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1. RESUMO 

 O presente estudo fez uma análise sobre a nova sistemática processual 

implementada pelo Código de Processo Civil de 2015, com maior ênfase aos 

precedentes judiciais, inclusive vinculando as decisões proferidas em todas as 

instâncias do Poder Judiciário. Além disso, busca descobrir 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 reduzir o número extraordinário de demandas no 

Poder Judiciário, não se preocupando com a pessoa humana da parte envolvida no 

processo.  

2. INTRODUÇÃO 

O cenário jurídico contemporâneo é permeado por diferentes eixos que influenciam 

diretamente a atividade jurisdicional. O eixo normativo traduz a existência de uma 

ordem constitucional generosa em instituir direitos fundamentais distribuídos ao 

longo da Constituição Federal. No âmbito processual, pode se sentir os maiores 

avanços com o novo regramento processual civil, que contempla em várias 

passagens a preocupação com os direitos fundamentais. Apesar de abundante 

previsão normativa, a eficácia desses direitos é mitigada por aspectos sociais, 

políticos e econômicos, que se alteraram profundamente na última década, 

movimento que fez crescer a confiança do jurisdicionado na utilização da prestação 

jurisdicional como instrumento de eficácia dos direitos fundamentais. A resposta foi 

satisfatória por parte dos órgãos jurisdicionais que, em sua maioria, materializou os 

direitos fundamentais a quem bateu às portas do Poder Judiciário.  

Não obstante, se, de um lado, o viés protetivo da tutela jurisdicional faz-se presente, 

por outro, o congestionamento do Poder Judiciário fez com que os alicerces do novo 

Código de Processo Civil (CPC) contemplassem institutos, disposições e uma 

inegável vontade de “desafogar” o Poder Judiciário do extraordinário número de 

demandas. Visando garantir a celeridade processual, esse novo diploma trouxe 

mecanismos para a rápida solução do litígio, possibilitando que o julgador, quando 

diante de casos idênticos, aplique o entendimento já firmado pelos Tribunais através 

dos precedentes judiciais. 

3. OBJETIVOS 

O estudo sobre o novo viés do processo, torna-se imprescindível para o fim de 

demonstrar que o julgador deve sempre buscar aplicar ao caso concreto a norma 



que mais se adequa à discussão ali posta, e não apenas ficar buscando casos 

parecidos para fundamentar sua decisão, pois, antes de cumprir metas de 

julgamento, o juiz deve se lembrar de que ele lida com vidas, e que essas pessoas 

depositaram sua confiança no resultado final do processo. Assim, a análise 

aprofundada sobre a nova sistemática processual, teve como objetivo demonstrar 

que ao mesmo tempo em que se deve garantir a razoável duração do processo 

também deve haver a preocupação com a materialização do direito material, de 

forma a dar plena eficácia aos direitos fundamentais do jurisdicionado, o que 

justificou a presente pesquisa. 

4. METODOLOGIA 

A investigação do tema em comento recorreu ao método dedutivo, abordando 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 

5.1 A constitucionalização do processo 

O Estado Democrático de Direito, instituído pela Constituição Federal de 1988, é 

formado por um conjunto complexo de normas, instituições, órgãos, dentre outras 

“bases” que o sustentam e, dentro dessa estrutura, a todos aqueles que vierem a 

sofrer uma lesão (ou em sua iminência) a determinado direito é garantido a 

provocação do Poder Judiciário para que este se pronuncie acerca do ocorrido, 

garantindo-se ao autor da lesão o direito de se defender sobre as acusações que 

lhes são impostas. No atual estágio do direito, com o experimento do 

“neoconstitucionalismo” e “pós-positivismo”, o direito processual deve ser conjugado 

ao direito constitucional, sem que haja contradições entre ambos os sistemas.  

