
 

 

 

TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DOS PRECEDENTES VINCULANTES NO ORDENAMENTO
JURÍDICO BRASILEIRO E A DELIMITAÇÃO DO QUADRO SEMÂNTICO DOS TEXTOS NORMATIVOS.
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: DIREITOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO EURÍPEDES DE MARÍLIAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): GIOVANE MORAES PORTOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): NELSON FINOTTI SILVAORIENTADOR(ES): 



RESUMO 

O sistema jurídico brasileiro sempre buscou no direito alienígena mecanismos 

para aperfeiçoar seu sistema. Com as recentes reformas no sistema 

processual as decisões do Poder Judiciário vêm ganhando força vinculante. 

Isto está ocorrendo para que haja maior uniformização na interpretação do 

Judiciário e consequentemente maior celeridade processual, pois em casos 

semelhantes já há uma solução anterior que deve ser observada. Um desses 

sistemas é o do precedente vinculante, que poderá ser implementado pelo 

projeto do novo Código de Processo Civil, sistema este muito utilizado na 

tradição do “common law”, a qual é a principal fonte do Direito. 

Consequentemente, muitos mecanismos foram formulados para a melhor 

utilização do sistema nesta tradição. Para o aperfeiçoamento do ordenamento 

jurídico brasileiro será necessário o estudo desses mecanismos, principalmente 

no que tange sobre a “ratio decidendi”, pois por meio desta é que os 

pronunciamentos poderão vincular casos futuros. 

Palavras Chaves: precedente judicial, “ratio decidendi”, hermenêutica. 

INTRODUÇÃO 

  O tema foi escolhido, porque um dos grandes obstáculos da ciência 

jurídica é a busca por mecanismos que venham a uniformizar – o máximo 

possível – as decisões judiciais sobre temas similares, para que os 

jurisdicionados tenham maior isonomia e segurança jurídica. O sistema dos 

precedentes vinculantes é utilizado há séculos na tradição do “common law” 

com este objetivo, onde as decisões são vinculadas por meio da “ratio 

decidendi”, este sistema poderá ser implementado no ordenamento brasileiro 

por meio do projeto do novo Código de Processo Civil (arts. 520 a 522). 

  Assim, em um primeiro momento, este estudo examinará as regras 

relacionadas ao elemento vinculante das decisões judiciais, isto é, a “ratio 

decidendi”. O sistema jurídico brasileiro, gradativamente, tem aumentado a 

força normativa das decisões judiciais, de modo que a experiência jurídica, de 

alguns pronunciamentos judiciais, passam a ser consideradas como uma fonte 

primária do Direito, tal como ocorre com a súmula vinculante.  



 No mais, esta pesquisa não tem a pretensão de esgotar o tema, mas 

apenas de trazer informações que instiguem o debate, notadamente, sobre a 

segurança jurídica trazida pela uniformização racional da interpretação judicial. 

OBJETIVOS 

  A presente pesquisa visa analisar o sistema dos precedentes que 

poderá ser incluso no ordenamento jurídico brasileiro por meio do projeto do 

novo Código de Processo Civil, determinar como poderá ser utilizado o 

precedente no sistema judiciário nacional e verificar se é possível a delimitação 

do significado do texto (enunciado) normativo, principalmente das normas de 

textura aberta por possuírem um quadro semântico mais amplo, como é o caso 

dos princípios constitucionais. 

METODOLOGIA 

  Para a consecução da presente pesquisa, foi utilizada basicamente a 

pesquisa bibliográfica, constituída de material já publicado como artigos 

científicos e livros. No que concerne à coleta de dados, há de ser dito que, 

sendo a pesquisa bibliográfica a principal fonte, o instrumento de coleta de 

dados é o fichamento de informações retiradas desta, objetivando a otimização 

do estudo a ser realizado.  

  Após a organização das fichas, foram realizadas anotações das 

considerações e comentários pertinentes expostos por cada autor, objetivando 

relacioná-las entre si, outros autores e a legislação pesquisada para a 

construção deste artigo. 

