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1. RESUMO  

A presente pesquisa tem por objetivo a análise da nova sistemática processual 

implementada pelo CPC/2015, com ênfase maior aos precedentes judiciais, inclusive 

vinculando as decisões proferidas em todas as instâncias do Poder Judiciário. E é 

exatamente no ponto em que o CPC/2015 adota mecanismos que visam imprimir 

maior velocidade e racionalidade ao sistema jurisprudencial – vinculação dos 

julgadores aos precedentes obrigatórios, incidente de assunção de competência e 

incidente de resolução de demandas repetitivas – que nasce a preocupação de que 

o sistema jurisdicional potencialize uma visão dita mecanizada do direito, resultado 

de um movimento jurisdicional pós-moderno que potencializa a velocidade das 

informações e um pensamento adestrado à solução de conflitos por fórmulas 

condensadas em extratos jurisprudenciais. 

2. INTRODUÇÃO 

O Brasil adota o sistema jurídico da Civil Law. Em referido sistema, a lei é 

considerada fonte primária do ordenamento jurídico e instrumento capaz de 

proporcionar solução às demandas levadas a análise pelo Poder Judiciário. É por 

meio dessa estrutura que o juiz passou a ser considerado como a “boca da lei”, ou 

seja, sua função se resume a um mero aplicador da lei. No sentido inverso, há 

também o sistema jurídico da Common Law, por meio do qual juízes e tribunais, ao 

julgarem um caso concreto, baseiam-se no direito consuetudinário, de modo que 

suas decisões poderão constituir-se em precedente para o julgamento de próximas 

demandas. Em que pese a adoção de um sistema que traz a lei como fonte primária 

do Direito, fato é que as transformações no ambiente social e jurídico revelam que  a 

concentração da solução de conflitos exclusivamente através de um sistema 

positivista não traduz a realidade. Além disso, também há que se considerar o fato 

de que o ordenamento jurídico não é capaz de regular todas as situações concretas 

e futuras possíveis. Desse modo, se a lei estiver em desacordo com algum princípio, 

o juiz poderá interpretá-la conforme a ordem constitucional. Entretanto, por outro 

lado, existindo precedente judicial com força de aplicação obrigatória, como, por 

exemplo, os oriundos de julgamento de recurso repetitivo, o juiz deverá aplicar 

apenas o entendimento firmado pelo tribunal. Embora o sistema da Civil Law confira 

preponderância às leis, admite-se a aplicação dos precedentes judiciais. A forma 

como os precedentes são aplicados, entretanto, gera uma distorção. Apesar de no 

sistema da Common Law a aplicação dos precedentes tenha em mira a obtenção de 



equilíbrio na fundamentação para harmonizar as razões de decidir, no sistema 

brasileiro os precedentes são aplicados com o claro objetivo de bater as metas de 

extinção de processos para reduzir o estoque de demandas. 

3. OBJETIVOS 

a) analisar e explicitar de forma pormenorizada as diferenças existentes entre os 

sistemas jurídicos da Civil Law e da Common Law, apontado como cada sistema é 

aplicado no ordenamento jurídico brasileiro; b) averiguar até que ponto as inovações 

em relação à atuação sistematizada da jurisprudência não está relacionada a uma 

vertente preocupada exclusivamente com a resolução robotizada de conflitos, com 

intuito apenas de desafogar o Poder Judiciário do extraordinário número de 

demandas, pouco importando a pessoa humana do jurisdicionado. 

4. METODOLOGIA 

A investigação do tema em comento recorre ao método dedutivo, ao abordar as 

inovações trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, partindo dos princípios 

de ordem Constitucional e específicos do Processo Comum, para em seguida, 

realizar um estudo fragmentado da doutrina e da jurisprudência, averiguando as 

interpretações sobre a nova obrigatoriedade imposta ao juiz de decidir conforme os 

precedentes judiciais, além de analisar se o novo sistema processual trará maior 

segurança jurídica e quais serão os possíveis prejuízos experimentados pelas partes 

envolvidas na demanda. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O CPC/2015 depositou suas fichas no aprimoramento das formas de resolução de 

conflito por autocomposição, na atuação sistematizada da jurisprudência (criou uma 

espécie de rede jurisprudencial que imprime lógica à resolução das demandas de 

massa) e desburocratizou a busca pela tutela jurisdicional. Um dos efeitos colaterais 

desta postura – talvez o mais lamentável – é o esquecimento de que por trás dos 

índices, metas, da velocidade e racionalização do sistema a partir da atuação 

jurisprudencial com vinculação aos precedentes, está a pessoa humana do 

jurisdicionado. Perde-se, com isso, a ideia fundamental que deve orientar o sistema 

jurisdicional de que atrás desse aparato existe um ser humano que aguarda uma 

decisão que pode representar um dos principais momentos de sua existência. Eis, 

pois, o principal desafio que permeará a atividade dos juristas na era pós CPC/2015: 

construir um método eficiente de solução de conflitos, aproveitando a jurisprudência 

como mecanismo para evitar discussões estéreis, mas ao mesmo tempo 



conscientizar-se que é necessário trabalhar a jurisdição sob a forma do que 

ousamos chamar de jurisdição humanizada, aproximando o eixo normativo protetor 

de direitos fundamentais do eixo que equilibra a plena eficácia desses direitos no 

plano prático. Esse movimento de humanização da jurisdição passa pela 

conscientização de que a atividade jurisdicional constitui-se tarefa que se equipara 

ao sacerdócio, pela motivação da advocacia, dos auxiliares da justiça, do Ministério 

Público e da magistratura à elevação de seus misteres para mirar o jurisdicionado 

(figura que passou esquecida das alterações processuais). Deve-se entronizar o 

pensamento de que o atingimento das metas, a redução do número de processos e 

a implantação de um sistema lógico-analítico de utilização da jurisprudência como 

método para racionalizar a atividade jurisdicional não pode ser colocada como único 

bastião do sistema jurisdicional. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Ainda não é possível alcançar conclusões consolidadas uma vez que o CPC/2015 

possui pouco tempo de vigência, de modo que a jurisprudência ainda não teve 

oportunidade de se manifestar e a doutrina ainda é escassa sobre o tema. Com 

efeito, pode-se, preliminarmente, concluir que: i) as técnicas que trazem maior 

valoração aos precedentes judiciais, com a consequente expectativa de proporcionar 

maior celeridade processual e a segurança jurídica, devem ter como principal 

objetivo o aprimoramento do sistema processual, e de modo algum poderão 

engessar a atuação interpretativa dos juízes e dos tribunais; ii) o juiz deve continuar 

exercendo o seu livre convencimento, buscando sempre aplicar ao caso concreto a 

norma que mais se adequa a situação analisada, de maneira que proporcione a 

efetiva solução do conflito, sem ficar preso à uma decisão proferida em caso similar. 
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