Entre as características que influíram na aplicação do direito processual está o 

reconhecimento da força normativa da Constituição, encarada, agora, como principal 

veículo normativo no sistema jurídico. Outra característica foi o reconhecimento da 

eficácia normativa dos princípios, que deixam de ser mera técnica de integração do 

direito, passando a ser considerados como uma espécie de norma jurídica. Por 



último, mas não menos importante, a expansão e consagração dos direitos 

fundamentais, que mudaram a forma do direito positivo, imprimindo ao seu conteúdo 

o mínimo de ética e respeito à dignidade da pessoa humana. Percebe-se que a 

constitucionalização do processo é uma característica muito presente na 

metodologia jurídica contemporânea, devendo ser estudada por dois aspectos. Por 

um lado, há a incorporação de normas processuais, inclusive como direitos 

fundamentais, aos textos constitucionais, seguindo a tendência da maioria das 

constituições posteriores a Segunda Grande Guerra e tendo como um dos principais 

exemplos o direito fundamental ao devido processo legal. De outro lado, passa-se 

ao exame das normas infraconstitucionais como meios concretizadores das 

disposições constitucionais, tendo em vista que com a inclusão de direitos 

processuais na Constituição as normas processuais infraconstitucionais não podem 

ser compreendidas sem que sejam analisadas sob a ótica do texto constitucional. 

Como forma de continuar a desenvolver a premissa de constitucionalização, o 

CPC/2015 alça regras tradicionais processuais ao status de normas fundamentais 

do processo civil brasileiro.  

5.2 Princípios processuais fundamentais 

O novo CPC fez questão de trazer expressamente diversas regras e princípios que 

já se encontravam elencadas no plano constitucional, o que pode ser encarado 

como uma tentativa de proporcionar maior efetividade aos preceitos constitucionais 

que regulam o processo, entretanto, algumas normas, quando não usadas com 

cautela, podem provocar um efeito reverso. Tal efeito é a sistemática da 

uniformização da jurisprudência, que visa a maior celeridade no trâmite processual e 

resolução das demandas de massa. A utilização dessa sistemática de maneira 

desenfreada pode prejudicar o jurisdicionado, na medida em que há o enorme risco 

de se buscar apenas o atingimento de metas de julgamento, levando-se em conta 

apenas a celeridade processual e, na tentativa de desafogar o Poder Judiciário da 

morosidade a que se encontra fadado, os julgadores acabam “mecanizando o 

direito”, afastando, inclusive, a condição de “julgador” do magistrado, tornando-o um 

mero gestor do processo. O maior desafio será o de analisar a real intenção do 

legislador na construção de um sistema unificado de jurisprudência: se é para 

resolução massificada de conflitos ou se desse novo mecanismo surgirá a 

construção de um método eficiente na resolução dos casos que possam ser 

resolvidos de forma célere. 



Portanto, a sistemática de jurisprudência adotada pelo CPC/2015 deve ser 

trabalhada e construída sobre a forma almejada no atual contexto: uma jurisdição 

que aproxima o eixo que protege os direitos humanos e possibilita sua eficácia, é o 

que ousamos chamar de “jurisdição humanizada”. Só dessa forma se alcançará o 

principal objetivo da constitucionalização do processo: a efetividade do processo e a 

justiça social. 

5.3 A busca pela celeridade processual através da uniformização da 

jurisprudência 

Com as consequentes evoluções no perfil do Estado Brasileiro, e a própria função 

do direito, o ordenamento jurídico passou a dar maior atenção para a efetivação dos 

direitos e garantias fundamentais, adequando seus institutos para tanto. No caso do 

processo civil, busca-se uma jurisdição mais condizente com o estágio de 

“constitucionalização” do processo, de modo a promover a pessoa humana, 

colocando-a como primeiro plano, e não o processo em si. Evidentemente que o 

processo, enquanto “instrumento” do Estado Democrático de Direito, deve ser 

resguardado, mantendo-se suas estruturas e formalidades, para seu regular 

andamento, todavia, tais premissas não podem sobrepor-se ao seu maior fim: 

atender ao jurisdicionado. O processo não é um fim em si mesmo, mas um meio 

para efetivação dos direitos quando lesados ou em perigo de lesão. 

Sem estruturas adequadas, sem investimentos suficientes e com o CNJ “batendo na 

porta” para que os processos sejam julgados de forma célere, a solução encontrada 

pelo Poder Judiciário foi a de se apegar a formalismos exacerbados para eliminar a 

maior quantidade de feitos. A resposta mais marcante fora a inserção do direito a 

uma jurisdição célere no rol dos direitos e garantias fundamentais (art. 5º, LXXVIII, 

da CF).  

