge a 

partir da obra de Oskar Bülow, com a publicação, em 1868, 

do seu livro Die Lehre von den Prozesseinreden und die 

Prozessvoraussetzungen – Teoria das exceções processuais 

e os pressupostos processuais –, na qual o autor estabelece 

os fundamentos da autonomia do Direito Processual, 

distinguindo a relação jurídica processual da relação jurídica 

de direito material. 

Nesse contexto, no processo de conhecimento, a 

atividade do juiz é de descobrir e formular a regra jurídica 

concreta que deve regular o caso, atividade prevalentemente 

de caráter lógica.17 

                                                           
16 MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil. 2. ed. São 

Paulo: RT, 2011. 
17 MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil. 2. ed. São 

Paulo: RT, 2011. 
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O processo não é mais um meio através do qual as 

partes, a partir da autonomia privada, exercem seus direitos; 

agora, o processo é disponibilizado pelo Estado às partes, 

submetidas que estão ao poder jurisdicional estatal18. 

Nesta fase, também denominada de cientificismo, 

Sarno19 registra que Büllow identifica o processo como uma 

relação jurídica autônoma, progressiva e de direito público, 

não se confundindo com a relação jurídica material deduzida 

em juízo, posto que possui sujeitos próprios (partes e juiz), 

objeto próprio (prestação jurisdicional) e requisitos 

(pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido 

do processo), encontrando-se em desenvolvimento gradual 

para conclusão (prestação jurisdicional), diferentemente da 

relação material já concluída20. 

Para Bülow, processo é relação jurídica e, com esse 

entendimento, identifica questões afins com as demais 

relações jurídicas, a partir das quais apresenta definições dos 

sujeitos processuais, objeto e fatos para a caracterização21. 

Entretanto, em razão do encarceramento e limitações 

dos conceitos processuais, distanciando o processo civil da 

                                                           
18 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo (Curso de 

processo civil; v. 1). 7 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013, p. 

395-397. 
19 BRAGA, Paula Sarno. Norma de processo e norma de procedimento: 

o problema da repartição de competência legislativa no Direito 

Constitucional brasileiro. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 123-124. 
20 BRAGA, Paula Sarno. Norma de processo e norma de procedimento: 

o problema da repartição de competência legislativa no Direito 

Constitucional brasileiro. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 123-124. 
21 BÜLLOW, Oskar. Teoria de las excepciones procesales y los 

pressupuestos procesales.Tradução de Miguel Angel Rosas 

Lischtschein. Buenos Aires: EjEA - Ediciones Jurídicas Europa-

América, 1964. 
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realidade e contexto social, surge a terceira fase, intitulada 

de instrumentalismo, tendo por principal precursor no 

Direito brasileiro Cândido Rangel Dinamarco22. A teoria do 

instrumentalismo defendida por Dinamarco fundamenta-se 

na necessidade de que o processo alcança resultados práticos 

equivalentes ao fim ao qual se destina, vale dizer, na sua 

efetividade e, por isso mesmo, o processo passa a ser um 

instrumento, um meio para atingir o seu escopo23. 

Cândido Dinamarco explica que o direito processual 

é formal na medida em que impõe formas a serem observadas 

tanto nos atos de exercício da jurisdição pelo juiz, quanto nos 

de defesa de interesses pelas partes, penhor da segurança do 

sistema processual24. Entretanto, a regra da 

instrumentalidade das formas apresenta-se como uma 

tendência do direito processual civil moderno concebida para 

flexibilizar as formas e interpretar racionalmente as normas 

que as exigem, segundo seus escopos a serem atingidos25. 

A atual e quarta fase da evolução do Direito 

Processual Civil é denominada de neoprocessualismo, numa 

                                                           
22 DINAMARCO, Cândido Rangel A instrumentalidade do processo. 

São Paulo: Malheiros, 13 ed. 2008, p. 181. 
23 DINAMARCO, Cândido Rangel A instrumentalidade do processo. 

São Paulo: Malheiros, 13 ed. 2008, p. 181. 
24 Em outro trabalho, esta autora teve a oportunidade de dissertar sobre 

as fases metodológicas. FEITOSA, Dulce Anne Freitas. Negócios 

processuais que limitam o poder instrutório do juiz no CPC de 

2015. Disponível em: 

https://www.academia.edu/38125961/NEG%C3%93CIOS_PROCESS

UAIS_QUE_LIMITAM_O_PODER_INSTRUT%C3%93RIO_DO_JU

IZ_NO_CPC_2015.pdf Acesso em: 1º.05.2019. 
25 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual 

civil: vol. I, 8ª ed., rev., atual. segundo o novo código de processo 

civil. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 100-101. 

https://www.academia.edu/38125961/NEG%C3%93CIOS_PROCESSUAIS_QUE_LIMITAM_O_PODER_INSTRUT%C3%93RIO_DO_JUIZ_NO_CPC_2015.pdf
https://www.academia.edu/38125961/NEG%C3%93CIOS_PROCESSUAIS_QUE_LIMITAM_O_PODER_INSTRUT%C3%93RIO_DO_JUIZ_NO_CPC_2015.pdf
https://www.academia.edu/38125961/NEG%C3%93CIOS_PROCESSUAIS_QUE_LIMITAM_O_PODER_INSTRUT%C3%93RIO_DO_JUIZ_NO_CPC_2015.pdf
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clara alusão ao fenômeno do neoconstitucionalismo, 

apontando para a constitucionalização do Direito Processual, 

fenômeno contemporâneo, caracterizando-se pela revisão 

dos conceitos processuais dos Séculos XIX e XX, a partir das 

novas premissas do Estado Constitucional e dos Direitos 

Fundamentais.26 

Em todas essas fases, o processo jurisdicional serviu 

de meio de produção da norma jurídica em razão da 

interpretação das normas, embora em cada um desses 

diferentes momentos a atividade interpretativa do julgador 

igualmente fosse diferente, menor ou maior, restritiva ou 

ampliativa. 

 

3. O PROCESSO JURISDICIONAL COMO MEIO DE PRODUÇÃO 

DA NORMA JURÍDICA 

 

Didier Jr. leciona que o processo jurisdicional 

também serve como modo de produção da norma jurídica 

geral – construída a partir do exame de um caso concreto –, 

atuando como um padrão decisório para a solução de casos 

futuros semelhantes, e arremata que “o estudo do processo 

jurisdicional não pode prescindir desta constatação. A 

disciplina jurídica do processo deve levar em conta que são 

dois os produtos normativos que podem advir de uma 

decisão judicial.”27 

                                                           
26 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: v. 1. 

Salvador: Juspodivm, 2015. 
27 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: v. 1. 

Salvador: Juspodivm, 2015. p. 45. 
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Por sua vez, Marinoni enfatiza que a evolução do 

civil law e a evolução da teoria da interpretação permitem 

concluir que, de um texto legal, é possível extrair mais de um 

significado, conduzindo à dissociação entre texto legal e 

norma jurídica. Isso porque a norma não está no texto legal, 

posto que deriva da interpretação.28 

Nesse cenário, os Tribunais Superiores corporificam 

a essência de Corte de Interpretação, atribuindo sentido ao 

Direito. Marinoni ainda registra que a interpretação capaz de 

atribuir sentido ao Direito não é uma operação meramente 

lógica, mas que é formada por critérios valorativos do 

intérprete que conduzem a um resultado-interpretação que 

expressa a sua vontade.29 

Ao atribuir sentido ao Direito, a partir de opções 

valorativas do intérprete, a decisão judicial revela uma 

atividade criativa do julgador, principalmente por se traduzir 

numa vontade do Judiciário, esclarecendo que, ao interpretar 

a lei, a decisão judicial agrega algo de novo à ordem jurídica 

legislada, revelando novo conteúdo a uma ordem jurídica. 

A compreensão de que inexiste limitação de 

interpretação conjugada com a aplicação de diversos 

métodos argumentativos – em manifesta demonstração de 

                                                           
28 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes jurisprudenciais: 

história direta, análise doutrinária, evolução jurisprudencial, controle 

de constitucionalidade dos casos mais controvertidos da 

jurisprudência brasileira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. v. 

1. 
29 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes jurisprudenciais: 

história direta, análise doutrinária, evolução jurisprudencial, controle 

de constitucionalidade dos casos mais controvertidos da 

jurisprudência brasileira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. v. 

1. 
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que as normas têm mais de um conteúdo, com diversos 

sentidos interpretativos –, leva à conclusão de que a atividade 

do aplicador do Direito ultrapassa a mera reprodução do 

texto normativo, a mera declaração da vontade da lei. A 

partir dessa compreensão, Silva conclui que o juiz integra a 

criação do Direito, elaborando a norma jurídica 

individualizada do caso que está sob sua apreciação.30 

  

                                                           
30 SILVA, Eddie Parish. Os efeitos da superação de precedentes no 

Direito Processual Civil brasileiro. 2014. Dissertação (Mestrado 

em Direito) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2014. 

Disponível em: https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/16598. Acesso 

em: 02 jul. 2017. 
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CAPÍTULO III 

 

A ATIVIDADE CRIATIVA DO JUIZ: (RE)CONSTRUÇÃO DO 

SISTEMA JURÍDICO 

 

 

A definição de criatividade supõe que uma decisão 

interpretativa é criativa se a sua formulação não está 

determinada pelo Direito, mas exige opções valorativas do 

intérprete, no caso, julgador ou tribunal, como defende 

Marinoni.31 

Wambier assinala que, quanto mais flexíveis são os 

parâmetros que orientam as decisões do juiz, maior é a 

relevância de que se respeitem as decisões dos Tribunais 

Superiores.32 A autora ainda realça que a lei está repleta de 

conceitos vagos ou indeterminados, de cláusulas gerais, 

conferindo-se singular importância aos princípios jurídicos 

nas últimas décadas, porquanto a lei, pura e simplesmente, 

não garante mais, muitas das vezes, tratamento isonômico 

aos jurisdicionados. 

Wambier demonstra preocupação com os processos 

interpretativos cada vez mais complexos que têm ocorrido 

nos tribunais, que, de fato, revelam-se com grande potencial 

                                                           
31 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 4. ed. São 

Paulo: RT, 2017. 
32 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. A vinculatividade dos 

precedentes e o ativismo judicial: paradoxo apenas aparente. In: 

DIDIER JR., Fredie et al (coords.). Precedentes. Salvador: 

Juspodivm, 2015. p. 263-274. Coleção Grandes Temas do novo CPC, 

v. 3. 
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de levar a decisões diferentes e dasarmônicas entre si33, uma 

vez que, ao interpretar a lei, os tribunais o fazem, à luz da 

doutrina e de outros elementos, decidindo em concreto os 

casos postos em exame. 

Em razão da existência desses conceitos vagos e 

cláusulas gerais de direito que permeiam a lei, a comunidade 

jurídica tem reclamado a necessidade de que os princípios 

jurídicos integrem, de forma cada vez mais significativa, os 

raciocínios de direito34. A autora explica que conceitos 

indeterminados, cláusulas geras e princípios jurídicos são 

poros que permitem à realidade penetrar no Direito.35Nesse 

contexto, a interpretação judicial que se faz a essas normas 

dotadas de vagueza se revela como atividade criativa. 

Todavia, Wambier demonstra razoável inquietação 

com o espaço de liberdade conferido ao juiz para tomar 

decisões sem comprometer, nem inviabilizar, a forma 

                                                           
33 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. A vinculatividade dos 

precedentes e o ativismo judicial: paradoxo apenas aparente. In: 

DIDIER JR., Fredie et al (coords.). Precedentes. Salvador: 

Juspodivm, 2015. p. 263-274. Coleção Grandes Temas do novo CPC, 

v. 3. 
34 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. A vinculatividade dos 

precedentes e o ativismo judicial: paradoxo apenas aparente. In: 

DIDIER JR., Fredie et al (coords.). Precedentes. Salvador: 

Juspodivm, 2015. p. 263-274. Coleção Grandes Temas do novo CPC, 

v. 3. 
35 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. A vinculatividade dos 

precedentes e o ativismo judicial: paradoxo apenas aparente. In: 

DIDIER JR., Fredie et al (coords.). Precedentes. Salvador: 

Juspodivm, 2015. p. 263-274. Coleção Grandes Temas do novo CPC, 

v. 3. 
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sistemática do Direito, ideia inerente aos países de sistema 

civil law.36 

Esse desassossego também é extraído das lições de 

Marinoni, ao defender que a criatividade própria à 

interpretação judicial que se ampara na lei muda o Direito 

apenas “incrementadamente” (incrementally). Explica o 

autor que “a decisão que interpreta a lei agrega algo de novo 

à ordem jurídica legislada. Isso porque dá conteúdo a uma 

ordem jurídica de maior amplitude, preenchida pela 

legislação e pelas decisões judiciais das Cortes Supremas.”37 

Marinoni assinala a criatividade como “algo de novo” 

que se coloca ao lado da lei, integrando uma ordem jurídica 

mais ampla, exatamente porque, ao se definir o sentido do 

Direito, a decisão da Corte Suprema lhe confere unidade, 

revelando o “Direito Judicial” que deve regular a vida em 

sociedade e guiar a solução de casos iguais ou similares.38 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. A vinculatividade dos 

precedentes e o ativismo judicial: paradoxo apenas aparente. In: 

DIDIER JR., Fredie et al (coords.). Precedentes. Salvador: 

Juspodivm, 2015. p. 263-274. Coleção Grandes Temas do novo CPC, 

v. 3. 
37 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 4. ed. São 

Paulo: RT, 2017, e-book. 
38 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 4. ed. São 

Paulo: RT, 2017, e-book. 
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4. CONCEITOS FUNDAMENTAIS: CLÁUSULA GERAL E 

CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO 

 

Requião observa que a cláusula geral e o conceito 

jurídico indeterminado são técnicas de redação de texto 

normativo. O conceito juridicamente indeterminado é termo 

ou expressão (vago ou aberto) empregado na redação de 

texto normativo, que pode constar no conteúdo de uma 

cláusula geral (sendo constante e útil na sua elaboração), mas 

também de outros tipos de enunciado. Para Costa: 

 

As cláusulas gerais constituem uma técnica 

legislativa [...] característica da segunda 

metade deste século [...], época na qual o 

modo de legislar casuisticamente, tão caro 

ao movimento codificatório do século 

passado --- que queria a lei ‘clara, uniforme 

e precisa’, como na célebre dicção 

voltaireana --- foi radicalmente 

transformado, por forma a assumir a lei 

características de concreção e 

individualidade que, até então, eram 

peculiares aos negócios privados. Tem-se 

hoje não mais a lei como kanon abstrato e 

geral de certas ações, mas como resposta a 

específicos e determinados problemas da 

vida cotidiana [...].39 

 

                                                           
39 COSTA, Judith Hofmeister Martins. O Direito Privado como um 

“sistema em construção”: as cláusulas gerais no projeto do Código 

Civil brasileiro. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 5, n. 41, maio 

2000. Disponível em: http://jus.com.br/revista/texto/513/o-direito-

privado-como-um-sistema-em-construcao. Acesso em: 04 jan. 2018. 

