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PRECEDENTES VINCULANTES NO DIREITO BRASILEIRO1 

BINDINGPRECEDENTS IN BRAZILIAN LAW 

Claudio Madureira2 e Henrique de Souza Pimenta3 

RESUMO: O CPC-2015 impõe aos julgadores que, quando da prolação de 
suas decisões/sentenças/acórdãos, observem precedentes judiciais (arts. 489, 
p. 1º, VI, 926 e 927). Essa opção político-normativa suscita a necessidade de 
investigar, no plano da Ciência, o que são precedentes, com o propósito de 
fornecer subsídios para a sua adequada utilização no campo da aplicação do 
Direito. Enfim, saber o que são precedentes e, outrossim, como os precedentes 
devem ser aplicados entre nós tornaram-se questões fundamentais para o 
Direito Processual Civil Brasileiro. Meu objetivo neste artigo é procurar 
respondê-las, ou, quando menos, contribuir para que essa resposta seja dada 
pela comunidade de intérpretes, de modo a que juntos possamos descrever o 
modelo brasileiro de precedentes vinculantes. 
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ABSTRACT: The CPC-2015 requires  judges that when  delivering their 
decisions / rulings / judgments observe judicial precedents (arts. 489, p. 1, VI, 
926 and 927). This political-normative option raises the need to investigate, in 
terms of science, which are unprecedented, coupled with the purpose of 
providing subsidies to its proper use in the field of application of the law. 
Finally, to know what is unprecedented and, moreover, as to how the precedent 
should be applied among ourselves have become key issues for  Brazilian Civil 
Procedural Law. My aim in this essay is to try to answer them, or at least to 
contribute to this response asgiven by the community of interpreters, so that 
together we can describe the brazilian model of binding precedents. 

KEYWORDS: Civil Procedural Law; Precedent; Ratio decidendi; Obiter 
dictum; Distinguishing; Overruled 

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. A recepção da teoria dos precedentes pelo 
Direito Brasileiro. 3. Especificidades do modelo de precedentes adotado pelo 
Direito Brasileiro. 3.1. Vinculação horizontal e vertical dos precedentes. 3.2. 
Quais decisões vinculam e quais não vinculam? 3.3. O que são precedentes? 
3.4. Como aplicar precedentes? 4. Conclusões. 5. Referências bibliográficas. 

  

                                                           
1 Este trabalho foi originalmente publicado no volume 7 da Revista Iberoamericana de Derecho Procesal, 

Henrique de Souza. Modelo Brasileiro de Precedentes Vinculantes. Revista Iberoamericana de Derecho 
Procesal, v. 7, p. 1-25, 2018), e foi concebido no contexto de pesquisa financiada pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo  FAPES (Edital nº 06/2015  UNIVERSAL 

 
2 Doutor em Direito pela PUC/SP, Mestre em Direito Processual pela UFES, Professor do Programa de 

Pós-Graduação em Direito da UFES (Mestrado em Direito), Procurador do Estado do Espírito Santo e 
Advogado. 

3Mestrando em Direito Processual pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), L.L.M em Direito 
Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Pós-graduado em Direito Médico, Hospitalar e da 
Saúde pela Emescam e Advogado. 



 

 CESV. Vitoria, ES. v. 1. nº I (2020): v. 1 N.1 (2020)  janeiro  julho                                                     15 
 