Dentre os diversos mecanismos que visam a construção de um procedimento célere, 

o legislador optou em criar uma sistemática de uniformização da jurisprudência e 

técnica de julgamento pautada pelo uso dos precedentes, aproximando-se da 

denominada família common law. Para o objeto do presente trabalho, é necessário 

traçar algumas considerações acerca dos sistemas jurídicos advindos das famílias 

romano-germânica e da common law. 

A família romano-germânica, desenvolvida na Europa Continental, caracteriza-se por 

um ordenamento formado exclusivamente por codificações, leis escritas, no qual o 

julgador analisa o caso concreto de acordo com tais diplomas. Já a família da 



common law, desenvolvida em países como a Inglaterra e os Estados Unidos, é 

constituída por um pequeno arcabouço legislativo, notadamente as normas-

princípios, utilizando como forma de julgamento a aplicação dos precedentes, 

quando, obviamente, verificadas situações idênticas. Na família common law, há o 

que se denominou de judge made law, ou seja, o juiz “faz” a lei no caso concreto, 

baseando-se nos precedentes. Vale dizer que o direito inglês, por exemplo, foi 

construído pelos juízes e não por uma atuação constante do Poder Legislativo, o 

que não significa dizer que não há normas. Pelo contrário, elas existem, porém, em 

número não expressivo, diferente do que ocorre no sistema romano-germânico, cuja 

atuação do julgador se dá de outra forma: há a subsunção do fato à norma 

codificada, expressa, advinda do Poder Legislativo. Ademais, o sistema da common 

law naturalmente sofreu transformações ao longo dos séculos. Marcante 

transformação se deu através da stare decisis, o apogeu da força vinculante dos 

precedentes.  Por séculos, as duas famílias caminharam com tais características. 

Contudo, ambas estão se aproximando cada vez mais, muito por conta do processo 

de globalização. A civil law encontrou problemas na medida em que as decisões 

judiciais, construídas pela subsunção do fato à norma de acordo com o 

entendimento do magistrado, eram distintas entre si comparadas a casos idênticos. 

Com efeito, o sistema jurídico brasileiro, sofreu significativas mudanças dentro do 

cenário jurídico processual brasileiro, para “encurtar” o distanciamento de 

entendimentos acerca de determinados fatos com alto grau de similitude. Desta 

forma, o CPC/1973, confeccionado nos moldes positivistas, trouxe um sistema ainda 

tímido na missão de uniformizar a jurisprudência, através de um procedimento 

incidental do recurso ou em causas cuja competência originária se destinava aos 

tribunais. Outro mecanismo marcante, inserido pela Lei n. 11.678/2008, refere-se ao 

sistema de julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos. Grosso 

modo, consiste na análise dos recursos cujas matérias fáticas e de direito são 

idênticas, selecionando-se os recursos mais abrangentes na temática e 

suspendendo os julgamentos dos demais até a apreciação. Esta técnica de 

julgamento foi mantida, e ampliada, no CPC/2015. 

A busca pela uniformidade dos julgamentos, notadamente a partir da ascensão das 

cláusulas gerais, gradativamente tomou espaço no direito processual civil. Ao passo 

que o direito experimentou os efeitos decorrentes do neoconstitucionalismo, pós-



positivismo e o apogeu de um sistema de direitos e garantias fundamentais, fez-se 

mais ainda necessário o desenvolvimento de um sistema uniforme de julgamentos. 

Em sua obra “Ética dos Precedentes”, Luiz Guilherme Marinoni faz interessante 

análise acerca da visão de Max Weber sobre o stare decisis. Segundo o autor, Max 

Weber “viu no stare decisis um mecanismo capaz de proporcionar a previsibilidade 

num direito formalmente irracional” (MARINONI, 2016, p. 43). 