Grifo do autor. 
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Eis a definição de Costa atribuída à mencionada 

técnica legislativa das cláusulas gerais: 

 

As cláusulas gerais, mais do que um ‘caso’ 

da teoria do direito – pois revolucionam a 

tradicional teoria das fontes –, constituem as 

janelas, pontes e avenidas dos modernos 

códigos civis. Isso porque conformam o 

meio legislativamente hábil para permitir o 

ingresso, no ordenamento jurídico 

codificado, de princípios valorativos, ainda 

inexpressos legislativamente, de standards, 

máximas de conduta, arquétipos exemplares 

de comportamento, de deveres de conduta 

não previstos legislativamente (e, por vezes, 

nos casos concretos, também não-advindos 

da autonomia privada), de direitos e deveres 

configurados segundo os usos do tráfego 

jurídico, de diretivas econômicas, sociais e 

políticas, de normas, enfim, constantes de 

universos metajurídicos, viabilizando a sua 

sistematização e permanente 

ressistematização no ordenamento 

positivo.40 

 

Discorrendo sobre a textualização normativa aberta, 

Braga registra que o fenômeno normativo de produção de 

conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas gerais atende: 

 

                                                           
40 COSTA, Judith Hofmeister Martins. O Direito Privado como um 

“sistema em construção”: as cláusulas gerais no projeto do Código 

Civil brasileiro. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 5, n. 41, maio 

2000. Disponível em: http://jus.com.br/revista/texto/513/o-direito-

privado-como-um-sistema-em-construcao. Acesso em: 04 jan. 2018. 



      

- 36 - 

 

[...] à necessidade de construção de 

enunciados normativos de tipicidade e 

alcance amplo e flexível, que se amoldem 

mais facilmente ao caso concreto e 

acompanhem as inevitáveis evoluções 

sócioaxiológicas que se dão com o passar do 

tempo, conferindo um ganho em termos de 

durabilidade, adaptabilidade, justiça e 

coesão do sistema jurídico.41 

 

Nas elucidativas lições de Braga, em uma cláusula 

geral, pode haver conceitos indeterminados, pois cláusula 

geral é o enunciado normativo, enquanto que conceito 

indeterminado pode ser uma parte desse enunciado, ou de um 

enunciado normativo que não seja cláusula geral.42 

A autora ensina que o conceito jurídico 

indeterminado é expressão textualizada, integrante de 

enunciado normativo, semanticamente aberta, composta por 

um centro de sentido essencial (mínimo) que pode ser 

estudado e definido teórica e abstratamente.43 Assim, 

conceito jurídico indeterminado tem: 

 

[...] margens de sentido vago a ser 

determinado e concretizado pelo intérprete e 

                                                           
41 BRAGA, Paula Sarno. Norma de processo e norma de 

procedimento: o problema da repartição de competência legislativa 

no Direito Constitucional brasileiro. Salvador: JusPodivm, 

2015.p.38. 
42 BRAGA, Paula Sarno. Norma de processo e norma de 

procedimento: o problema da repartição de competência legislativa 

no Direito Constitucional brasileiro. Salvador: JusPodivm, 2015. 
43 BRAGA, Paula Sarno. Norma de processo e norma de 

procedimento: o problema da repartição de competência legislativa 

no Direito Constitucional brasileiro. Salvador: JusPodivm, 2015. 
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aplicador da norma, a cada caso concreto, 

atribuindo-lhe, sempre, significado 

consoante aquele socialmente reconhecido, 

naquele tempo e lugar (o ‘consenso social’), 

e definido à luz de todo o quadro normativo 

existente e dos fins inerentes à norma.44 

 

Braga enfatiza que, rigorosamente, os dois não 

poderiam ser dintinguidos por terem natureza diversa, 

acentuando que a cláusula geral e o conceito jurídico 

indeterminado têm pontos de distanciamento e de 

aproximação. Distanciam-se pelo seu grau de 

indeterminação, pois a cláusula geral é técnica legislativa 

não-casuística de alto grau de indeterminação que atinge a 

hipótese fática e as consequências normativas (e autoriza 

discricionariedade judicial).45 

O conceito jurídico indeterminado é dotado de menor 

grau de indeterminação, porquanto só acomete o suporte 

fático do enunciado normativo em que se insere (o que, por 

si só, não autoriza atitude discricionária, salvo se tratar-se de 

cláusula geral). 

Aproximam-se por integrarem uma mesma categoria 

jurídica – o fenômeno da linguagem e normatividade vaga –

, visando atender a uma mesma finalidade –conferir maior 

flexibilidade, longevidade, mobilidade e abertura ao sistema 

                                                           
44 BRAGA, Paula Sarno. Norma de processo e norma de 

procedimento: o problema da repartição de competência legislativa 

no Direito Constitucional brasileiro. Salvador: JusPodivm, 2015. 

p.48. 
45 BRAGA, Paula Sarno. Norma de processo e norma de 

procedimento: o problema da repartição de competência legislativa 

no Direito Constitucional brasileiro. Salvador: JusPodivm, 2015. 
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–, mediante aplicação que se dá por um mesmo método, qual 

seja, a concreção, como ressalta Braga. E o operador dessas 

técnicas é o juiz.46 

Rosito sublinha que a interpretação pelo juiz ocorre 

em qualquer caso, até mesmo quando a norma não se 

apresenta com linguagem ambígua e imprecisa. Interpretar é 

função do julgador, presente nos julgamentos, pois julgar é 

interpretar.47 

 

5. A INTERPRETAÇÃO DE UMA CLÁUSULA GERAL OU DE UM 

CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO 

 

Discorrendo sobre a interpretação de uma cláusula 

geral ou de um conceito jurídico indeterminado, Didier Jr. 

ensina que as cláusulas gerais só são funcionais a partir do 

uso dos precedentes, uma vez que elas, por si só, não 

significam nada, ou significam muito pouco, podendo dar 

ensejo a várias normas, inclusive contraditórias, dependendo 

da concretização.48 

Por este fundamento, o autor adverte que, enquanto 

os tribunais não dialogarem com seus precedentes, será 

muito difícil trabalhar com o devido processo legal, exemplo 

de cláusula geral.49 

                                                           
46 BRAGA, Paula Sarno. Norma de processo e norma de 

procedimento: o problema da repartição de competência legislativa 

no Direito Constitucional brasileiro. Salvador: JusPodivm, 2015. 
47 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: 

racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012. 
48 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: v. 1. 

Salvador: Juspodivm, 2015. 
49 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: v. 1. 

Salvador: Juspodivm, 2015. 
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Didier Jr. ainda pontifica que o reconhecimento do 

papel criativo e normativo do magistrado revela o método da 

concretização, passando a conviver com o da subsunção. 

Para o autor baiano, o método da concretização é empregado 

para aplicação da técnica legislativa das cláusulas gerais, as 

quais exigem, do magistrado, um papel ainda mais criativo 

que o habitual.50 

Contudo, Gouveia e Breitenbach advertem sobre a 

necessidade de se combater os decisionismos proferidos sem 

qualquer justificativa racional e sem legitimidade, 

assinalando que teorias que apostam no subjetivismo do 

aplicador possibilitam discricionariedades e 

arbitrariedades.51 

Sustentam Gouveia e Breitenbach que, em regimes e 

sistemas jurídicos democráticos, não há espaço para a 

convicção pessoal do juiz ser critério exclusivo para resolver 

as indeterminações da lei52, razão pela qual a fundamentação 

das decisões judiciais é um importante instrumento 

disponibilizado pelo Estado Democrático de Direito, que tem 

                                                           
50 DIDIER JR., Fredie. Cláusulas gerais processuais. Revista Opinião 

Jurídica, Fortaleza, n. 12, p. 118-130, 2010. Disponível em: 

http://periodicos.unichristus.edu.br/index.php/opiniaojuridica/article

/view/829/298. Acesso em: 04 jan. 2018. 
51 GOUVEIA, Lúcio Grassi de; BREITENBACH, Fábio Gabriel. 

Sistema de precedentes no novo Código de Processo Civil brasileiro: 

um passo para o enfraquecimento da jurisprudência lotérica dos 

tribunais. In: DIDIER JR., Fredie et al (coords.). Precedentes. 

Salvador: JusPodivm, 2015. p. 491-517. 
52 GOUVEIA, Lúcio Grassi de; BREITENBACH, Fábio Gabriel. 

Sistema de precedentes no novo Código de Processo Civil brasileiro: 

um passo para o enfraquecimento da jurisprudência lotérica dos 

tribunais. In: DIDIER JR., Fredie et al (coords.). Precedentes. 

Salvador: JusPodivm, 2015. p. 491-517. 
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por objetivo controlar a constitucionalidade dos atos 

jurisdicionais, como afirma Brêtas.53 

Como dispõe Câmara, a decisão judicial precisa ser 

legitimada democraticamente. Para tanto, é imprescindível 

que, ao decidir, o órgão jurisdicional explicite os motivos 

que justificam a decisão, porque os seus fundamentos são 

“[...] os elementos que permitem a aferição da legitimidade 

constitucional e democrática dos pronunciamentos 

judiciais.”54 

Tamanha é a relevância da garantia constitucional da 

fundamentação das decisões judiciais, sob pena de nulidade, 

que o legislador infraconstitucional reproduziu a disposição 

contida no art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988 

(CF/88) no art. 11 do Código de Processo Civil (CPC), 

revelando a fase da constitucionalização do processo já 

pontuado neste estudo.55 

                                                           
53 BRÊTAS, Ronaldo de Carvalho Dias. A constitucionalização do 

novo Código de Processo Civil. In: MACÊDO, Lucas Buril de; 

PEIXOTO,Ravi; FREIRE, Alexandre (orgs).Novo CPC doutrina 

selecionada: vol. 1, parte geral. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 295-

310. 
54 O autor explica que “cada decisão que um juiz ou tribunal profere 

precisa ser constitucionalmente legitimada. E isso só ocorrerá se cada 

uma dessas decisões for proferida em conformidade com a 

Constituição da República.” 

CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. 

ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 278. 
55 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988. Brasília, DF, 05 out. 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm

. Acesso em: 1º mar. 2019. 

BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo 

Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 mar. 2015. 
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CAPÍTULO IV 

 

PRECEDENTES JUDICIAIS, INTERPRETAÇÃO E 

APLICAÇÃO DE ENUNCIADOS NORMATIVOS ABERTOS 

 

 

O CPC introduziu o conceito de precedentes no 

Direito brasileiro. Precedente é um pronunciamento judicial 

proferido em processo anterior que é empregado como base 

da formação de outra decisão judicial, prolatada em processo 

posterior, conforme Câmara.56O termo precedente, 

etimologicamente, vem da palavra preceder, anterior. 

De acordo com Cambi e Fogaça, precedente tem 

natureza transcendental, irradiando efeitos para além do caso 

em que se originou.57Rosito conceitua precedente como toda 

e qualquer decisão anterior com relevância, que projete 

efeitos jurídicos para o futuro, condicionando o 

comportamento de distintos sujeitos em casos similares, 

revelando seu caráter normativo.58 

                                                           
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 1º mar. 2019. 
56 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. 

ed. São Paulo: Atlas, 2016. 
57 CAMBI, Eduardo; FOGAÇA, Matheus Vargas. Sistema dos 

precedentes judiciais obrigatórios no novo Código de Processo Civil. 

In: DIDIER JR., Fredie et al. (coords.). Precedentes. Salvador: 

Juspodivm, 2015, p. 335-360. Coleção Grandes Temas do Novo CPC, 

v. 3. 
58 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: 

racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012. 
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Por sua vez, Zaneti Jr. afirma que os “[...] precedentes 

normativos formalmente vinculantes são as decisões 

passadas (casos-precedentes) que tem eficácia normativa 

formalmente vinculante para os juízes e tribunais 

subsequentes (casos-futuros) e são de aplicação obrigatória 

[...].”59 

Evaristo Aragão Santos apresenta distinção entre 

precedente em sentido amplo e precedente em sentido 

estrito60. Sob o enfoque amplo, que Santos nomina de 

sentido, precedente é decisão com potencial para influenciar 

na solução de casos futuros, independente de força 

vinculativa formal. 

Santos ainda assinala que a decisão com esse 

potencial considera-se de maneira ampla, como precedente 

judicial61. 

Sob o enfoque estrito, precedente é decisão de 

eficácia vinculante, que serve para solução de casos futuros, 

com eficácia semelhante a de uma norma jurídica62. 

                                                           
59 ZANETI JR., Hermes. Precedentes normativos formalmente 

vinculantes: a formalização das fontes jurisprudenciais. Cuadernos 

Jurídicos Ius et Tribunalis, [s.l.], año 1, n. 1, p. 31-49, enero/dic. 

2015. Disponível em: 

http://journals.continental.edu.pe/index.php/iusettribunalis/article/vi

ewFile/383/385. Acesso em: 02 jul. 2017. p. 46. 
60 SANTOS, Evaristo Aragão. Em torno do conceito e formação do 

precedente judicial. In: Direito Jurisprudencial. Coordenadora: 

Tereza Arruda Alvim Wambier. São Paulo: RT, 2012. p. 143-145. 
61 SANTOS, Evaristo Aragão. Em torno do conceito e formação do 

precedente judicial. In: Direito Jurisprudencial. Coordenadora: 

Tereza Arruda Alvim Wambier. São Paulo: RT, 2012. p. 143-145. 
62 SANTOS, Evaristo Aragão. Em torno do conceito e formação do 

precedente judicial. In: Direito Jurisprudencial. Coordenadora: 

Tereza Arruda Alvim Wambier . SP: RT, 2012, p. 143-145. 



      

- 43 - 

 

6. CONCEITOS FUNDAMENTAIS DO PRECEDENTE: RATIO 

DECIDENDI E OBTER DICTUM 

 

Mitidiero adverte que nem toda decisão judicial é um 

precedente e nem todo material exposto na justificação tem 

força vinculante. A aplicação de precedentes não dispensa a 

interpretação do significado do caso e das razões empregadas 

para sua solução, exigindo dos juízes atenção às 

particularidades dos casos para a necessária comparação 

entre eles, pois, nas exatas lições do autor, “o que vinculam 

nas decisões capazes de gerar precedentes são as razões 

constantes da sua justificação, as quais devem ainda ser lidas 

a partir do caso exposto no seu relatório.”63 

A decisão judicial é compreendida como um fato 

institucional, como um “ato-fato”, como discutem Streck e 

Abboud, que, somente se produzidos efeitos para o futuro, 

enquadra-se como precedente. Portanto, é preciso destacar 

que somente a decisão capaz de produzir efeitos para o 

futuro, de influir sobre julgamentos futuros, quando da 

prolação de uma nova decisão, é que se revela como 

precedente.64 

Para o Direito, precedente é consiste na decisão 

anterior que serve de parâmetro para a prolação de uma 

decisão futura, tenha ela efeito vinculante ou meramente 

interpretativo. 

                                                           
63 MITIDIERO, Daniel. Precedentes, jurisprudência e súmulas no novo 

Código de Processo Civil brasileiro. Revista de Processo, São Paulo, 

v. 245, jul. 2015, p. 333-349. 
64 STRECK, Lenio Luis; ABBOUD, Georges. O que é isto: o 

precedente judicial e as súmulas vinculantes? Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2013. p. 39-40. 
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O precedente pode ser identificado com a 

ratio decidendi de um caso ou de uma 

questão jurídica – também conhecido como 

holding do caso. [...] A ratio decidendi 

constitui uma generalização das razões 

adotadas como passos necessários e 

suficientes para decidir um caso ou as 

questões de um caso pelo juiz. [...] Em uma 

linguagem própria à tradição romano-

canônica, poderíamos dizer que a ratio 

decidendi deve ser formulada por 

abstrações realizadas a partir da 

justificação da decisão judicial. É preciso 

perceber, contudo, que ratio decidendi não é 

sinônimo de fundamentação – tampouco, de 

raciocínio judiciário. [...] A fundamentação 

– e o raciocínio judiciário que nela tem 

lugar – diz com o caso particular. A ratio 

decidendi refere-se à unidade do direito. 