DESENVOLVIMENTO 

 As reformas processuais ocorridas recentemente no ordenamento 

processual brasileiro vêm atribuindo maior força normativa e poder de 

vinculação aos pronunciamentos judiciais visando a celeridade processual e a 

segurança jurídica. Se aprovado o projeto do novo Código de Processo Civil 

será introduzido – por via legislativa, diferentemente da “common law” que foi 

por via consuetudinária – o sistema dos precedentes (“stare decisis”) que 

poderá vincular as decisões judiciais a futuros casos concretos. 

  Esta vinculação da decisão judicial se dá por meio da “ratio decidendi”, 

elemento pelo qual uma decisão pode ser considerada como fonte do Direito, 



por servir de modelo para um caso futuro. Quando uma decisão é utilizada 

como paradigma ela ganha a nomenclatura de “precedente”, portanto uma 

decisão não nasce precedente, ela se torna um precedente por vincular casos 

futuros, a “ratio decidendi” está sempre atrelada a uma única e concreta 

decisão, deve sempre ser analisada com base no elemento fático-jurídico (caso 

concreto) que lhe deu origem, não podendo ser analisada separadamente, 

diferentemente das súmulas vinculantes que após sua publicação elas são 

tidas, por grande parte da doutrina, como meros enunciados normativos 

emancipada dos casos que a deram origem. 

  Ao se atribuir as decisões do Poder Judiciário um caráter normativo, 

consequentemente, vinculante, elas passam a ser consideradas como fontes 

do Direito. O Direito passa a ser produzido pela prática jurídica, que está 

constantemente se transformando, se aperfeiçoando e não mais somente pelos 

textos normativos estáticos formulados pelo Poder Legislativo, logo é um 

sistema construtivista, onde a experiência jurídica está a cada novo problema 

jurídico reformando a interpretação judicial gerando coerência e integridade no 

sistema, evitando que haja decisões opostas sobre um mesmo fato. 

  Na filosofia da linguagem, o modelo kantiano de atribuição de significado 

ao objeto de forma metafísica e solipsista que até recentemente era utilizado 

para a justificação da interpretação de textos (enunciados) normativos na área 

jurídica foi superado pela virada linguística (“linguist turn”) formulada pelo 

filósofo Martin Heidegger, no qual o sujeito não atribui de forma metafísica e 

solipsista o significado, mas sim de forma intersubjetiva por meio do discurso 

racional na análise de cada caso concreto, não sendo, portanto, uma relação 

sujeito x objeto como pretendia o modelo kantiano, mas uma relação sujeito x 

sujeito de atribuição de significado. Com base nesta teoria um texto 

(enunciado) normativo só possui significado quando ele é aplicado/interpretado 

em um caso particular. 

  O significado do texto é revivido e renovado sempre, sem cessar seu 

sentido. Sob o amparo da concepção do paradigma linguístico o texto 

normativo é um mero aglomerado de símbolos. Só na interpretação/aplicação 

ao caso concreto é que o aplicador do direito lhe atribui um significado. Por isso 

que o texto pode permanecer o mesmo por anos, mas seu significado, sua 

interpretação, pode mudar como aconteceu com o termo “mulher honesta” que 



vigorou de 1940 a 2005 no Código Penal, o termo permaneceu o mesmo, mas 

com o evoluir da sociedade seu significando foi sofrendo mudanças. 

  O produto desta interpretação do texto normativo e dos fatos do caso 

concreto gera a norma jurídica, a partir da norma jurídica deriva-se a norma de 

decisão que é a proferida pelo magistrado no ato da sentença, ou seja, a 

norma jurídica todos os operadores do direito podem criá-la, mas a norma de 

decisão é exclusiva do magistrado.  

 Por isso Kelsen chama o juiz de interprete autêntico. Pelo fato da norma 

de decisão derivar da norma jurídica impede a discricionariedade judicial 

absoluta, pois o juiz está vinculado a norma jurídica produzidas por todos os 

operadores do direito. Esta norma de decisão individual é que vinculará casos 

futuros por meio de sua “ratio decidendi”, ou seja, por meio do elemento 

racional construído de forma discursiva-argumentativa no corpo da decisão que 

serviu de fundamento para o resultado, logo sendo vinculada pela “ratio” e não 

pelo mero fato de ser uma decisão dotada de “autorictas”. 