O CPC/2015 trouxe nova roupagem ao sistema de uniformização da jurisprudência, 

muito mais amplo e rigoroso, numa clara tentativa de aproximação ao sistema 

common law, estabelecendo um sistema de precedentes e uma cadeia de 

vinculação.  Isso porque a estrutura que sustenta a uniformização almejada pelo 

CPC/2015 é formada por dispositivos que incidem desde o primeiro contato do Juiz 

com o processo até a decisão proferida no último recurso cabível. Conforme se 

depreende do artigo 332 do CPC/2015, haverá improcedência liminar do pedido 

quando, nas causas que não dependam de instrução, independentemente da 

citação do réu, quando o pedido for contrário a: (i) enunciado de súmula do STF ou 

do STJ; (ii) acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos 

repetitivos; (iii) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas ou de assunção de competência; (iv) enunciado de súmula de tribunal de 

justiça sobre direito local. Já no artigo 926 o comando é claro: “Os tribunais devem 

uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. O comando 

citado vem acompanhado de mais dois dispositivos (parágrafos 1º e 2º), cujo mando 

é de que os Tribunais deverão editar enunciados de súmula correspondentes a sua 

jurisprudência dominante bem como, ao editá-las, aterem-se às circunstâncias 

fáticas dos precedentes que motivaram a criação. Mais adiante, o legislador inseriu, 

no artigo 927, outro comando cogente e claro para todos os tribunais, pois, todos 

eles, deverão “observar” certas decisões, enunciados de súmulas e orientações, 

compreendendo um alto grau de obrigatoriedade, portanto. Estamos diante da 

inserção da stare decisis vertical, devendo o julgador respeitar as decisões 

proferidas pelas altas Cortes e orientações do plenário do tribunal que estiver 

vinculado, para repercutir no futuro. Por fim, o mesmo artigo 927 traz dispositivos 

para regular a hipótese de superação de tese jurídica adotada em enunciado de 

súmulas ou do julgamento em casos repetitivos, tendo como requisitos a 

necessidade de fundamentação, adequação e especificação, considerando os 

princípios da segurança jurídica, proteção da confiança e da isonomia. 



5.4 O mau uso do precedente e a busca da humanização da jurisdição 

Embora o sistema de precedentes tenha efeitos positivos, noutra banda, tendo em 

vista o modo como é usado e o comportamento do Judiciário em se apegar a 

técnicas de julgamentos em massa, como foi no caso da criação da chamada 

jurisprudência defensiva, mais uma vez o jurisdicionado será deixado de lado. O fim, 

novamente, será de exterminar processos e não de atender ao jurisdicionado com a 

eficiência que a CF preconiza. A ratio decidendi do precedente a ser utilizado deve 

servir para o caso concreto que será julgado. Isso porque, “o que vincula 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”. (ARENHART, MARINONI, MITIDIERO, 2016, p. 991) 

A técnica de utilização do precedente no direito brasileiro é desvirtuada, na medida 

em que não há o trabalho de se colocar os pontos em que o julgamento corrobora o 

precedente utilizado. Trata-se de fatos muitas vezes distintos, servindo apenas de 

embasamento da decisão e, por conseguinte, acelerando os julgamentos sem 

permitir que o julgador se atente ao caso concreto. O que se vê, portanto, é uma 

busca exacerbada por uma solução rápida dos litígios, através de uma nova 

sistemática de subsunção: troca-se a subsunção do fato à norma pela subsunção do 

fato ao arcabouço de jurisprudência e a estrutura dos precedentes. Além disso, outro 

efeito deste novo sistema será o de engessar o sistema processual, interferindo na 

atuação e livre convencimento dos julgadores. É certo que há muitos casos que são 

parecidos e que a solução muitas vezes pode ser igual. Entretanto, ainda nesses 

casos, a existência de um fato peculiar é enorme, fadando seu adequado 

julgamento. A solução buscada tem o efeito perverso de mecanizar a atividade 

jurisdicional, julgando-se os processos em massa, análogo ao sistema de produção 

criado no século XX por Henry Ford. Efeito mais perverso ainda reside no fato de 

que a atividade jurisdicional mecanizada, bem como os julgamentos em massa, 

acaba por desumanizar o procedimento. Isso porque, se o processo é um meio para 

atingir um fim (instrumento para efetivação de direitos para atender ao 

jurisdicionado), esse novo procedimento o transformará de meio para atingir 

números, metas. Dessa forma, a pessoa humana que está por trás do processo 

estará inserida numa meta a ser atingida, ou a um procedimento a ser liquidado. 