Nada obstante, tanto a ratio como a 

fundamentação são formadas com material 

recolhido na justificação. E justamente por 

essa razão a ratio toma em consideração as 

questões relevantes constantes dos casos.65 

 

Peixoto sublinha que uma teoria normativa do 

precedente não requer, necessariamente, o fim da distinção 

entre ratio decidendi e obter dictum, explicando que ambos 

os argumentos podem ser observados de um ponto de vista 

                                                           
65 MITIDIERO, Daniel. Precedentes, jurisprudência e súmulas no novo 

Código de Processo Civil brasileiro. Revista de Processo, São Paulo, 

v. 245, jul. 2015, p. 333-349. 
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normativo, a diferença apenas opera no plano da força 

vinculativa de cada um deles.66 

A ratio decidendi, explica Peixoto, abrange o estudo 

da dimensão fático-jurídica das questões a serem resolvidas 

pelo juiz, destacando, também, a dimensão objetiva do 

precedente. Sob o enfoque objetivo, a proposição é 

necessária quando sem ela não é possível chegar à solução 

da questão; é suficiente quando basta para resolução da 

questão. Esclarece Peixoto que a proposição necessária e 

suficiente para solução da questão revela-se essencial e 

consubstancia o precedente (ratio decidendi – holding). 

Porém, adverte que nem tudo que está na justificação é 

aproveitado para formação do precedente, pois existem 

proposições que não são necessárias para solução de 

qualquer questão do caso. 67  

Na hipótese de proposições não necessárias e 

dispensáveis, o material judicial qualifica-se como obiter 

dictum – literalmente, dito de passagem, pelo caminho 

(saying by the way). 

Mitidiero conceitua obiter dictum como o que é dito 

durante um julgamento ou consta em uma decisão sem 

referência ao caso; ou que, embora concernente ao caso, não 

constitui proposição necessária para sua solução.68O 

processo de identificação e aplicação do precedente depende 

                                                           
66 PEIXOTO, Ravi. Superação do precedente e segurança jurídica. 

Salvador: JusPodivm, 2015. 
67 PEIXOTO, Ravi. Superação do precedente e segurança jurídica. 

Salvador: JusPodivm, 2015. 
68 MITIDIERO, Daniel. Precedentes, jurisprudência e súmulas no novo 

Código de Processo Civil brasileiro. Revista de Processo, São Paulo, 

v. 245, p. 333-349, jul. 2015. 
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da interpretação do material constante da decisão. É por essa 

razão que determinados setores da doutrina referem que o 

precedente é de certo modo formado pelos seus destinatários. 

Não por outra razão, o art. 489, §1º do CPC determina 

que, ao aplicarem precedentes, os juízes, desembargadores e 

ministros decidam observando o direito ao contraditório e o 

dever de fundamentação analítica.69 

Há, portanto, um dever de debater previamente a 

aplicação de um precedente a um dado caso concreto – acaso 

não tenha sido ainda debatido pelas partes no processo. 

Assim, como há dever de identificação, é mister a identidade 

ou semelhança entre os aspectos fático-jurídicos dos casos 

capazes de justificar a aplicação do precedente. Essas 

práticas são essenciais para evitar o risco de o sistema de 

precedentes se desvirtuar e transformar o juiz em mero “boca 

da jurisprudência”. 

O cuidado há de ser maior porque, em determinadas 

situações, o CPC atribui força vinculante à jurisprudência 

dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça, 

a exemplo da formada a partir dos incidentes de resolução de 

demandas repetitivas e de assunção de competência. Por 

isso, a identificação da parte vinculante dessas decisões para 

os desembargadores e juízes a elas vinculados deve obedecer 

igualmente aos parâmetros existentes para extração da ratio 

decidendi e do obter dictum dos precedentes das Cortes 

Supremas.  

                                                           
69 BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo 

Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 mar. 2015. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 1º mar. 2019. 
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Macêdo enfatiza que a ideia de ratio decidendi é 

utilizada para significar norma jurídica. Todavia, alerta que, 

conquanto seja fácil determinar que a ratio decidendi é o 

produto do precedente que vincula, a definição concreta da 

ratio decidendi de um precedente é um problema teórico a 

ser enfrentado pelos países do common law.70 

 

7. MÉTODOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRECEDENTE 

 

Didier Jr., Braga e Oliveira ensinam que existem 

métodos de identificação do precedente (em seu conteúdo), 

criados e desenvolvidos por autores norte-americanos. Um 

dos métodos é o desenvolvido por Eugene Wambaugh e, por 

isso, intitulado “teste de Wambaugh”, segundo o qual, a ratio 

decidendi é uma regra geral sem a qual o julgador não 

haveria chegado ao resultado alcançado, ou seja, à decisão.71 

Pelo teste de Wambaugh, primeiro se formula a 

proposição jurídica. Em seguida, insere-se na proposição 

formulada uma palavra que a reverta. Trata-se de técnica de 

inversão, segundo a qual se constata que dado enunciado é 

razão de decidir quando, invertido, implicar mudança da 

conclusão final. 

                                                           
70 MACÊDO, Lucas Buril de. Contributo para a definição de ratio 

decidendi na teoria brasileira dos precedentes judiciais. Revista de 

Processo, São Paulo, v. 234, p. 303-327, ago. 2014. 
71 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael 

Alexandria. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, 

direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa 

julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: 

JusPodivm, 2015. v. 2. 
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Deve-se destacar a teoria de Herman Oliphant, para 

quem procurar rationes decidendi é uma tarefa improdutiva 

porque as razões da decisão não são verdadeiramente 

expostas e não obrigam, por sua carência de formatação, a 

decisão dos juízes posteriores.72 

Há também o método de Arthur Goodhart, segundo 

o qual para descobrir a ratio decidendi, denomina de de 

“princípio do caso”, é imprescindível determinar quais fatos 

foram sustentados como materiais relevantes e substanciais 

para a decisão. Como afirma Souza, o método de Goodhart 

define a ratio de um precedente judicial pela identificação 

dos fatos substanciais para a prolação da decisão. Assim, 

todos os fatos que são expressamente considerados como 

materiais devem ser considerados materiais pelo julgador 

subsequente e os fatos hipotéticos levam a um obiter 

dictum73. 

Outra teoria relevante é a de Cross e Harris, segundo 

a qual se identifica a ratio decidendi pela norma de Direito 

expressa ou implicitamente tratada pelo julgador, como 

necessária para alcançar sua conclusão, considerando a linha 

de fundamentação adotada por ele.74 

A teoria destes autores destaca que a definição da 

ratio deve ser realizada à luz dos fatos substanciais da 

decisão que constituem o precedente e que todo julgamento 

                                                           
72 MACÊDO, Lucas Buril de. Contributo para a definição de ratio 

decidendi na teoria brasileira dos precedentes judiciais. Revista de 

Processo, São Paulo, v. 234, ago. 2014, p. 303-327. 
73 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do precedente judicial à súmula 

vinculante. Curitiba: Juruá, 2013. 
74 CROSS, Rupert; HARRIS, J. W. El precedente em el derecho 

inglês. Madrid: Marcial Pons, 2012. 
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precisa ser compreendido à luz do direito jurisprudencial 

como um todo. Revela-se, pois, como um método eclético, 

conjugando as propostas de Wambaugh e de Goodhart. 

A aplicação da teoria dos precedentes exige do juiz 

um papel fundamental na construção da norma no caso 

concreto, com notória característica vinculante, não se 

restringindo tão somente à declaração da vontade da lei. 

Exige-se, pois, uma função de construção do próprio Direito. 

 

8. O PRECEDENTE COMO FRUTO DA RECONSTRUÇÃO DO 

SENTIDO DA LEGISLAÇÃO 

 

Em sua obra, Larenz pontifica que o processo de 

dedução da maior parte das decisões a partir da lei, por meio 

da técnica de subsunção lógica, revela-se inadequado ou de 

pouco significado, o que se confirma na interpretação das 

cláusulas gerais e dos conceitos jurídicos indeterminados.75 

Como já mencionado alhures por Cappelletti, o juiz é 

o intérprete das técnicas de interpretação das cláusulas gerais 

e dos conceitos jurídicos indeterminados.76 Por isso, Braga 

destaca que os juízes e tribunais, com seus precedentes, 

jurisprudência e súmulas, desempenham função fundamental 

na interpretação e aplicação da cláusula geral e/ou do 

conceito jurídico indeterminado, criando, modificando, 

                                                           
75 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do Direito. 2. ed. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1989. 
76 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores?. Porto Alegre: Sérgio 

Antônio Fabris, 1993. 
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elastecendo, difundindo, desenvolvendo o seu significado 

concreto.77 

Discorrendo sobre o perfil dogmático-reconstrutivo 

dos precedentes, Mitidiero ressalta que a compreensão da 

teoria da interpretação em uma perspectiva lógico-

argumentativa retira o foco que exclusivamente sempre 

recaiu sobre a lei78, depositando-o bem assim sobre o 

precedente, assinalando que “a liberdade e a igualdade 

devem ser pensadas também diante do produto da 

interpretação e a segurança jurídica diante de um quadro que 

englobe tanto a atividade interpretativa como o seu 

resultado.” O autor justifica que o precedente, como fruto da 

reconstrução do sentido da legislação, passa a ser a última 

garantia da liberdade, da igualdade e da segurança jurídica 

no Estado Constitucional.79 

Mitidiero sublinha que o precedente judicial constitui 

fonte primária do Direito, cuja eficácia vinculante não 

decorre nem do costume judicial e da doutrina, nem da 

bondade e da congruência social das razões invocadas e nem 

de uma norma constitucional ou legal que assim o determine, 

mas da força institucionalizante da interpretação 

jurisdicional, isto é, da força institucional da jurisdição como 

função básica do Estado.80 

                                                           
77 BRAGA, Paula Sarno. Norma de processo e norma de 

procedimento: o problema da repartição de competência legislativa 

no Direito Constitucional brasileiro. Salvador: JusPodivm, 2015. 
78 MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. São 

Paulo: RT, 2017. 
79 MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. São 

Paulo: RT, 2017. 
80 MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. São 

Paulo: RT, 2017. 
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A força vinculante do precedente judicial não 

depende de uma manifestação específica do direito positivo, 

por ser consequência de uma determinada concepção a 

respeito do que é o Direito e do valor que deve ser 

reconhecido à interpretação. A vinculação ao precedente 

resulta da consideração do ordenamento jurídico como um 

todo e, especialmente, do valor que deve ser dado à 

liberdade, à igualdade e à segurança jurídica, destaca 

Mitidiero.81 

Nessa linha de ideias, ensina Mitidiero que a 

vinculação ao precedente não existe apenas nos casos em que 

determinada regra de direito positivo reconhece eficácia 

normativa geral às razões que se encontram à base de certas 

decisões judiciais – como ocorre com o art. 927 do CPC –, 

enfatizando que o precedente, uma vez formado, integra a 

ordem jurídica “como fonte primária do Direito e deve ser 

levado em consideração no momento de identificação da 

norma aplicável a determinado caso concreto.” Por isso, 

conclui-se que o precedente integra o âmbito protegido pela 

segurança jurídica objetivamente considerada, como 

elemento indissociável da cognoscibilidade.82 

Com essa percepção, Braga realça que os precedentes 

judiciais podem nascer da interpretação e aplicação de 

enunciados normativos abertos, bem como podem 

determinar o surgimento ou a disseminação daquela ou de 

novas interpretações e aplicações em torno deles. Para a 

                                                           
81 MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. São 

Paulo: RT, 2017. 
82 MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. São 

Paulo: RT, 2017. 
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autora, o ato concreto de criatividade do juiz contribui para 

a construção de uma ratio decidendi, um critério jurídico de 

solução do caso, que pode ser generalizado e invocado como 

precedente no julgamento de casos futuros e similares, 

enfatizando a função criativa e normativa dos tribunais.83 

Braga ainda registra que a aplicação reiterada daquela 

interpretação judicial em decisões subsequentes contribui 

para a definição (mínima e ainda fluida) e desenvolvimento 

do conteúdo e significado normativo daquela disposição 

vaga. Com isso, possibilita-se o confronto (distinguishing) 

do caso concreto com aqueles tratados nos precedentes 

invocados (casos paradigmas), para se concluir que se 

inserem numa mesma classe ou categoria abrangida pelo 

texto normativo aberto, dando-se à ratio decidendi uma 

interpretação ampliativa, operando-se um ampliative 

distinguishing, contribuindo para a construção (e 

reconstrução), uniformidade e continuidade da 

jurisprudência.84 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
83 BRAGA, Paula Sarno. Norma de processo e norma de 

procedimento: o problema da repartição de competência legislativa 

no Direito Constitucional brasileiro. Salvador: JusPodivm, 2015. 
84 BRAGA, Paula Sarno. Norma de processo e norma de 

procedimento: o problema da repartição de competência legislativa 

no Direito Constitucional brasileiro. Salvador: JusPodivm, 2015. 
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CAPÍTULO V 

 

COMO INTERPRETAR UM PRECEDENTE: ANÁLISE DAS 

FONTES DO DIREITO 

 

 

Partindo-se da distinção fundamental entre texto e 

norma, interpretação é, ao mesmo tempo, uma atividade e 

um resultado. É atividade adscritiva, conferindo significado 

a textos, da qual resulta uma ou mais normas, como afirma 

Reale.85 

Mitidiero pondera que a interpretação não tem como 

objeto propriamente as normas, pois o tem por textos e 

elementos não textuais dotados de autoridade jurídica. A 

norma é o resultado da interpretação, sendo que esta se 

converte em um momento permanente – e, portanto, não 

episódico –, na vida do Direito. Não se trata, pois, de uma 

atividade da qual se extrai um resultado único.86 

Abordando o tema da criatividade judicial e a 

interpretação dos precedentes, Wambier elenca diversos 

exemplos práticos de violação do princípio da legalidade 

acarretada pela criatividade judicial, quando mal exercida, 

assim como arrola bons exemplos de criatividade, quando 

exercida de forma apropriada.87 

                                                           
85 REALE, Miguel. Fontes e modelos do Direito: para um novo 

paradigma hermenêutico. São Paulo: Saraiva, 1994. 
86 MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. São 

Paulo: RT, 2017. 
87 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Cada caso comporta uma única 

solução correta? In: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; 
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Aponta a autora que o Supremo Tribunal Federal 

(STF), especialmente, tem enfrentado e julgado casos de 

grande complexidade, com ampla repercussão para toda a 

sociedade brasileira, construindo, assim, uma história 

nacional da criação do direito à luz das normas e princípios 

constitucionais. 

Entretanto, a autora demonstra exacerbada 

preocupação, ao registrar que “salta aos olhos a necessidade 

de que estas decisões sejam consideradas as únicas corretas 

para os casos subjacentes, que podem se repetir entre partes 

diversas.”88 

Interpretar um precedente pressupõe uma análise das 

fontes do Direito, a fim de que se possa compreendê-lo como 

fonte normativa. Peczenik apesenta o conceito de fonte do 

Direito: “todas as razões jurídicas são fontes do direito em seu 

mais amplo sentido. Todos os textos, práticas etc. que um jurista 

está obrigado a proferir, pode ou deve fazê-lo como razões de 

autoridade, são fontes do direito em sentido estrito, adotado nesse 

trabalho.”89 

Bustamante observa que a teoria das fontes do 

Direito, nos tempos atuais, é uma herança do positivismo 

                                                           
MARINONI, Luiz Guilherme; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim 

(coords.) Direito jurisprudencial: v. 2. São Paulo: RT, 2014. p. 