   As Normas de textura aberta como os princípios possuem uma moldura 

semântica ampla, o que dificulta a justificação exata de seu significado, 

podendo os intérpretes do Direito divergir bastante em suas concepções sobre 

o significado destas normas. Devido a esta problemática atualmente no Direito 

Constitucional os princípios são utilizados como “álibis persuasivos”, pelo fato 

da moldura semântica ser muito ampla, cabendo diversas hipóteses de 

interpretação o que leva o aplicador do direito a interpretar da maneira que 

melhor lhe convém, para atingir seu objetivo, não se preocupando com um 

significado real, ou mais justo possível. 

  A partir do momento em que as decisões anteriores vinculam os casos 

presentes, não há como o julgador contrariar a interpretação anterior a não ser 

superando de forma argumentativa aquele entendimento paradigmático. Por 

isso o quadro semântico destes textos é refinado, delimitado, pois a 

interpretação está vinculada as decisões anteriores proferidas pelo Judiciário 

em casos semelhantes.  

[...] os juízes em cada nova decisão, incorporam o material 

normativo agregado pelas decisões anteriores, como que 

fazendo uma síntese compreensiva do conhecimento 

acumulado pelo tribunal nos julgamentos anteriores, sem ter 



que, necessariamente, aceitar o que os juízes anteriores 

tenham predeterminado, mas sabendo que sua tarefa de julgar 

passa pela reconstrução dos princípios que justificaram os 

precedentes judiciais. (Bustamante, 2012).  

 

   O precedente deve ser utilizado como argumentação e não com a 

finalidade de decidir conforme um determinado caso, para que haja a 

construção do Direito por meio do intenso debate entre as partes, para assim 

se evitar a utilização como mera celeridade processual e homogeneidade sem 

visar à concretização da segurança jurídica e da justiça. 

          O caso utilizado como paradigma não deve ser aceito cegamente pelo 

juiz, se isso acontecer haverá a mecanização do Direito e não sua criação, sua 

flexibilidade por meio da argumentação.  

          Por estes argumentos o Direito passa a ser compreendido como uma 

prática social e não mais como um sistema estático, a experiência do judiciário 

contribui dia-a-dia para a construção do Direito, que está sempre se renovando 

e se aperfeiçoando visando a concretização da justiça, não havendo 

diferenciação entre questões de Direito e questões de justiça, conferindo maior 

coerência e racionalidade ao sistema. 

  O Direito está sempre correndo atrás dos fatos sociais, das mudanças 

sociais, se a fonte do Direito derivar exclusivamente da lei, demorará muito 

para regulamentar as novas práticas sociais, ao passo que se a experiência 

jurídica, em cada nova decisão servir de fonte quando o problema social se 

tornar um problema jurídico já será concretizado um parâmetro para eventuais 

problemas semelhantes que venham a surgir, e estará constantemente 

buscando a melhor solução possível para aquele problema, se aperfeiçoando a 

cada decisão. 

  Por outro lado a “ratio decidendi” é utilizada também para evitar as 

decisões arbitrárias, pois ela limita, refina, o quadro interpretativo de um texto 

(enunciado) normativo. O aplicador está subordinado à fundamentação do caso 

utilizado como paradigma, uniformizando as decisões judiciais gerando uma 

segurança jurídica e maior previsibilidade do resultado final do litígio, 

diminuindo com a conhecida “loteria do distribuidor”, pois não importa com qual 

juiz “cair” o processo ele estará sempre vinculado as decisões anteriores sobre 



casos semelhantes, portanto é necessária uma confiança nos juízes que o 

antecederam. 

  Com base no princípio da motivação das decisões judiciais, presente na 

maioria das Constituições contemporâneas, a decisão não vincula pelo mero 

caráter de autoridade do julgador, mas sim pela sua fundamentação, pela sua 

racionalidade, a decisão não deve apenas ser aplicada, mas também 

justificada racionalmente o que conecta o Direito com a moral, pois a 

justificação visa demonstrar discursiva-argumentativamente que aquela 

decisão é a mais justa possível.  