1. INTRODUÇÃO.  

O Código de Processo Civil de 2015 

confere singular importância aos 

precedentes judiciais. Em seu artigo 926 

uniformizar sua jurisprudência e mantê-

sequência, estabelece, em seu artigo 927, 

que os julgadores devem observar, 

quando exaram suas 

decisões/sentenças/acórdãos, as decisões 

proferidas pelo Supremo Tribunal 

Federal em controle concentrado de 

constitucionalidade e as suas súmulas 

vinculantes, os acórdãos proferidos em 

incidente de assunção de competência ou 

de resolução de demandas/recursos 

Federal em matéria constitucional e do 

Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional e a orientação do 

Plenário ou Órgão Especial aos quais 

estiverem vinculados. Disso resulta a 

vinculação dos julgadores aos 

precedentes judiciais. Tamanha foi a 

importância conferida pelo legislador a 

esse dado do novo modelo de processo 

concebido pelo código de 2015, que o 

inciso VI do parágrafo 1º do seu artigo 

489 assenta que é desprovida de regular 

fundamentação a 

seguir enunciado de súmula, 

jurisprudência ou precedente invocado 

pela parte, sem demonstrar a existência 

de distinção no caso em julgamento ou a 

 

Essas prescrições legislativas suscitam, 

para os intérpretes, problema jurídico da 

maior relevância científica e prática, que 

consiste em investigar, em vistas das 

especificidades do modelo de 

precedentes adotado pelo Direito 

Brasileiro, o que são precedentes e, 

sobretudo, como aplicar precedentes. 

Meu objetivo neste artigo é procurar 

responder a esses questionamentos, ou, 

quando menos, contribuir para que essa 

resposta seja dada pela comunidade de 

intérpretes, de modo a que juntos 

possamos descrever o modelo brasileiro 

de precedentes vinculantes. 

2. A RECEPÇÃO DA TEORIA DOS 

PRECEDENTES PELO DIREITO 

BRASILEIRO.  

É inquestionável que a utilização de 

precedentes no campo da aplicação do 

Direito tem a potencialidade de tornar 

mais objetiva a aplicação do Direito e, 

bem assim, de induzir o convencimento 

do jurisdicionado sobre a juridicidade 

das razões apresentadas pela parte 

adversária (orientando a celebração de 

acordos) ou, ainda, da motivação da 
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decisão do Poder Judiciário que procura 

solucionar o litígio (orientando a sua 

abstenção quanto à apresentação de 

recursos no processo). Como cediço, o 

Direito aplicado aos casos concretos 

decorre da atividade cognitiva dos 

intérpretes (aplicadores), que, por sua 

vez, deve ser fundada em construções 

jurídicas embasadas no direito positivo, 

mas adequadamente temperadas no 

campo da sua aplicação. Afinal, a 

realização do Direito, conquanto parta da 

identificação e da seleção dos 

enunciados prescritivos em tese 

aplicáveis aos casos concretos, também 

abarca a interpretação desses textos 

normativos. Essa particularidade da 

aplicação do Direito, quando somada à 

constatação de que os fatos e os valores 

                                                           
4 Quanto ao particular, cf.: MADUREIRA, 

Claudio. Recasens Siches e a aplicação do 
Direito a partir da interação entre norma, fato e 
valor. Derecho y Cambio Social, v. 40, p. 1-30, 
2015. 

5 No ponto, reitero que Samuel Meira Brasil 
Júnior leciona que Ronald Dworkin foi um dos 
primeiros autores a procurar estabelecer um 
critério científico para a distinção entre as 
regras e os princípios (BRASIL JÚNIOR, 
Samuel Meira. Justiça, Direito e Processo: a 
argumentação e o direito processual de 
resultados justos. São Paulo: Atlas, 2007. p. 86-
87). O objetivo do estudo de Dworkin, segundo 

Positivismo (general attack on Positivism), 
sobretudo no que se refere ao modo aberto de 
argumentação permitido pela aplicação do que 
ele viria a definir como princípios (principles
(ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da 
definição à aplicação dos princípios jurídicos. 
4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 28). Ávila 

aplicadas ao modo tudo ou nada (all-or-
nothing

interferem significativamente nesse 

processo interpretativo, evidenciam que, 

conforme o caso, a norma concreta 

revelada, pode não corresponder em tudo 

e por tudo aos preceitos positivados pelo 

legislador4.  