1219-1238. 
88 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Cada caso comporta uma única 

solução correta? In: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; 

MARINONI, Luiz Guilherme; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim 

(coords.) Direito jurisprudencial: v. 2. São Paulo: RT, 2014. p. 

1219-1238. p. 1229-1231. 
89 PECZENIK, Aleksander. On law and reason. Netherlands: 

Springer, 2009. p. 260, tradução nossa. 
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jurídico do Século XIX, para o qual somente existia um 

modo de produção jurídica: a lei.90 

 

9. PRECEDENTE COMO FONTE NORMATIVA 

 

Alves pondera que o discurso jurídico é muito 

complexo e não pode se limitar somente à lei como fonte de 

produção jurídica, acrescentando que, nos últimos tempos, a 

jurisprudência tem influenciado cada vez mais a aplicação 

prático-argumentativa do Direito no Brasil, a exemplo do 

julgamento com base na jurisprudência dominante (arts. 557, 

§ 1º, 475, § 3º, 543-B e 543-C do CPC/1973); das súmulas 

vinculantes (art. 103-A da CF/88); da eficácia erga omnes e 

com efeito vinculante nas ações de controle de 

constitucionalidade concentrado (art. 102, § 2º da CRFB/ 

88).91 

 Zaneti Jr. ressalta que as tradições racionalistas que 

identificam na lei a única fonte primária do Direito não são 

consentâneas à história e à prática processual e jurídica 

cultural do Direito brasileiro, revelando que a jurisprudência 

já desempenhou papel fundamental como fonte do Direito no 

                                                           
90 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. O direito e a incerteza de suas 

fontes: um problema em aberto para a dogmática jurídica 

contemporânea. Revista Eletrônica da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal de Minas Gerais, [Belo Horizonte], p. 299-

325, 2013. Número Especial: Jornadas Jurídicas Brasil-Canadá. 

Disponível em: 

https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/P.

0304-2340.2013vJJp300/288. Acesso em: 06 jan. 2018. 
91ALVES, Gustavo Silva. Precedentes como fonte do Direito no novo 

CPC: por uma visão argumentativa do discurso jurídico. Revista de 

Processo, São Paulo, v. 267, p. 459-483, maio 2017. 



      

- 56 - 

 

período clássico do Direito romano e ainda desempenha nos 

países da common law.Ademais, salienta que, por influência 

do bartolonismo, o Direito no Brasil sempre foi flexível à 

realidade do caso concreto e influenciável pela doutrina.92 

É cediço que existem ordenamentos jurídicos nos 

quais há expressa previsão de fontes secundárias do Direito, 

como se extrai do artigo 4º da Lei de Introdução às Normas 

no Direito Brasileiro, sendo a própria lei a qualificá-las como 

fontes.93E mais: o CPC incorpora, no ordenamento jurídico 

brasileiro, uma sistemática de precedentes judiciais 

formalmente vinculantes. 

Tomando como premissa a teoria de Peczenik94 de 

fontes do Direito como razão utilizada dentro da base 

justificatória da interpretação jurídica, os precedentes 

judiciais são fonte do Direito, pois a partir da formação de 

um precedente, este se torna vinculante tanto 

horizontalmente, no sentido de que deve ser observado pelo 

próprio órgão jurisdicional que o proferiu, como também 

verticalmente, vinculando todas as jurisdições 

                                                           
92 ZANETI JR., Hermes. O valor vinculante dos precedentes: teoria 

dos precedentes normativos formalmente vinculantes. 2. ed. rev. e 

atual. Salvador: JusPodivm, 2016. 
93 BRASIL. Decreto-lei n. 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de 

Introdução às Normas do Direito brasileiro. Diário Oficial da União, 

Rio de Janeiro, 17 jun. 1943. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/del4657compilado.htm. Acesso em: 1º mar. 2019. 
94 PECZENIK, Aleksander. On law and reason. Netherlands: 

Springer, 2009. p. 260. 
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hierarquicamente inferiores àquela que formou o 

precedente95. 

Este é o sentido aplicado nos artigos 926 e 927 do 

CPC. Como ensina Alves, o precedente vincula tanto o órgão 

jurisdicional que o proferiu, quanto os hierarquicamente 

inferiores.96 

 

10. A HISTÓRIA DA FORÇA NORMATIVA DO PRECEDENTE 

JUDICIAL NO COMMON LAW 

 

O estudo dos precedentes encontra raízes no common 

law inglês e no juges inanimés francês, revelando-se o 

primeiro num direito controlado pelo judiciário, e este 

último, num modelo de direito controlado pelo legislador. 

O modelo inglês fundava-se na ideia de que os juízes 

constituíam oráculos do Direito, cujas decisões 

consubstanciavam-se em verdadeiras provas vivas da 

existência do common law97. 

Inspirada em Montesquieu, para quem o poder de 

julgar deveria ser invisível e inexistente, a experiência 

francesa oriunda da Revolução concebia os juízes como 

seres inanimados, que exerciam um poder em realidade 

inexistente, pois os juízes eram apenas a boca que pronuncia 

                                                           
95 ALVES, Gustavo Silva. Precedentes como fonte do Direito no novo 

CPC: por uma visão argumentativa do discurso jurídico. Revista de 

Processo, São Paulo, v. 267, p. 459-483, maio 2017. 
96ALVES, Gustavo Silva. Precedentes como fonte do Direito no novo 

CPC: por uma visão argumentativa do discurso jurídico. Revista de 

Processo, São Paulo, v. 267, p. 459-483, maio 2017. 
97 MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. São 

Paulo: RT, 2017. 
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as palavras da lei, seres inanimados que não poderiam 

moderar nem a sua força, nem o seu rigor.98 

O significado do precedente no direito inglês alterou-

se profundamente desde as suas origens medievais até a 

época contemporânea, evolução que pode ser sintetizada em 

três expressões: ilustração, persuasão e vinculação.99 

Historicamente, o precedente no direito inglês 

aparece vinculado ao modo de formação case to case que 

presidiu a formação da tradição do common law. 

Os juízes medievais ingleses sempre invocaram 

precedentes em suas decisões, todavia, com o intuito de 

simples ilustração ou explicação do significado do Direito 

aplicado ao caso concreto, porquanto à época inexistia 

vinculação ao precedente. 

Marinoni narra que o precedente ilustrativo servia 

como um recurso demonstrativo do Direito que os juízes 

citavam em suas decisões, refletindo o modelo do common 

law100. 

Naquele contexto, as decisões judiciais eram 

recolhidas em livros para facilitar a identificação, consulta e 

estudo dos casos, surgindo dessa prática os chamados Years 

Books, coletâneas de discussões forenses e decisões 

judiciais. 

                                                           
98 MONTESQUIEU. O espírito das leis. São Paulo: Martins Fontes, 

2000. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/ 

2963710/mod_resource/content/0/Montesquieu-O-espirito-das-

leis_completo.pdf. Acesso em: 02 jul. 2018. 
99 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 4. ed. São 

Paulo: RT, 2017. 
100 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 4. ed. São 

Paulo: RT, 2017. 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/
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A partir dos séculos XVI e XVII, os precedentes 

incorporam um papel concernente ao processo de tomada de 

decisão judicial, começando a servir de critério para decisão 

do caso, desde que conforme ao commonlaw. Nesse estágio, 

os precedentes adquirem uma função persuasiva, servindo 

para decisão do caso, desde que não fossem contrários ao 

Direito, sendo catalogados em named reports101.O 

precedente é a prova do commonlaw. A lição de Neil 

Duxbury é esclarecedora a respeito: 

 

“The status of judicial precedents began to 

change in the early Tudor period. During 

the second half of the sixteenth century the 

idea of common learning was still evident in 

the case-law. However the revival of the 

special verdict, and an increasing 

inclination on the part of judges to 

determine the law by decisions on demurrer 

and motions after trial, meant that courts 

were more likely to treat earlier decisions as 

supportive (though not determinative) of a 

particular result, at least where those 

decisions were accompanied by reasons. 

The sixteenth-century lawyer´s tendency to 

rely ever more on abridgements, and the 

emergence during this period of 

compilations of cases illustrating points of 

law settled by the central courts, probably 

also contributed to the increased emphasis 

on case-law as a source of authority. This 

subtle shift in emphasis was certainly 

                                                           
101 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 4. ed. São 

Paulo: RT, 2017. 
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evident to Coke in his Commentary upon 

Littleton: ‘our book cases are the best 

proofs what Law is’, he wrote, and ‘are 

principally to be cited for the deciding of 

cases in question, and not any private 

opinion’, for an argument drawn from 

authority is the strongest in law 

(‘Argumentum ab authoritate est 

fortissimum in Lege’)”102 

 

Blackstone explica a real função dos precedentes à 

época: “[...] eles deviam ser seguidos, salvo se absurdos ou 

injustos.”103 

Mitidiero relata que, acaso se percebesse 

posteriormente que determinada solução já adotada para 

decisão de certo caso “was unjust, was unreasonable”, o 

correto seria julgar que o precedente “was not law”. Nesse 

caso, os juízes que o pronunciaram anteriormente incorreram 

em “mistake the law”, significando que a solução anterior 

não era Direito, mas uma solução equivocada. Com o novo 

caso, acha-se a sua verdadeira e correta solução.104 

O emprego da teoria cognitivista da interpretação e 

da teoria logicista da aplicação do precedente consagra a 

concepção dos juízes como oracles of the law, característica 

do common law. 

                                                           
102 DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedent. 

Cambridge: Cambridge University, 2008. p. 33-34. 
103 BLACKSTONE, William. Commentaries on the laws of England. 

Chicago: The University of Chicago, 1979. v. 1. p. 69. 
104MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. São 

Paulo: RT, 2017. 
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Oliveira Jr. pontifica que o efeito vinculante dos 

precedentes judiciais, previsto na teoria do stare decisis, nem 

sempre esteve presente na tradição do common law, 

relatando que até o final do Século XIX, os juízes, ao 

julgarem os casos concretos, observavam os precedentes 

judiciais em razão da preocupação com a segurança 

jurídica e da ausência de interpretação distinta acerca de 

determinada norma jurídica105.  

Contudo, adverte Oliveira Jr. que não existia a 

obrigatoriedade de seguir o precedente, em decorrência da 

eventual autoridade desses, o que ocorria era apenas o 

costume de segui-los, sem qualquer força vinculante.  

No século XIX, a partir da doutrina de Jeremy 

Bentham106, encampada e sucedida por Austin107, da reforma 

dos Law Reports em 1865 e do advento dos Judicature Acts 

de 1873–1875, o precedente passa da persuasão à 

vinculação, convertendo-se em uma efetiva norma 

jurídica108. 

Bentham inaugurou a campanha pela codificação do 

direito inglês – que, segundo sua projeção, seria capaz de 

prover segurança jurídica – e pela necessidade de adoção de 

precedentes vinculantes em seu sistema judiciário. 

                                                           
105 OLIVEIRA JR., Délio Mota de. Influência de técnicas do common 

law na teoria brasileira dos precedentes judiciais. Revista de 

Processo, São Paulo, v. 270, p. 313-351, ago. 2017. 
106 BENTHAM, Jeremy. An introduction to the principles of morals 

and legislation. Oxford: Oxford University, 1996. 
107 AUSTIN, Jonh. Lectures on jurisprudence: or, the philosophy of 

positive law. London: Jonh Murray, 1885. 
108 MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. São 

Paulo: RT, 2017. 
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No direito inglês, a força vinculante do precedente 

judicial somente foi institucionalizada em 1898, no 

julgamento do caso London Street Tramways Co. Ltda. v. 

London County Council, no qual a House of Lords 

reconheceu a obrigação dos juízes de seguir os precedentes.  

A controvérsia girava em torno dos parâmetros para 

a fixação do valor da indenização por desapropriação, sendo 

que a House of Lords entendeu que tais critérios já estavam 

definidos em caso anterior julgado em 1894.  

No caso anterior, a alta Corte inglesa decidiu que os 

juízes deviam seguir os precedentes formulados na sua 

própria jurisdição e nos tribunais superiores, ainda que 

discordassem do entendimento, afirmando-se até mesmo que 

sequer a House of Lords poderia superar o seu próprio 

precedente. 

Revelava-se a teoria de que os juízes apenas 

declaravam e anunciavam o direito; e não o criavam, de 

modo que a sua extinção ou superação somente poderia ser 

feita a partir do processo legislativo do Parlamento, 

registraOliveira Jr. 

Eis o voto do Lord Chancellor no julgamento do caso 

London Street Tramways Co. Ltda. v. London County 

Council:  

 

“É claro que eu não nego que casos 

especificamente difíceis possam surgir, e 

que possa haver uma corrente de opinião 

declarando que determinado julgamento foi 

errado. Mas o que é esta interferência 

ocasional, talvez uma justiça abstrata, se 

comparada com a inconveniência – a 
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desastrosa inconveniência – de submeter-se 

cada questão à nova discussão, e os 

negócios das pessoas tornados incertos por 

motivo de decisões diferentes, de forma que, 

na verdade e de fato, não haveria uma 

verdadeira corte final de apelação? Meus 

Lordes, interest rei pubicae (i.e. é de 

interesse público) que deva haver finis 

litium (i.e. um fim para o litígio em algum 

momento, e poderia não haver finis litium se 

fosse possível sugerir, em cada caso, que ele 

poderia ser novamente discutido porque 

não é ‘um caso ordinário’, seja lá o que isso 

possa significar. Nestas circunstâncias, eu 

estou entre aqueles que não devem permitir 

que esta questão seja rediscutida.”109 

 

Em seguida, a House of Lords, em Practice 

Statement, entendeu pela possibilidade dos seus juízes 

superarem os seus próprios precedentes, quando achassem 

adequado e justo.  

                                                           
109 O original: “Of course, I do not deny that cases of individual hardship 

may arise, and there may be a current of opinion in the profession 

that such and such a judgment was erroneous; but what is that 

occasional interference with what is perhaps abstract justice, as 

compared with the inconvenience – the disastrous inconvenience – of 

having each question subject to being rearguarded and the dealings 

of mankind rendered doubtful by reason of different decisions, so that 

in truth there is no final court of appeal. My Lords, ‘interest rei 

publicae’ is that there should be ‘finis litium’ sometime and there can 

be no finis litium if it were possible to suggest in each case that it 

might be rearguarded because it is ‘not an ordinary case’ whatever 

that may meant. Under these circunstances I am of the that ought not 

to allow this question to be re-argued.”  

Tradução: SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do precedente judicial 

à súmula vinculante. Curitiba: Juruá, 2013. p. 62-63. 
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Eis a transcrição da manifestação do Chancellor Lord 

Gardner, datada de 26 de julho de 1966:  

 

“Suas Excelências consideram o uso dos 

precedentes como um fundamento 

indispensável com base no qual se decide o 

que é o Direito e sua aplicação ao caso 

individual. Ele proporciona pelo menos 

algum grau de certeza sobre como os 

indivíduos podem confiar na condução de 

seus negócios, bem como uma base para o 

desenvolvimento ordenado de regras legais. 