Se o Estado Democrático de Direito, instituído por uma Constituição a qual 

estabelece, pela vontade do povo, uma Federação que busca atingir a dignidade da 



pessoa humana, assegurando um rol de direitos e garantias fundamentais para que 

referida dignidade seja preservada, incluindo-se a atividade jurisdicional moldada por 

seus princípios como meio de salvaguardar tais direitos, não poderá ter como fim 

atingir metas a qualquer custo. A efetividade encartada na Constituição não se 

verifica no número de processos findos, mas sim, na qualidade, na atuação voltada 

a atender a pessoa humana. Assim, para evitar o avanço dessa tendência do 

julgamento em massa, apegando-se aos precedentes de maneira errônea, será 

fundamental a mudança do comportamento das partes no processo, fazendo-se 

verdadeira análise de compatibilidade da ratio decidendi no caso concreto; as partes 

deverão desenvolver a técnica de distinguishing. 

6. RESULTADOS 

Como visto, o CPC/2015 depositou suas fichas no aprimoramento das formas de 

atuação sistematizada da jurisprudência e desburocratizou a busca pela tutela 

jurisdicional. Com mecanismos que visam imprimir maior velocidade e racionalidade 

ao sistema jurisprudencial, o CPC/2015 adotou o sistema de vinculação dos 

julgadores aos precedentes obrigatórios, incidente de assunção de competência e 

incidente de resolução de demandas repetitivas. Nascem tais institutos da 

preocupação em 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. Um dos efeitos colaterais desta 

postura 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. 

Como ocorre em todos os sistemas mecanizados, a adoção de métodos 

jurisprudenciais que visam à solução de conflitos – e neste ponto é importante frisar 

que não se critica a inclusão de mecanismos lógicos, hábeis a reduzir o número de 

processos, mas apenas se exterioriza a preocupação com o destinatário da 

prestação – pode conduzir a atividade jurisdicional a uma vertente preocupada 

exclusivamente com a resolução robotizada de conflitos, pois qualquer demanda em 

curso deverá, antes de tudo, passar pela triagem decorrente de etapas lógico-

racionais: (a) o direito em jogo insere-se entre aqueles que o STF considerou como 

detentor de repercussão geral? (b) as questões trazidas estão alojadas entre 

súmulas de tribunais superiores? (c) o problema colocado à apreciação está entre as 



demandas repetitivas solucionadas – ou em vias de solução – por tribunais 

superiores? O mergulho do jurista em uma espécie de neurose processual, em 

busca de um precedente ou entendimento jurisprudencial que sirva para tirar aquela 

demanda da vala comum e colocá-la sob a chancela de “causa sobre a qual há 

jurisprudência sedimentada”, tende a retirar do órgão jurisdicional a motivação pela 

realização de um julgamento justo. Trabalhar como meros encaminhadores de feitos 

a um ou outro caminho, cujos direitos já foram pavimentados por entendimento 

jurisprudencial subjacente, pode colocar os juristas na função de meros 

localizadores de teses conflitivas e artífices do trânsito desses feitos em direção a 

uma ou outra causa repetitiva. Perde-se 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 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. Deste modo, a fim se evitar decisões arbitrárias e injustas, os juízes 

devem ser orientados para que a análise dos processos seja feita em consonância 

com os direitos fundamentais, haja vista que cabe ao Estado garantir sua eficácia. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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. 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. Conclui-se que é 

imprescindível manter a lembrança de que todas as demandas judiciais nascem da 

aflição dos jurisdicionados em encontrar do órgão jurisdicional uma resposta 

adequada, justa, imparcial e qualificada. Tal resposta, para além de célere, deve 

pautar-se pela preocupação de que o destinatário da tutela é uma pessoa humana 



que depositou na decisão aguardada a confiança na resolução das aflições, 

tribulações e sofrimentos que o conflito causou-lhe à alma. Somente assim será 

possível que as decisões judiciais se encontrem linha de coerência com a 

necessária humanização da jurisdição. 
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