Essas particularidades da aplicação do 

Direito de nosso tempo indicam que 

podem surgir, na casuística, 

interpretações dissonantes sobre como 

devem incidir as regras e princípios5 que 

compõem o ordenamento. Por sua vez, 

essa possibilidade de dissonância na 

intepretação do Direito amplifica as 

chances de que as pessoas divirjam entre 

si sobre a configuração de suas posições 

entre elas, uma delas deve ser considerada 

determinam absolutamente a decisão, mas 
somente contêm fundamentos, os quais devem 
ser conjugados com outros fundamentos 

Humberto. Teoria dos princípios: da definição 
à aplicação dos princípios jurídicos, cit., p. 28). 
Samuel Brasil também refere, em sua obra, ao 
magistério de Robert Alexy, pondo em 
destaque a circunstância de esse professor 
alemão haver qualificado os princípios como 

(Optimierungsgebote
Samuel Meira. Justiça, Direito e Processo: a 
argumentação e o direito processual de 
resultados justos, cit., p. 87), proposição teórica 
que atende ao reclame de conferir maior 
objetividade à aplicação desse novo direito, 

ZAGREBELSKY, Gustavo. Il Diritto Mitte  
Legge, Diritti, Giustizia. Nuova edizione. 
Torino: Einaudi, 1992), que é característico de 
nosso tempo. 



 

 CESV. Vitoria, ES. v. 1. nº I (2020): v. 1 N.1 (2020)  janeiro  julho                                                     17 
 

jurídicas em relação às posições 

sustentadas por seus adversários6. 

Pode acontecer, a título de exemplo, de 

um trabalhador considerar que tem 

direito subjetivo a obter uma 

aposentadoria, e de o INSS entender que 

ele não faz jus ao benefício. 

Suponhamos, então, que esse 

trabalhador afirme e demonstre que 

exerceu atividades laborais pelo período 

que a lei exige para a obtenção da 

aposentadoria, e que o órgão 

previdenciário não questione essa 

afirmação, fundando o indeferimento do 

benefício na observação de que o que se 

postula é uma aposentadoria por tempo 

de contribuição, que não seria devida 

porque uma das empresas a quem o 

trabalhador se vinculou ao longo dos 

anos não recolheu contribuições à 

previdência social. A isso o trabalhador 

objeta, prosseguindo na construção do 

exemplo, que não tinha meios de 

fiscalizar o recolhimento de 

contribuições previdenciárias pela 

empresa, porque era simples empregado, 

que inclusive poderia vir a ser demitido 

se procurasse se imiscuir nessas 

questões; com o que conclui que é 

responsabilidade do INSS (e não dos 

                                                           
6 Sobre a argumentação que se segue, cf.: 

MADUREIRA, Claudio. Fundamentos do novo 
processo civil brasileiro: o processo civil do 

empregados) cobrar das empresas as 

contribuições que considera devidas; o 

que torna injusta, sob o seu ponto de 

vista, a negativa de cobertura 

previdenciária fundada tão somente na 

inércia do empregador em efetivar os 

referidos pagamentos. 

Pronto! Está configurada a contenda, que 

muito provavelmente será conduzida ao 

Poder Judiciário, vez que, dada a 

conformação das razões apresentadas 

por uma e outra parte, é factível que o 

trabalhador não logre solucionar o 

problema na esfera administrativa, e que 

por isso demande a sua solução aos 

órgãos jurisdicionais. Também 

previsível que os contendores desejem 

levar às últimas consequências a 

discussão judicial do tema, conduzindo-

a, se possível, ao Superior Tribunal de 

Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. 

Ter-se-á, então, mantidas essas 

condições, típica contenda alimentada 

pela litigiosidade processual, que não se 

funda, é importante que se registre, na 

intransigência ou na má-fé dos 

contendores, mas na circunstância, 

oportunamente assinalada por Chaïm 

Perelman, de os campos opostos não 

terem a mesma concepção de justiça, que 

formalismo-valorativo. Belo Horizonte: Fórum, 
2017 (no prelo). Tópico 3.2 do Capítulo 3. 
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resulta da compreensão, igualmente 

manifestada pelo filósofo, de que a 
7. 