Suas Excelências, entretanto, reconhecem 

que a adesão rígida demais ao precedente 

pode levar à injustiça num caso particular 

e, também, indevidamente restringir o 

próprio desenvolvimento do Direito. Eles 

propõem, portanto, modificar a prática 

atual e, apesar de tratarem as decisões 

antigas desta Casa como normalmente 

obrigatórias, afastarem-se de uma decisão 

prévia quando assim parecer a coisa certa 

a se fazer. Nesse sentido, eles levaram em 

conta o perigo de se perturbar 

retrospectivamente a base em que contratos, 

acordos de propriedade e arranjos fiscais 

foram entabulados, e, também, a 

necessidade especial de certeza em relação 

ao Direito Criminal. Este anúncio não 

deverá afetar o uso do precedente em 

qualquer outro lugar que não esta corte.”110 

                                                           
110 Eis o original: “Their Lordships regard the use of precedent as an 

indispensable foundation upon which to decide what is the law and 

its application to individual cases. It provides at least some degree of 

certainty upon which individuals can rely in the conduct of their 
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Registre-se, contudo, que tal fato não implicou na 

possibilidade de os juízes modificarem com freqüência os 

precedentes, tampouco no enfraquecimento da teoria do 

stare decisis.111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
affairs, as well as a basis for orderly development of legal rules. Their 

Lordships nevertheless recognise that too rigid adherence to 

precedent may lead to injustice in a particular case and also unduly 

restrict the proper development of the law. They propose therefore, 

to modify their present practice and, while treating formal decisions 

of this house as normally binding, to depart from a previous decision 

when it appears to be right to do so. In this connection they will bear 

in mind the danger of disturbing retrospectively the basis on which 

contracts, settlement of property, and fiscal arrangements have been 

entered into and also the especial need for certainty as to the criminal 

law. This announcement is not intended to affect the use of precedent 

elsewhere than in this House.” 

Tradução: SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do precedente judicial 

à súmula vinculante. Curitiba: Juruá, 2013. p. 63-64. 
111 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do precedente judicial à súmula 

vinculante. Curitiba: Juruá, 2013. p. 63-64. 
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11. A FORÇA OBRIGATÓRIA DOS PRECEDENTES: 

PRECEDENTES VINCULANTES VERTICAIS E HORIZONTAIS 

 

Bertão examinando a classificação dos precedentes 

vinculantes de acordo com a relação entre o órgão julgador 

da primeira decisão e o que o utilizará como norma 

fundamento de sua decisão, traçando uma relação 

hierárquica entre os órgãos, prolator da decisão e 

subsequente, divide os precedentes vinculantes em verticais 

e horizontais.112 

Segundo Bertão, a categorização é pertinente, pois os 

precedentes de tribunais superiores vinculam os inferiores, 

enquanto que, no inverso, há apenas uma persuasão. 

 Os precedentes são horizontalmente vinculantes 

quando vinculam o mesmo órgão prolator, ou, ainda, outros 

órgãos com o mesmo nível hierárquico. 

Adverte, contudo, que não há precedentes 

vinculantes de forma absoluta, em nenhuma forma, sendo 

certo que, estando diante de hipóteses que componham a 

técnica de superação dos precedentes, dever-se-á realizá-la. 

Quanto à eficácia vinculante, Marinoni salienta que a 

circunstância de a Corte Suprema não poder revogar o 

precedente, ainda que tenha bons fundamentos para não o 

respeitar, é o que a caracteriza como absoluta. E ensina: trata-

                                                           
112 BERTÃO, Rafael Calheiros. Os precedentes no novo Código de 

Processo Civil: a valorização da stare decisis e o modelo de Corte 

Suprema brasileiro. Revista de Processo, São Paulo, v. 253, p. 347-

385, mar./2016. Disponível em: 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulga

cao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_

2006/RPro_n.253.15.PDF. Acesso em: 06 jan. 2018. 
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se, aproximadamente, do sistema inglês da Câmara dos 

Lordes da primeira metade do século passado.  

Relata Marinoni que, em 1966, a House of Lords 

declarou, mediante Practice Statement, que, diante de certas 

circunstâncias, poderia revogar (realizar o overruling) as 

suas próprias decisões.  

O Statement de 1966 afirmou que a House of Lords 

poderia decidir de forma diferente das suas anteriores 

manifestações quando isto lhe parecesse correto (depart from 

a previous decision when it appears right to do so)113.  

A House of Lords estava absolutamente vinculada às 

suas prévias decisões, ainda que estivesse convicta de que 

em determinados casos, ao reiterá-las, estaria perpetuando 

uma decisão injusta.  

Eis a justificativa da possibilidade de overruling 

contida no Statement de 1966, extraída da obra de Neil 

Duxbury114: 

 

“Os Lordships consideram o uso do 

precedente uma base indispensável para 

decidir o que é o direito e para aplicá-lo aos 

casos concretos. Fornece um grau mínimo 

de certeza perante o qual os indivíduos 

podem pautar suas condutas, bem como uma 

base para o desenvolvimento ordenado de 

regras jurídicas. Os Lordships, não obstante, 

reconhecem que uma aderência muito rígida 

aos precedentes pode levar à injustiça em 

                                                           
113 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 4. ed. São 

Paulo: RT, 2017. 
114 DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedent. 

Cambridge: Cambridge University, 2008. p. 126. 
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um caso concreto e também restringir 

excessivamente o devido desenvolvimento 

do direito. Eles propõem, portanto, 

modificar a presente prática e, embora 

tratando as antigas decisões como 

normalmente vinculantes, deixar de lado 

uma decisão anterior quando parecer correto 

fazê-lo.”115 

 

A partir de 1966, as decisões da House of Lords 

deixaram de ter eficácia absolutamente vinculante, embora 

ela venha utilizando o poder de overruling muito raramente.  

Marinoni salienta que a Suprema Corte americana 

entende que a revogação de um precedente requer 

justificação especial, mas nunca se sentiu proibida de assim 

agir.  

Relata que a Corte de Apelação de Nova Iorque evita 

perpetuar precedentes que se mostrem distantes das novas 

tecnologias, da nova realidade social ou mesmo que, em 

razão de uma experiência posterior, revelem-se 

evidentemente equivocados. 

Assim, com a modificação legislativa de 1966, 

extinguiu-se o único exemplo de precedentes vinculantes 

absolutos. 

Quanto aos precedentes verticalmente vinculantes, 

Zaneti Jr. conceitua como os que, emanados por órgão 

                                                           
115 Tradução livre de Luiz Guilherme Marinoni. 

MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 4. ed. São 

Paulo: RT, 2017. 
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hierarquicamente superior, obrigam a adoção pelos demais, 

devendo ser obedecidos sob pena de erro.116 

Esclarece Zaneti Jr. que os juízes e tribunais que 

possuam relação subordinada deverão seguir os precedentes 

emanados pela Corte Superior.  

Bertão117defende que toda decisãoé precedente, 

sendo sua força, persuasiva ou vinculativa, determinada pela 

legislação do local, de acordo com a sua cultura jurídica, 

sendo preciso analisar na legislação estudada qual o grau de 

força que se denota aos precedentes, para se perceber a 

adoção, ou não, da StareDecisis118.  

 

12. A COMPATIBILIDADE DA TRADIÇÃO BRASILEIRA COM O 

SISTEMA DE PRECEDENTES VINCULANTES 

 

Didier Jr. e Souza relatam que o Direito brasileiro 

posterior à Independência política (1822) e nos primeiros 

                                                           
116 ZANETI JR., Hermes. O valor vinculante dos precedentes: teoria 

dos precedentes normativos formalmente vinculantes. 2. ed. rev. e 

atual. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 341-342. 
117 BERTÃO, Rafael Calheiros. Os precedentes no novo Código de 

Processo Civil: a valorização da stare decisis e o modelo de Corte 

Suprema brasileiro. Revista de Processo, São Paulo, v. 253, p. 347-

385, mar./2016. Disponível em: http://www.mpsp.mp.br/ 

portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli

_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.253.15.P

DF. Acesso em: 06 jan. 2018. 
118BERTÃO, Rafael Calheiros. Os precedentes no novo Código de 

Processo Civil: a valorização da stare decisis e o modelo de Corte 

Suprema brasileiro. Revista de Processo, São Paulo, v. 253, p. 347-

385, mar./2016. Disponível em: http://www.mpsp.mp.br/ 

portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli

_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.253.15.P

DF. Acesso em: 06 jan. 2018. 

http://www.mpsp.mp.br/
http://www.mpsp.mp.br/
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anos da República revela a consciência sobre o problema do 

precedente judicial e sua função diante do sistema 

jurídico119 

Temas relevantes como os efeitos dos precedentes 

judiciais, sua forma de publicação e citação demonstram a 

compreensão pelos juristas de oitocentos de que o precedente 

judicial e a jurisprudência consubstanciavam-se em fonte de 

normas jurídicas. 

Após a proclamação da República (1889), o Brasil 

sofre influência do Direito dos Estados Unidos da América 

no Direito público, especialmente nos Direitos constitucional 

e administrativo, cabendo destacar, a partir da instituição do 

regime republicano, a materialização do federalismo, do 

presidencialismo, do controle de constitucionalidade difuso 

das leis, da concepção de direitos individuais120. 

Bustamante121 relata que o Supremo Tribunal Federal 

republicano foi reconhecidamente influenciado pelas 

decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos da América 

no campo do Direito público, mencionando diversos 

precedentes do tribunal brasileiro em que os Ministros 

                                                           
119 DIDIER JR., Fredie; SOUZA, Marcus Seixas. O respeito aos 

precedentes como diretriz histórica do Direito brasileiro. Revista de 

Processo Comparado (RPC), São Paulo, v. 1, n. 2, p. 99-120, 

jul./dez. 2015. Disponível em: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/ 

2011/99382. Acesso em: 02 jul. 2017. 
120DIDIER JR., Fredie; SOUZA, Marcus Seixas. O respeito aos 

precedentes como diretriz histórica do Direito brasileiro. Revista de 

Processo Comparado (RPC), São Paulo, v. 1, n. 2, p. 99-120, 

jul./dez. 2015. Disponível em: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/ 

2011/99382. Acesso em: 02 jul. 2017. 
121 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente 

judicial: a justificação e a aplicação de regras jurisprudenciais. São 

Paulo: Noeses, 2012. 

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/
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fizeram expressa referência ao Direito constitucional 

estadunidense, à Constituição dos Estados Unidos da 

América e a sua Suprema Corte, como modelos para as 

respectivas instituições no Brasil122. 

Todavia, ressalta que a doutrina da época refutou a 

formalização do Direito dos Estados Unidos da América 

como direito subsidiário no Brasil. 

O problema teórico do respeito aos precedentes 

judiciais foi enfrentado pelos juristas dos primeiros anos da 

República similarmente ao modo como foi considerado pelos 

juristas do Império, discorrem Didier Jr. e Seixas Souza.  

No Império, os juízes não eram obrigados a seguir 

precedentes judiciais, então também chamados de arestos, 

baseando-se em argumentos como: i) a "ausência de força de 

lei" do precedente; ii) a possibilidade de "erro" da decisão 

paradigma; e iii) a referência ao fragmento do Codex que 

ordena aos juízes que as decisões dos juízes não devam se 

fundar nos "exemplos estabelecidos por outros" (i.e, 

precedentes), mas nas leis (C. 7.45.13)123 . 

Nos primeiros anos da República, a doutrina 

compreendeu a questão de forma muito similar. A eficácia 

vinculante ou normativa dos precedentes judiciais foi 

comparada ao exercício de atividade legislativa, proibida aos 

                                                           
122 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente 

judicial: a justificação e a aplicação de regras jurisprudenciais. São 

Paulo: Noeses, 2012. 
123DIDIER JR., Fredie; SOUZA, Marcus Seixas. O respeito aos 

precedentes como diretriz histórica do Direito brasileiro. Revista de 

Processo Comparado (RPC), São Paulo, v. 1, n. 2, p. 99-120, 

jul./dez. 2015. Disponível em: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/ 

2011/99382. Acesso em: 02 jul. 2017. 

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/
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tribunais; além disto, entendia-se que caso os juízes fossem 

obrigados a seguir os precedentes judiciais dos tribunais 

superiores eles teriam a sua "liberdade interpretativa" 

violada - o que seria vedado sob o novo regime 

constitucional. 

Aos precedentes era reconhecido, portanto, um efeito 

apenas persuasivo.  

A vinculatividade dos precedentes judiciais não foi 

reconhecida pela doutrina nem mesmo nos precedentes do 

Supremo Tribunal Federal em exercício do controle difuso 

de constitucionalidade das leis, forjado na Constituição 

Federal de 1891 com inspiração no judicial review 

estadunidense124.  

Didier Jr. e Souza relatam que um dos marcos do 

pensamento jurídico das últimas décadas foi a revisão do 

papel dos precedentes judiciais nos sistemas jurídicos 

romano-germânicos.125 

Para Didier e Souza, a teoria clássica das fontes do 

Direito teve de ser reconstruída, reverberando na 

reconstrução da Teoria Geral do Processo, com o aporte de 

                                                           
124DIDIER JR., Fredie; SOUZA, Marcus Seixas. O respeito aos 

precedentes como diretriz histórica do Direito brasileiro. Revista de 

Processo Comparado (RPC), São Paulo, v. 1, n. 2, p. 99-120, 

jul./dez. 2015. Disponível em: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/ 

2011/99382. Acesso em: 02 jul. 2017. 
125DIDIER JR., Fredie; SOUZA, Marcus Seixas. O respeito aos 

precedentes como diretriz histórica do Direito brasileiro. Revista de 

Processo Comparado (RPC), São Paulo, v. 1, n. 2, p. 99-120, 

jul./dez. 2015. Disponível em: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/ 

2011/99382. Acesso em: 02 jul. 2017. 

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/
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novos conceitos jurídicos fundamentais e a redefinição de 

outros que se tornaram obsoletos.126 

O precedente passou a ser considerado um fenômeno 

marcado pela ubiquidade, presente onde quer que se 

verifique decisão judicial, posto que a doutrina passou a 

dedicar-se ao estudo dos precedentes judiciais, concebendo 

as suas características e a dinâmica de sua aplicação, bem 

como a identificação dos seus efeitos nos mais diversos 

sistemas jurídicos, estudando também a relação dos estilos 

de decisão (style et La pratique des jugements) com o papel 

dos precedentes no Direito comparado127. 

Didier Jr. e Marcus Seixas Souza realçam que a 

construção de uma teoria geral dos precedentes judiciais 

somente se tornou um tema de interesse da doutrina 

brasileira nos últimos vinte anos, intensificada após as 

reformas por que passaram a Constituição Federal, o Código 

de Processo Civil e a Consolidação das Leis do Trabalho 

brasileiros, para dotar de alguns efeitos processuais os 

precedentes, a jurisprudência dos tribunais e os enunciados 

das suas súmulas, bem como após o surgimento da súmula 

vinculante.  

                                                           
126DIDIER JR., Fredie; SOUZA, Marcus Seixas. O respeito aos 

precedentes como diretriz histórica do Direito brasileiro. Revista de 

Processo Comparado (RPC), São Paulo, v. 1, n. 2, p. 99-120, 

jul./dez. 2015. Disponível em: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/ 

2011/99382. Acesso em: 02 jul. 2017. 
127DIDIER JR., Fredie; SOUZA, Marcus Seixas. O respeito aos 

precedentes como diretriz histórica do Direito brasileiro. Revista de 

Processo Comparado (RPC), São Paulo, v. 1, n. 2, p. 99-120, 

jul./dez. 2015. Disponível em: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/ 

2011/99382. Acesso em: 02 jul. 2017. 