             Desta forma, a “ratio decidendi” não é um dogma, uma verdade pronta 

e acabada, por isso há dois mecanismos principais de se afastar e aperfeiçoar 

a interpretação judicial: o “distinguish” que consiste em demonstrar que o 

presente caso não é semelhante àquele utilizado como paradigma e o 

“overruling” que consiste em demonstrar que aquele entendimento 

paradigmático está ultrapassado, devendo ser superado para ser mais justo.  

  A maior dificuldade é determinar no interior de uma decisão o que 

concretamente constitui uma “ratio decidendi”, na história houve diversas 

teorias que formularam critérios para esta determinação, atualmente prevalece 

a teoria da reconstrução da decisão que verifica a relação entre as premissas e 

o resultado do julgamento. Todos os argumentos que forem fundamentais, ou 

seja, que se retirados não implicarão no resultado do julgamento, serão 

considerados “rationes decidendi”.  

           Deste modo, não é a decisão integral que é considerada a “razão de 

decidir”, a parte da decisão que não influir no resultado do julgamento é 

chamado de “obiter dictum” e não vinculará os demais julgamentos posteriores. 

Já, a parte da decisão que foi decisiva para o resultado do julgamento será a 

“ratio decidendi”. O que permite que haja a possibilidade de uma decisão 

conter várias “ratio decidendi” e não apenas uma. 

 Este sistema não pode ser utilizado como mera celeridade processual, 

julgar de forma mecânica conforme o caso anterior, sem analisar as 

peculiaridades do caso em debate, pois um dos benefícios deste sistema é que 

a interpretação está em constante construção, portanto, um modelo 

construtivista do conceito de Direito e democrático, pois a produção do Direito 

não é exclusiva do Estado, mesmo que o juiz seja um representante do Estado, 



ele (juiz) está limitado pelos argumentos das partes, dos sujeitos processuais e 

da doutrina. 

 A Fonte do Direito se aproxima da Moral por estar intrínsecos os valores 

humanos fundamentais devido à produção do Direito por meio da justificação 

da aplicação, que deve sempre ser feita de forma racional visando a 

concretização da justiça, portanto o sistema jurídico se constrói pela 

perspectiva interna, do participante da prática jurídica, e não somente da 

perspectiva externa, do observador, como prevalecia nas teorias positivistas 

como a da Teoria Pura do Direito de Kelsen. 

 

RESULTADOS 

  Os precedentes são decisões judiciais que devem ser utilizadas em 

casos futuros, se não for utilizado é uma mera decisão judicial, pois uma 

decisão não é um precedente, ela se torna, este “uso” como paradigma se dá 

por meio da “ratio decidendi” que é o elemento vinculante do decisum. 

  O Direito não deve ser apenas aplicado, mas também justificado de 

forma racional. As Constituições contemporâneas exigem que todas decisões 

devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade – princípio da motivação das 

decisões judiciais – para impedir que haja decisões arbitrárias como as 

proferidas no período inquisitivo e no Antigo Regime. Com o sistema dos 

precedentes esta fundamentação da decisão poderá ser utilizada como 

paradigma em casos futuros. 

  Os precedentes poderão delimitar o significado dos princípios 

constitucionais por meio de um processo de refinamento, no qual, a cada 

decisão o significado do texto (enunciado) normativo é renovado e revivido, não 

estatizando o Direito, mas o construindo a cada caso de forma argumentativa e 

integral, gerando maior segurança e garantia dos direitos do homem 

positivados pela Carta Magna. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  O Brasil teve a sua cultura jurídica embasada na “civil law” e, por isso, 

poderia ser imaginado que a fonte originária do direito sempre tenha sido a lei. 

Entretanto, há muito, têm sido usados mecanismos que são próprios da 

“common law” para aperfeiçoar o sistema. 



  Aliás, vale ressaltar que o apego aos precedentes, levaria maior 

isonomia aos jurisdicionados, bem como contribuiria com a segurança jurídica 

advinda da maior previsibilidade das decisões judiciais. 

  Daí a importância de se buscar na cultura da “common law”, uma de 

suas regras, que é a busca pela “ratio decidendi”, ou seja, os fatos 

considerados pelo julgamento, que conduziram efetivamente ao resultado, para 

gerar segurança jurídica à toda a sociedade.  
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