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/
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As transformações em curso na jurisdição 

constitucional brasileira, a exemplo da teoria da 

transcendência dos motivos determinantes da decisão de 

inconstitucionalidade, a mutação constitucional do art. 52, X, 

da Constituição Federal e a teoria da inconstitucionalidade 

por arrastamento contribuíram para o aprofundamento do 

estudo do precedente judicial, nas lições de Didier e Souza. 

No Brasil, o sistema de precedentes ganhou relevo e 

impulso no cenário jurídico nacional com a EC nº 3/1993128, 

quando instituída a Ação Declaratória de 

Constitucionalidade (ADC), e com ela o efeito vinculante 

das decisões proferidas pelo STF, efeito esse estendido às 

decisões do STF nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 

                                                           
128 Emenda Constitucional nº 3, de 17 de março de 1993. Altera os arts. 

40, 42, 102, 103, 155, 156, 160, 167 da Constituição Federal. Art. 1.º 

Os dispositivos da Constituição Federal abaixo enumerados passam 

a vigorar com as seguintes alterações: ... Art. 102. ....... I - ....... a) a 

ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal 

ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato 

normativo federal; § 1.º A argüição de descumprimento de preceito 

fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo 

Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.  § 2.º As decisões 

definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, 

nas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato 

normativo federal, produzirão eficácia contra todos e efeito 

vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário 

e ao Poder Executivo. 

BRASIL. Emenda Constitucional n. 3, de 17 de março de 1993. 

Altera os arts. 40, 42, 102, 103, 155, 156, 160, 167 da Constituição 

Federal. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 mar. 1993. 

Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/e

mc03.htm. Acesso em: 1º mar. 2019. 
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- ADIn, por meio do art. 28, parágrafo único, da Lei 

9.868/1999.129 

Zaneti Jr. registra que o sistema jurídico brasileiro é 

híbrido, misturando-se aspectos das tradições romano-

germânica e de common law.130 

Tal entendimento é notadamente seguido pela 

doutrina contemporânea de escol, a exemplo de Barreiros131, 

ao enfatizar que o sistema brasileiro convive com um 

paradoxo metodológico: “a necessidade de compatibilizar 

uma tradição constitucional extremamente influenciada pelo 

                                                           
129 Lei 9.868/1999:  Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito 

em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em 

seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a 

parte dispositiva do acórdão. Parágrafo único. A declaração de 

constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a 

interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de 

inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra 

todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder 

Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e 

municipal. 

BRASIL. Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999. Dispõe sobre o 

processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da 

ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal 

Federal. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 nov. 1999. 

Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9868.htm. Acesso em: 1º 

mar. 2019. 
130 ZANETI JR., Hermes. Processo constitucional: o modelo 

constitucional do processo civil brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2007. p. 17. 
131 BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Estruturação de um sistema 

de precedentes no Brasil e concretização da igualdade: desafios no 

contexto de uma sociedade multicultural. In: DIDIER JR., Fredie et 

al (coords.). Precedentes. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 183-213. 

Coleção Grandes Temas do Novo CPC, v. 3. p. 183-213. 
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direito norte-americano e uma tradição infraconstitucional 

sustentada em influências oriundas da Europa continental.” 

Bustamante132 registra que tanto os magistrados do 

common law quanto os de civil law têm preocupação com 

precedentes, apenas a atitude deles frente aos mesmos é que 

muda. Enquanto juízes de common law buscam estabelecer 

uma comparação entre o precedente e o caso a julgar a partir 

dos chamados “fatos materiais”; os juízes do civil law 

adotam o precedente como um pronunciamento em forma de 

regra, tratando-o de forma abstrata, como norma133. 

 

13. FORÇA OBRIGATÓRIA DE PRECEDENTE POR LEI 

FEDERAL 

 

Discorrendo sobre a vinculação dos precedentes no 

CPC/2015, Peixoto defende que não existe qualquer vício de 

inconstitucionalidade na fixação da obrigatoriedade de 

precedentes por meio da legislação infraconstitucional.134 

                                                           
132 DIDIER JR., Fredie; SOUZA, Marcus Seixas. O respeito aos 

precedentes como diretriz histórica do Direito brasileiro. Revista de 

Processo Comparado (RPC), São Paulo, v. 1, n. 2, p. 99-120, 

jul./dez. 2015. Disponível em: 

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/99382. Acesso em: 02 jul. 

2017. 
133 DIDIER JR., Fredie; SOUZA, Marcus Seixas. O respeito aos 

precedentes como diretriz histórica do Direito brasileiro. Revista de 

Processo Comparado (RPC), São Paulo, v. 1, n. 2, p. 99-120, 

jul./dez. 2015. Disponível em: 

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/99382. Acesso em: 02 jul. 

2017. 
134 PEIXOTO, Ravi. (In)constitucionalidade da vinculação dos 

precedentes no CPC/2015: um debate necessário. Civil Procedure 

Review, [s.l.], v. 8, n. 2, p. 93-133, May/Aug. 2017. Disponível em: 

http://www.academia.edu/35138611/_In_constitucionalidade_da_vi
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Peixoto inicia sua explanação analisando a 

possibilidade de existência de inconstitucionalidade no rol de 

precedentes obrigatórios constantes do art. 927 do 

CPC/2015. 

Elenca os argumentos doutrinários pela 

inconstitucionalidade, ao mencionar que há posição 

doutrinária que considera o rol de precedentes obrigatórios 

existente no art. 927 inconstitucional, desde que não haja 

previsão semelhante na Constituição135. 

Entretanto, afasta a tese da inconstitucionalidade 

empregando a técnica de interpretação e aplicação dos 

assentos portugueses, salientando que a inserção dos 

precedentes obrigatórios na dinâmica do direito brasileiro 

requer o desenvolvimento de toda uma técnica apta a 

interpretá-los adequadamente. 

Acrescenta que para se verificar a incidência de uma 

determinada ratio decidendi a um outro caso concreto, 

pressupõe-se uma análise comparativa entre as duas 

situações fáticas alegadas pelas partes para verificar a 

(im)possibilidade de incidência da norma do precedente 

invocado. 

Ravi Peixoto ainda destaca que o argumento da 

inconstitucionalidade é baseado em um suposto 

                                                           
ncula%C3%A7%C3%A3o_dos_precedentes_no_CPC_2015_-

_um_debate_necess%C3%A1rio. Acesso em: 02 jul. 2018. 
135 PEIXOTO, Ravi. (In)constitucionalidade da vinculação dos 

precedentes no CPC/2015: um debate necessário. Civil Procedure 

Review, [s.l.], v. 8, n. 2, p. 93-133, May/Aug. 2017. Disponível em: 

http://www.academia.edu/35138611/_In_constitucionalidade_da_vi

ncula%C3%A7%C3%A3o_dos_precedentes_no_CPC_2015_-

_um_debate_necess%C3%A1rio. Acesso em: 02 jul. 2018. 
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entendimento dos tribunais superiores, que já recusaram, em 

outros momentos da histórica institucional brasileira (um 

julgado datado de 1977 e outro de 1992) a aplicação do 

precedente.  

Contudo, ressalta a constitucionalidade dos 

precedentes obrigatórios contidos no CPC/2015, observando 

que não há qualquer tendência dos tribunais superiores no 

sentido de reconhecer a inconstitucionalidade dos 

precedentes constantes do art. 927 do CPC/2015. 
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CAPÍTULO VI 

 

NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL SOBRE 

PRECEDENTES 

 

 

Nogueira136 relata que o novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 190, previu o que se denomina de cláusula 

geral de negociação processual e que, por autorização dessa 

norma, as partes podem celebrar diversos negócios jurídicos 

processuais, que tenham como objeto direitos, poderes, 

faculdades, ônus e deveres, assim como pactuar mudanças 

no procedimento que reputarem relevantes para melhor 

tutela do direito posto em litígio. 

Júlia Lipiani e Marília Siqueira137 discorrem que o 

novo Código de Processo Civil consagra o direito 

fundamental à liberdade no processo por meio do exercício 

do autorregramento da vontade, fazendo surgir um novo (e 

relevante) princípio processual: o princípio do respeito ao 

autorregramento da vontade no processo o qual deve ser 

inserido no rol de normas fundamentais do processo civil138. 

                                                           
136 NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa et al. É possível a resilição 

unilateral em negócios jurídicos bilaterais processuais? Revista 

Brasileira de Direito Processual (RBDPro), Belo Horizonte, ano 

23, n. 92, p. 257-269, out./dez. 2015. 
137 LIPIANI, Júlia; SIQUEIRA, Marília. Negócios jurídicos processuais 

sobre mediação e conciliação. Revista Magister de Direito Civil e 

Processual Civil, Porto Alegre, v. 68, p. 91-116, set./out. 2015. 
138LIPIANI, Júlia; SIQUEIRA, Marília. Negócios jurídicos processuais 

sobre mediação e conciliação. Revista Magister de Direito Civil e 

Processual Civil, Porto Alegre, v. 68, p. 91-116, set./out. 2015. p. 92. 
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Explicam Lipiani e Siqueira que uma das grandes 

novidades que permite confirmar a possibilidade de 

celebração de negócios jurídicos que tenham por objeto atos 

do processo ou situações jurídicas processuais é a cláusula 

geral de negociação processual decorrente do mencionado 

art. 190 do CPC. 

Lorena Miranda Santos Barreiros139 defende ser 

possível harmonizar a autonomia da vontade das partes com 

o caráter público do processo, sem implicar num indesejável 

retorno à fase do privatismo processual140.  

 Para Lorena Miranda, o espaço concedido a essa 

autonomia decorre da circunstância de serem as partes as 

destinatárias da prestação jurisdicional e de possuírem 

interesse e maiores condições de avaliar as providências 

necessárias para o alcance da solução do litígio, sem, com 

isso, deixar de resguardar os objetivos processuais ligados ao 

interesse público, tais como a paz social e o bem comum141. 

                                                           
139BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções processuais e 

Poder Público. 2016. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade 

Federal da Bahia, Salvador, 2016. Disponível em: 

http://repositorio.ufba.br:8080/ri/bitstream/ri/22520/1/LORENA%2

0MIRANDA%20SANTOS%20BARREIROS.pdf. Acesso em: 02 

jul. 2017. 
140 BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções processuais e 

Poder Público. 2016. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade 

Federal da Bahia, Salvador, 2016. Disponível em: 

http://repositorio.ufba.br:8080/ri/bitstream/ri/22520/1/LORENA%2

0MIRANDA%20SANTOS%20BARREIROS.pdf. Acesso em: 02 

jul. 2017. p. 100. 
141BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções processuais e 

Poder Público. 2016. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade 

Federal da Bahia, Salvador, 2016. Disponível em: 

http://repositorio.ufba.br:8080/ri/bitstream/ri/22520/1/LORENA%2
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Elucida Lorena Miranda que o CPC/2015 rompeu 

com o paradigma publicista, permitindo às partes a 

celebração de convenções sobre o procedimento e sobre as 

suas situações jurídicas processuais (ônus, deveres, poderes 

e faculdades), reduzindo o protagonismo judicial142, em 

conformidade com o estatuído no art. 190. 

A autora conceitua negócios jurídicos processuais 

como fatos voluntários (exteriorizações de vontade 

unilaterais, bilaterais ou plurilaterais) que sofreram a 

incidência de norma processual, cujo suporte fático atribui 

ao sujeito o poder de decidir quanto à prática ou não do ato 

e quanto à definição de seu conteúdo eficacial (tanto 

selecionando uma categoria jurídica eficacial já definida 

previamente pelo sistema jurídico, quanto estabelecendo, 

dentro dos limites fixados no próprio ordenamento jurídico, 

determinadas situações jurídicas processuais ou alteração do 

procedimento)143. 

Relata que os negócios jurídicos processuais 

submetem-se a diversos critérios de classificação, 

                                                           
0MIRANDA%20SANTOS%20BARREIROS.pdf. Acesso em: 02 

jul. 2017. p. 100. 
142BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções processuais e 

Poder Público. 2016. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade 

Federal da Bahia, Salvador, 2016. Disponível em: 

http://repositorio.ufba.br:8080/ri/bitstream/ri/22520/1/LORENA%2

0MIRANDA%20SANTOS%20BARREIROS.pdf. Acesso em: 02 

jul. 2017. p. 100. 
143BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções processuais e 

Poder Público. 2016. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade 

Federal da Bahia, Salvador, 2016. Disponível em: 

http://repositorio.ufba.br:8080/ri/bitstream/ri/22520/1/LORENA%2

0MIRANDA%20SANTOS%20BARREIROS.pdf. Acesso em: 02 

jul. 2017. p. 100. 
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destacando que, quanto ao objeto, há negócios relativos ao 

objeto litigioso do processo (a exemplo da transação 

extintiva do litígio e do reconhecimento da procedência do 

pedido) e aqueles atinentes ao processo em si (tais como o 

acordo para suspensão convencional do processo e as 

convenções acerca da distribuição do ônus da prova).  

A partir da classificação dos atos jurídicos em geral, 

João Paulo Lordelo Guimarães Tavares144 assevera ser 

possível chegar aos atos jurídicos processuais, 

compreendidos como todo ato humano que uma norma 

processual tenha como apto a produzir efeitos jurídicos em 

uma relação jurídica processual145.  

João Paulo Guimarães Tavares conceitua negócio 

jurídico processual como a declaração de vontade expressa, 

tácita ou implícita, a que são reconhecidos efeitos jurídicos, 

conferindo-se ao sujeito o poder de escolher a categoria 

jurídica ou estabelecer certas situações jurídicas processuais, 

                                                           
144 TAVARES, João Paulo Lordelo Guimarães. Da admissibilidade dos 

negócios jurídicos processuais no novo Código de Processo Civil: 

aspectos teóricos e práticos. In: RODRIGUES, Geisa de Assis; 

ANJOS FILHO, Robério Nunes dos (orgs.). Reflexões sobre o novo 

Código de Processo Civil. Brasília, DF: ESMPU, 2016. v. 2. p. 59-

84. Disponível em: http://escola.mpu.mp.br/publicacoes/obras-

avulsas/e-books/reflexoes-sobre-o-novo-codigo-de-processo-civil-

volume-2. Acesso em: 02 jul. 2017. p. 59. 
145TAVARES, João Paulo Lordelo Guimarães. Da admissibilidade dos 

negócios jurídicos processuais no novo Código de Processo Civil: 

aspectos teóricos e práticos. In: RODRIGUES, Geisa de Assis; 

ANJOS FILHO, Robério Nunes dos (orgs.). Reflexões sobre o novo 

Código de Processo Civil. Brasília, DF: ESMPU, 2016. v. 2. p. 59-

84. Disponível em: http://escola.mpu.mp.br/publicacoes/obras-

avulsas/e-books/reflexoes-sobre-o-novo-codigo-de-processo-civil-

volume-2. Acesso em: 02 jul. 2017. p. 70. 

http://escola.mpu.mp.br/publicacoes/obras-avulsas/e-books/reflexoes-sobre-o-novo-codigo-de-processo-civil-volume-2
http://escola.mpu.mp.br/publicacoes/obras-avulsas/e-books/reflexoes-sobre-o-novo-codigo-de-processo-civil-volume-2
http://escola.mpu.mp.br/publicacoes/obras-avulsas/e-books/reflexoes-sobre-o-novo-codigo-de-processo-civil-volume-2
http://escola.mpu.mp.br/publicacoes/obras-avulsas/e-books/reflexoes-sobre-o-novo-codigo-de-processo-civil-volume-2
http://escola.mpu.mp.br/publicacoes/obras-avulsas/e-books/reflexoes-sobre-o-novo-codigo-de-processo-civil-volume-2
http://escola.mpu.mp.br/publicacoes/obras-avulsas/e-books/reflexoes-sobre-o-novo-codigo-de-processo-civil-volume-2
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sendo sua característica marcante a soma da vontade do ato 

com a vontade do resultado prático pretendido146. 

Fredie Didier Jr. e Pedro Henrique Pedrosa 

Nogueira147 lecionam que negócio processual é o fato 

jurídico voluntário em cujo suporte fático esteja conferido ao 

respectivo sujeito o poder de escolher a categoria jurídica ou 

estabelecer, dentro dos limites fixados no próprio 

ordenamento jurídico, certas situações jurídicas processuais.  

Revelam Didier Jr. e Nogueira que, no negócio 

jurídico, há escolha da categoria jurídica, do regramento 

jurídico para uma determinada situação, razão pela qual lhes 

parece inquestionável a existência de um espaço deixado aos 

sujeitos processuais para influírem e participarem na 

construção da atividade procedimental148.  

                                                           
146TAVARES, João Paulo Lordelo Guimarães. Da admissibilidade dos 

negócios jurídicos processuais no novo Código de Processo Civil: 

aspectos teóricos e práticos. In: RODRIGUES, Geisa de Assis; 

ANJOS FILHO, Robério Nunes dos (orgs.). Reflexões sobre o novo 

Código de Processo Civil. Brasília, DF: ESMPU, 2016. v. 2. p. 59-

84. Disponível em: http://escola.mpu.mp.br/publicacoes/obras-

avulsas/e-books/reflexoes-sobre-o-novo-codigo-de-processo-civil-

volume-2. Acesso em: 02 jul. 2017. p. 70. 
147 DIDIER JR., Fredie; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. A 

promessa de recompensa judicial e o novo CPC. In: MACÊDO, 

Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre (orgs.). 

Execução. 2. ed. rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016. Disponível 

em: 

https://www.academia.edu/31924226/A_promessa_de_recompensa_

judicial_e_o_novo_CPC. Acesso em: 02 jul. 2017. 
148 DIDIER JR., Fredie; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. A 

promessa de recompensa judicial e o novo CPC. In: MACÊDO, 

Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre (orgs.). 

Execução. 2. ed. rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016. Disponível 

em: 

http://escola.mpu.mp.br/publicacoes/obras-avulsas/e-books/reflexoes-sobre-o-novo-codigo-de-processo-civil-volume-2
http://escola.mpu.mp.br/publicacoes/obras-avulsas/e-books/reflexoes-sobre-o-novo-codigo-de-processo-civil-volume-2
http://escola.mpu.mp.br/publicacoes/obras-avulsas/e-books/reflexoes-sobre-o-novo-codigo-de-processo-civil-volume-2
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Pontificam, outrossim, que os negócios processuais 

têm como objeto situações jurídicas tipicamente processuais. 

Leonardo Carneiro da Cunha149 pontifica que o 

negócio jurídico é produto da autonomia privada ou da 

autorregulação de interesses, implicando liberdade de 

celebração e de estipulação. Isso não impede que a legislação 

fixe o regime de determinados negócios. Nesse caso, tem-se 

um tipo previsto em lei, estando nela regulado. É o chamado 

o negócio jurídico típico, sendo dispensável o esforço da(s) 

parte(s) na sua regulação, pois, segundo o autor, a regulação 

já está estabelecida em lei150.Por tudo isso, a doutrina admite 

negócio jurídico processual sobre precedentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
https://www.academia.edu/31924226/A_promessa_de_recompensa_

judicial_e_o_novo_CPC. Acesso em: 02 jul. 2017. 
149 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócios jurídicos processuais no 

processo civil brasileiro. In: CABRAL, Antônio do Passo; 

NOGUEIRA, Pedro Henrique (coords.). Negócios processuais. 

Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 39-74. Coleção Grandes Temas do 

novo CPC, v. 2. 
150CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócios jurídicos processuais no 

processo civil brasileiro. In: CABRAL, Antônio do Passo; 

NOGUEIRA, Pedro Henrique (coords.). Negócios processuais. 

Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 39-74. Coleção Grandes Temas do 

novo CPC, v. 2. 
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14. EFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL SOBRE 

PRECEDENTE 

 

No contexto atual, a homologação judicial tem 

função de ato integrativo da eficácia de negócios jurídicos 

processuais. Ao estabelecer a necessidade de homologação 

judicial de um determinado ato jurídico, o ordenamento 

pretende que o juiz fiscalize a validade do ato praticado. 

Reconhecida a sua higidez, a homologação confere ao ato, 

antes dotado de eficácia parcial, a sua plena eficácia. Negada 

a homologação, não se perfaz a condição legal de eficácia do 

ato. 

Lorena Miranda elenca situações nas quais a lei 

exige, expressamente, a homologação judicial de um negócio 

jurídico processual unilateral (a exemplo da desistência, 

conforme se verifica do teor do art. 200, parágrafo único, do 

CPC/2015) ou bilateral/plurilateral (como se observa do art. 

357, §2º, do CPC/2015, ao tratar do saneamento consensual 

do processo, e do art. 862, §2º, do CPC/2015, ao disciplinar 

a escolha convencional do administrador-depositário em 

penhora de empresa, de outros estabelecimentos e de 

semoventes). 

Contudo, salienta, não existindo previsão expressa de 

submissão do negócio processual à homologação judicial, 

reputar-se-á esta desnecessária, produzindo-se 

imediatamente os efeitos decorrentes do acordo celebrado. 

Sublinha Lorena Miranda que a eficácia imediata dos 

negócios processuais é consequência direta da norma 

extraída do art. 200 do CPC/2015 e decorrência lógica do 
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princípio do respeito ao autorregramento da vontade no 

processo. O entendimento que subordina irrestritamente a 

eficácia de todo negócio processual à chancela judicial revela 

dessintonia com o direito à liberdade no âmbito 

processual151. 

Júlio Gulherme Müller152 revela que eficácia dos 

negócios processuais atípicos é a aptidão legal para produzir 

os efeitos decorrentes da manifestação da vontade negocial 

das partes. 

Registra que tal como a constituição de negócios 

jurídicos só se permite dentro dos limites legais, a sua 

eficácia, desde a vinculação, depende da lei jurídica. 

A autonomia privada das partes, para a produção dos 

efeitos por elas desejados no processo, é autorizada por lei 

para alguns temas específicos e individualmente 

identificados (negócios processuais típicos), bem como para 

situações indeterminadas reguladas por uma cláusula geral 

(negócios processuais atípicos – CPC, art. 190). 

No plano da eficácia, a autorização legal (CPC, art. 

200) é de que os negócios processuais produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção dos 

direitos segundo a vontade manifestada pelas partes. 

                                                           
151 BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Convenções processuais e 

Poder Público. 2016. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade 

Federal da Bahia, Salvador, 2016. Disponível em: 

http://repositorio.ufba.br:8080/ri/bitstream/ri/22520/1/LORENA%2

0MIRANDA%20SANTOS%20BARREIROS.pdf. Acesso em: 02 

jul. 2017. 
152 MÜLLER, Júlio Guilherme. Negócios processuais e 

desjudicialização da produção da prova: análise econômica e 

jurídica. São Paulo: RT, 2017. Coleção O Novo Processo Civil. 
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Müller entende que no novo modelo processual, onde 

convivem harmonicamente o publicismo e o privatismo, a 

eficácia jurídica prevista das convenções processuais 

independe de homologação judicial, exceto nos casos em que 

a lei expressamente exigir o prévio controle ou participação 

do juiz, como ocorre na desistência da ação (CPC, parágrafo 

único do art. 200), na fixação do calendário processual (CPC, 

art. 191), no saneamento negociado pelas partes (CPC, § 2° 

do art. 357), na autocomposição sobre o objeto da demanda 

(CPC, § 11 do art. 334) e outros153. 

Salienta Müller que se exigir a homologação da 

convenção pelo juiz seria insistir no antigo modelo 

publicista, no qual todo e qualquer tipo de ato é controlado 

integralmente pelo magistrado.  

Os negócios processuais não estão sujeitos à 

homologação e sua eficácia jurídica autoriza, desde a sua 

celebração, a produção dos efeitos manifestados pela 

vontade das partes. 

Todavia, destaca Müller: o juiz não está impedido de 

controlar a validade da convenção e fiscalizar e restringir os 

efeitos provisórios ou definitivos.  

Barreto sublinha que o juiz deve intervir nos negócios 

sempre que imprescindível, contudo, nem sempre será 

necessário. Se o controle previsto no parágrafo único do art. 

190, permite que o juiz intervenha podendo acionar às partes 

                                                           
153 MÜLLER, Júlio Guilherme. Negócios processuais e 

desjudicialização da produção da prova: análise econômica e 

jurídica. São Paulo: RT, 2017. Coleção O Novo Processo Civil. 
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sobre defeitos do negócio, e assim, as partes podem corrigir 

os defeitos, então vê-se a colaboração.154 

Sobre os limites à celebração dos negócios 

processuais, Arbs salienta que as regras de ordem pública 

representam obstáculo à autonomia da vontade das partes em 

todos os ramos do direito, inclusive no processo.155 

Nesse contexto, explicita Arbs que os contratos 

processuais são vedados se violarem os princípios do devido 

processo legal, porquanto acarreta na previsibilidade do 

procedimento alcançando a segurança jurídica, contraditório 

e ampla defesa, busca da verdade, juiz natural, celeridade, 

registrando que as convenções processuais que regulam os 

prazos e alteram o cronograma procedimental devem atentar 

para o interesse público de duração razoável do processo156. 

 

 

 

 

                                                           
154 BARRETO, Adalberta Fulco F. P. O papel do juiz como gestor nos 

negócios processuais. In: PEIXOTO, Renata Cortez Vieira; SOUSA, 

Rosalina Freitas Martins de; ANDRADE, Sabrina Dourado França 

(coords.). Temas relevantes de Direito Processual Civil: elas 

escrevem. Recife: Armador, 2016. p. 95-111. 
155 ARBS, Paula Saleh. Negócios jurídicos processuais: é necessária a 

homologação judicial? In: PEIXOTO, Renata Cortez Vieira; 

SOUSA, Rosalina Freitas Martins de; ANDRADE, Sabrina Dourado 

França (coords.). Temas relevantes de Direito Processual Civil: 

elas escrevem. Recife: Armador, 2016. p. 113-125. 
156 ARBS, Paula Saleh. Negócios jurídicos processuais: é necessária a 

homologação judicial? In: PEIXOTO, Renata Cortez Vieira; 

SOUSA, Rosalina Freitas Martins de; ANDRADE, Sabrina Dourado 

França (coords.). Temas relevantes de Direito Processual Civil: 

elas escrevem. Recife: Armador, 2016. p. 113-125. 
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15. CHOICE OF LAW E RESTRIÇÃO À EFICÁCIA DO NEGÓCIO 

JURÍDICO PROCESSUAL SOBRE PRECEDENTE 

 

Nas negociações contratuais, as partes podem, 

freqüentemente, escolher a lei de contratos de direito com 

base em práticas anteriores e as experiências positivas e 

negativas relacionadas ao parceiro comercial e/ou a 

transação. 

Tiburcio explica que a possibilidade de as partes 

escolherem a lei aplicável aos contratos celebrados no Brasil 

suscita alguma controvérsia quando a matéria é submetida ao 

Judiciário, mas é pacífica quando submetida à arbitragem, 

por conta de disposição expressa de lei157. 

O entendimento é amparado em fonte doutrinária 

segura158.  

Kobayashi e Ribstein apontam um efeito importante 

na permissão conferida às partes na escolha da lei, a melhora 

das regras e regulamentos estaduais: 

 

                                                           
157 TIBURCIO, Carmen. Cláusula compromissória em contrato 

internacional: interpretação, validade, alcance objetivo e subjetivo. 

Revista de Processo, São Paulo, v. 241, p. 521-566, mar. 2015. 
158 Pedro Batista Martins, em trabalho intitulado Kompetenz-Kompetenz, 

Poderes para firmar cláusula compromissória e escolha da Lei 

Aplicável, observa que a legislação editada no país (referindo-se à lei 

de arbitragem) não deixa margem de dúvida quanto ao entendimento 

pacífico da escolha da lei aplicável às demandas submetidas à 

arbitragem. 

MARTINS, Pedro Batista. Kompetenz-Kompetenz: poderes para 

firmar cláusula compromissória e escolha da lei aplicável. Disponível 

em: http://batistamartins.com/kompetenz-kompetenz-poderes-para-

firmar-clausula-compromissoria-e-escolha-da-lei-aplicavel-2/. 

Acesso em: 02 jul. 2018. 
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Um efeito importante de permitir a livre 

escolha da lei é melhorar as regras e 

regulamentos estaduais, reduzindo os 

incentivos do grupo de interesse para 

promover leis ineficientes. Os legisladores 

podem impor custos, ou podem fornecer 

benefícios sub-ótimos para aqueles que têm 

pouca influência no processo legislativo, 

porque residem fora da jurisdição ou 

pertencem a grupos de interesse que são 

relativamente fracos em jurisdições 

específicas.159 

 

Para os autores, o direito empresarial é um terreno 

fértil para a escolha da lei em detrimento das leis estaduais 

obrigatórias: “o direito empresarial é um dos exemplos mais 

claros do uso da escolha contratual da lei em detrimento das 

lei estaduais obrigatórias.”160 

Discorrendo sobre competência adequada, Braga 

observa que, às partes, é conferido o poder de escolher um 

“foro amigável”, em que imagina que sua causa será mais 

favoravelmente apresentada e apreciada, aumentando suas 

                                                           
159 KOBAYASHI, Bruce H.; RIBSTEIN, Larry E. Contract and 

jurisdictional freedom: the rise and fall of freedom of contract. Duke 

University, London, p. 325-349,17 Apr. 2000. Disponível em: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=189708. 

Acesso em: 1º fev. 2019. Tradução nossa. 
160 KOBAYASHI, Bruce H.; RIBSTEIN, Larry E. Contract and 

jurisdictional freedom: the rise and fall of freedom of contract. Duke 

University, London, p. 325-349,17 Apr. 2000. Disponível em: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=189708. 

Acesso em: 1º fev. 2019. Tradução nossa. 
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chances de êxito.161Trata-se do instituto denominado forum 

shopping. Explica a autora que o poder de escolher o foro  é 

expressão da sua liberdade e autonomia da vontade – que se 

concretiza por ato tipicamente negocial, assim como deriva 

da disponibilidade legislativa assegurada ao jurisdicionado. 

Entretanto, adverte a autora que, no intuito de evitar 

o abuso desse poder, se exercido com espírito meramente 

emulativo, só para dificultar a defesa do adversário, o bom 

andamento do feito, ou, simplesmente, optando-se por 

jurisdição inadequada, criou-se como limite a doutrina do 

forum non conveniens. 

 O forum non conveniens refere-se ao poder de recusa 

do juízo internacionalmente escolhido, deixando ao seu 

arbítrio a possibilidade de negar a prestação jurisdicional, 

acaso demonstrada a competência concorrente de outro 

Estado, como mais adequada para atender aos interesses e 

reclames, públicos e privados, das partes e da melhor justiça. 

Braga ainda acentua que, no juízo de valoração, são 

apreciadas minuciosamente questões pertinentes aos 

interesses privados das partes, assim como o interesse 

público envolvido. 

A busca da adequação da prática judiciária a um 

modelo democrático de processo autoriza além da escolha do 

foro competente para o julgamento da querela, a escolha da 

lei, também adequada, igualmente com o escopo da causa ser 

                                                           
161 BRAGA, Paula Sarno. Competência adequada. Revista de Processo, 

São Paulo, n. 219, p. 13-41, maio/2013. Disponível em: 

http://www.academia.edu/9248971/Compet%C3%AAncia_adequad

a._Revista_de_Processo_n._219_2013. Acesso em: 06 jan. 2018. 
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melhor apreciada, aumentando, assim, as chances de vitória, 

ensina Paula Sarno Braga. 

Dissertando sobre a escolha da lei aplicável, Nádia de 

Araújo e Lauro Gama Jr.162 entendem que a autonomia da 

vontade das partes está no cerne dos futuros Princípios da 

Haia, sendo manifestamente incentivada pelos Princípios a 

escolha do direito aplicável.  

Araújo e Gama Jr. lembram que o novo Projeto da 

Conferência de Haia vem ao encontro da necessidade 

genuína de reforçar a autonomia da vontade das partes em 

todo o mundo e que a liderança atribuída à autonomia da 

vontade pelos futuros Princípios da Haia está em plena 

consonância com o reconhecimento mundialmente 

generalizado da validade de cláusulas de escolha da lei 

aplicável aos contratos internacionais. 

Os autores relatam que a ideia de um instrumento não 

vinculante para promover normas sobre a lei aplicável aos 

contratos internacionais não é nova, pois em 1980, um Grupo 

de Trabalho criado pela Comissão de Prática e Direito 

Comercial da Câmara de Comércio Internacional (CCI) 

submeteu aos seus Comitês Nacionais uma proposta de 

diretrizes para o direito aplicável aos contratos 

internacionais.  

Naquela ocasião, assinalam Nádia de Araújo e Lauro 

Gama Jr., considerou-se que as disputas comerciais 

                                                           
162 ARAÚJO, Nádia de; GAMA JR., Lauro. A escolha da lei aplicável 

aos contratos do comércio internacional: os futuros princípios da Haia 

e perspectivas para o Brasil. Revista de Arbitragem e Mediação 

(Rarb), v. 9, n. 34, p. 11-41, jul./set 2012. Disponível em: 

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/79325. Acesso em: 1º fev. 

2019. 
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internacionais geralmente levantam questões envolvendo a 

lei aplicável aos contratos, sendo apropriado recomendar aos 

árbitros que considerem regras de conflito de leis no espaço 

em casos onde a lei aplicável aos contratos está em 

questão163. 

No Brasil, em 1996, foi promulgada a Lei de 

Arbitragem prevendo expressamente a possibilidade de 

escolha pelas partes da lei aplicável.  

Trata-se de dispositivo legal de reconhecido avanço, 

quando comparado ao sistema anterior. É o que se extrai do 

art. 2º da lei 9.307/1996: 

 

Art. 2º A arbitragem poderá ser de direito ou 

de eqüidade, a critério das partes. 

§ 1º Poderão as partes escolher, livremente, 

as regras de direito que serão aplicadas na 

arbitragem, desde que não haja violação aos 

bons costumes e à ordem pública. 

§ 2º Poderão, também, as partes 

convencionar que a arbitragem se realize 

com base nos princípios gerais de direito, 

nos usos e costumes e nas regras 

internacionais de comércio. 

§ 3o A arbitragem que envolva a 

administração pública será sempre de direito 

e respeitará o princípio da publicidade.           

(Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015). 

                                                           
163 ARAÚJO, Nádia de; GAMA JR., Lauro. A escolha da lei aplicável 

aos contratos do comércio internacional: os futuros princípios da Haia 

e perspectivas para o Brasil. Revista de Arbitragem e Mediação 

(Rarb), v. 9, n. 34, p. 11-41, jul./set 2012. Disponível em: 

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/79325. Acesso em: 1º fev. 

2019. 
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Retomando a doutrina de Nádia de Araújo e Lauro 

Gama Jr.164, observa-se que no Mercosul, embora não 

existam regras sobre a escolha da lei aplicável aos contratos 

internacionais, há permissão para a autonomia da vontade 

quando a controvérsia for solucionada mediante arbitragem. 

A regulamentação da matéria ocorreu através do disposto no 

Acordo sobre Arbitragem Comercial Internacional, de 1992, 

que, todavia só entrou em vigor no Brasil por meio do Dec. 

4.719/2003.  

O art. 10 do Acordo sobre Arbitragem Comercial 

Internacional, disciplina: “As partes poderão eleger o direito 

que se aplicará para solucionar a controvérsia com base no 

direito internacional privado e seus princípios, assim como 

no direito do comércio internacional (…)”. 

Os autores ainda acentuam que na ausência de 

escolha, caberá aos árbitros decidir também segundo as 

fontes existentes.  

Quanto à aplicação do instituto no judiciário 

brasileiro, os autores observam que não houve qualquer 

alteração legislativa no Brasil e a jurisprudência deixou claro 

que, embora permitida no caso da arbitragem, a escolha da 

lei pelas partes não é autorizada pelo art. 9.º da LINDB (Lei 

de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). 

                                                           
164 ARAÚJO, Nádia de; GAMA JR., Lauro. A escolha da lei aplicável 

aos contratos do comércio internacional: os futuros princípios da Haia 

e perspectivas para o Brasil. Revista de Arbitragem e Mediação 

(Rarb), v. 9, n. 34, p. 11-41, jul./set 2012. Disponível em: 

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/79325. Acesso em: 1º fev. 

2019. 
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E concluem que a situação é de incerteza jurídica 

sobre a utilização da autonomia da vontade na escolha da lei 

em contratos internacionais cujos litígios sejam julgados 

pelo Judiciário brasileiro165. 

No âmbito internacional, Fabiane Verçosa relata que 

a legislação do Estado de Nova Iorque foi alterada em 1984, 

com a promulgação dos §§ 5-1401 e 1402 da New York 

General Obligations Law (NYGOL). A intenção mediata dos 

autores da referida lei era assegurar a posição ocupada por 

NY como um dos maiores centros comerciais e financeiros 

do planeta. E, indiretamente, aumentar as oportunidades de 

emprego e receita fiscal daquele Estado norteamericano. 

Um dos objetivos imediatos do legislador nova-

iorquino, contudo, era afastar a exigência que os tribunais 

estaduais e federais em Nova Iorque vinham fazendo até 

então para reconhecerem como válida a eleição, pelas partes, 

do direito de Nova Iorque: a necessidade de vínculos entre o 

contrato e o Estado de NY.  

Dispõem os dispositivos legais mencionados, que 

compõem o Título 14 da NYGOL:  

 

"Enforceability of Clauses respecting 

Choice of Law and Choice of Forum in 

                                                           
165 ARAÚJO, Nádia de; GAMA JR., Lauro. A escolha da lei aplicável 

aos contratos do comércio internacional: os futuros princípios da Haia 

e perspectivas para o Brasil. Revista de Arbitragem e Mediação 

(Rarb), v. 9, n. 34, p. 11-41, jul./set 2012. Disponível em: 

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/79325. Acesso em: 1º fev. 

2019. 
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Certain Transactions § 5-1401. Choice of 

law.”166 

1. The parties to any contract, agreement or 

undertaking, contingent or otherwise, in 

consideration of, or relating to any 

obligation arising out of a transaction 

covering in the aggregate not less than two 

hundred fifty thousand dollars, including a 

transaction otherwise covered by subsection 

one of section 1-105 of the uniform 

commercial code, may agree that the law of 

this state shall govern their rights and duties 

in whole or in part, whether or not such 

contract, agreement or undertaking bears a 

reasonable relation to this state. This 

section shall not apply to any contract, 

agreement or undertaking (a) for labor or 

personal services, (b) relating to any 

transaction for personal, family or 

household services, or (c) to the extent 

provided to the contrary in subsection two 

of section 1-105 of the Uniform Commercial 

Code. 2. Nothing contained in this section 

shall be construed to limit or deny the 

enforcement of any provision respecting 

choice of law in any other contract, 

agreement or undertaking.”167 

                                                           
166 Tradução livre: Aplicabilidade das cláusulas respeitantes à escolha da 

lei e à escolha do fórum em determinadas transações § 5-1401. 

Escolha da lei. 
167 Tradução livre: 1. As partes em qualquer contrato, acordo ou empresa, 

contingente ou de outra forma, em consideração ou relacionado a 

qualquer obrigação decorrente de uma transação que cubra no total 

pelo menos duzentos e cinquenta mil dólares, incluindo uma 

transação coberta pela subsecção 1 da seção 1-105 do código 

comercial uniforme, podem concordar que a lei deste estado deve 
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"§ 5-1402. Choice of forum. 1. 

Notwithstanding any act which limits or 

affects the right of a person to maintain an 

action or proceeding, including, but not 

limited to, paragraph (b) of section thirteen 

hundred fourteen of the business 

corporation law and subdivision two of 

section two hundred-b of the banking law, 

any person may maintain an action or 

proceeding against a foreign corporation, 

nonresident, or foreign state where the 

action or proceeding arises out of or relates 

to any contract, agreement or undertaking 

for which a choice of New York law has been 

made in whole or in part pursuant to section 

5-1401 and which (a) is a contract, 

agreement or undertaking, contingent or 

otherwise, in consideration of, or relating to 

any obligation arising out of a transaction 

covering in the aggregate, not less than one 

million dollars, and (b) which contains a 

provision or provisions whereby such 

foreign corporation or non-resident agrees 

to submit to the jurisdiction of the courts of 

this state. 2. Nothing contained in this 

section shall be construed to affect the 

                                                           
reger os seus direitos e deveres, no todo ou em parte, 

independentemente do contrato, acordo ou empresa ter uma relação 

razoável com este estado. Esta seção não se aplica a nenhum contrato, 

acordo ou empresa (a) para serviços trabalhistas ou pessoais, (b) 

relativos a qualquer transação para serviços pessoais, familiares ou 

domésticos, ou (c) na medida prevista em contrário na subseção dois 

da seção n 1-105 do Código Comercial Uniforme. 2. Nada contido 

nesta seção deve ser interpretado como limitador ou óbice à execução 

de qualquer disposição relativa à escolha da lei em qualquer outro 

contrato, acordo ou empresa. 
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enforcement of any provision respecting 

choice of forum in any other contract, 

agreement or undertaking.”168 

 

Faleck e Alves apontam as reais vantagens do 

instituto da arbitragem, tais como: a possibilidade de julgar 

por equidade ou de escolher livremente a lei a ser aplicada, e 

ainda a neutralidade dos árbitros na solução de litígios 

envolvendo partes de nacionalidades diferentes, além da 

especialização técnica dos julgadores, assim como de 

restringir a eficácia de precedente.169 

                                                           
168 Tradução livre: § 5-1402. Escolha do fórum. 1. Não obstante qualquer 

ato que limita ou afeta o direito de uma pessoa manter uma ação ou 

processo, incluindo, mas não se limitando a, o parágrafo (b) da seção 

trezentos e quatorze da lei de sociedades de negócios e a subdivisão 

dois da seção duzentos e nove, b da lei bancária, qualquer pessoa pode 

manter uma ação ou proceder contra uma empresa estrangeira, não 

residente ou estado estrangeiro em que a ação ou o processo surge ou 

se relaciona com qualquer contrato, acordo ou empresa para o qual a 

escolha da lei de Nova York tenha foi feito, no todo ou em parte, 

de acordo com a seção 5-1401 e que (a) seja um contrato, acordo ou 

empresa, contingente ou de outra forma, em consideração ou 

relacionado a qualquer obrigação decorrente de uma transação 

abrangendo o agregado, não menos de um milhão de dólares, e (b) 

que contém uma provisão ou provisão em que essa corporação 

estrangeira ou não residente concorda em submeter-se à jurisdição 

dos tribunais deste estado. 2. Nada contido nesta seção deve ser 

interpretado como óbice à execução de qualquer disposição relativa à 

escolha do fórum em qualquer outro contrato, acordo ou empresa. 
169 FALECK, Diego; ALVES, Rafael Francisco. Concordar em 

discordar: por quê, o quê e como negociar o procedimento arbitral. 

Revista de Direito Empresarial (ReDe), [s.l.], v. 1, p. 249-280, jan. 

2014. Disponível em: 

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/77096. Acesso em: 02 jul. 

2017. p. 249. 
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Contudo, a jurisprudência ainda não tem acolhido a 

tese da possibilidade do negócio jurídico entabulado pelas 

partes restringir a eficácia de precedente judicial. 

 

CONCLUSÃO 

 

É inegável que o processo jurisdicional, em todas as 

fases metodológicas, tem se revelado como meio de 

produção da norma jurídica em razão da interpretação das 

normas, embora em cada uma das diferentes fases aqui 

abordadas a atividade interpretativa do julgador fosse 

diferente, restritiva ou ampliativa. A decisão judicial traduz-

se em atividade criativa do julgador, em vontade do 

Judiciário, agregando algo de novo à ordem jurídica 

legislada, delineando novo conteúdo a uma ordem jurídica. 

A atividade judicante ultrapassa a simples e pura 

reprodução do texto normativo, não mais se limitando à mera 

declaração da vontade da lei. Atualmente, a decisão judicial 

cria o Direito, elaborando a norma jurídica individualizada 

do caso concreto. 

A interpretação da cláusula geral e do conceito 

indeterminado exige aplicação da técnica democrática da 

fundamentação dos pronunciamentos judiciais 

A dimensão da eficácia do precedente judicial 

constitui o meio relevante pelo qual se pode aferir quais os 

seus efeitos no ordenamento jurídico pátrio, e, dessa forma 

criar parâmetros para se realizar a interpretação, aplicação e 

estabilização dos precedentes judiciais. 170 

                                                           
170 SILVA, Narda Roberta da. A eficácia dos precedentes no novo CPC. 

Uma reflexão à luz da teoria de Michele Taruffo. Revista de 
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O CPC/2015 estabelece a eficácia vinculante dos 

precedentes judiciais, a eficácia das decisões que superam os 

precedentes vinculantes, atentando para os princípios da 

segurança jurídica, confiança e isonomia; regula casos em 

que a eficácia vinculante não incide, autorizando a distinção 

entre o caso que deu origem ao precedente vinculante e o 

caso concreto sucessivo. 

Para se decidir conforme o precedente judicial deve-

se observar, para além da autoridade que o instituiu, as razões 

jurídica e moral que permeiam seu conteúdo171. 

A jurisprudência autoriza, no caso da arbitragem, a 

escolha da lei pelas partes; todavia, tal postura não se aplica 

litígios julgados pelo Judiciário brasileiro, ex vi art. 9.º da 

LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), 

tratando-se ainda de tema a exigir estudos e debates mais 

aprofundados.  

A restrição da aplicação de precedente por meio de 

negócios jurídicos processuais, como fonte normativa de 

direito em razão da aplicação dos arts. 190 e 200 do 

CPC/2015, ainda sofre firme resistência da jurisprudência 

nacional. 

 

                                                           
Processo (RePro), v. 39, n. 228, p. 343-355, fev. 2014. Disponível 

em: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/77575?mode=full. 

Acesso em: 1º fev. 2019. 
171 Narda Silva assinala que “o direito desprovido da moralidade torna-

se uma prática arbitrária, e a moral, sem a coerção do direito, revela-

se inócua”. SILVA, Narda Roberta da. A eficácia dos precedentes no 

novo CPC. Uma reflexão à luz da teoria de Michele Taruffo. Revista 

de Processo (RePro), v. 39, n. 228, p. 343-355, fev. 2014. Disponível 

em: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/77575?mode=full. 

Acesso em: 1º fev. 2019. 
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