Porém, no curso desse dissídio 

hipotético, os contendores terão a 

oportunidade de verificar que resta 

consolidado no Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento segundo o qual o 

segurado empregado não tem a 

obrigação de fiscalizar o recolhimento de 

contribuições previdenciárias pelo 

empregador, e por isso não pode ser 

penalizado com o indeferimento do 

benefício8. Isso significa dizer que o 

trabalhador, se conseguir conduzir o 

processo à Corte Superior de Justiça, 

mediante a interposição de recursos, 

poderá vir a obter do Poder Judiciário o 

benefício pretendido. 

A questão que se coloca, nesse contexto, 

é se os juízes e tribunais não estariam 

vinculados a esse posicionamento 

firmado pelo Superior Tribunal de 

Justiça em uniformização da 

jurisprudência relativa à aplicação da lei 

                                                           
7 PERELMAN, Chaïm. Ética e direito. Tradução 

de Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. 
2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 146. 

8 Com se verifica, a título de exemplo, do 
seguinte 
TEMPO DE SERVIÇO URBANO. 
SEGURADO-EMPREGADO. 
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. 
OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR. 1. Nos 
termos do art. 142 do Decreto n.º 77.077/76, do 
art. 139 do Decreto n.º 89.312/84 e do art. 30 da 
Lei n.º 8.212/91, o recolhimento das 

previdenciária. Ou, num plano mais 

geral, se seria justo e adequado exigir do 

jurisdicionado que aguarde prolação 

dessa decisão em grau de recurso. 

Na pendência de uma resposta normativa 

para semelhante questionamento (que 

somente foi consolidada de forma efetiva 

por ocasião da edição do código de 2015) 

os aplicadores do Direito passaram a 

seguir, intuitivamente, precedentes 

firmados pelo Supremo Tribunal Federal 

no que se refere à aplicação da 

Constituição e aqueles lavrados pelo 

Superior Tribunal de Justiça no contexto 

da uniformização da jurisprudência 

quanto à aplicação do direito 

infraconstitucional. Aproveitando essa 

experiência, o legislador, com o 

propósito de imprimir maior celeridade 

ao desfecho dos processos, passou a 

conceber, ainda na vigência do código de 

1973, dispositivos que encartam opção 

político-normativa por dotar o direto 

pátrio de mecanismos habilitam seus 

intérpretes/aplicadores a ampliar a 

contribuições previdenciárias do segurado-
empregado cabe ao empregador, não podendo 
aquele ser penalizado pela desídia deste, que 
não cumpriu as obrigações que lhe eram 
imputadas
(STJ. Classe: RESP - RECURSO ESPECIAL  
566405. Processo: 200300776563 UF: MG 
Órgão Julgador: QUINTA TURMA. Data da 
decisão: 18/11/2003 Documento: 
STJ000521388. Fonte DJ DATA:15/12/2003 
PÁGINA:394. Relator(a)  LAURITA VAZ) 
(destaques pessoais). 
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eficácia dos precedentes judiciais, 

tornando-os vinculantes ou, quando 

menos, sumamente importantes para 

aplicação do Direito9. Tal se infere da 

previsão, pelo código de 1973, como 

forma de conferir maior celeridade à 

resolução das contendas, da 

possibilidade de julgamento dos 

processos por seus Relatores nos 

Tribunais (art. 557 e p. 1º-A), da 

sentença de improcedência liminar (art. 

285-A) e da sistemática de julgamento de 

recursos repetitivos (arts. 543-A, 543-B 

e 543-C), todas ancoradas na premissa 

segundo a qual o Direito deve ser 

aplicado com base em precedentes 

firmados pelos Tribunais. 

Essas disposições legislativas, 

encartadas no código de 1973, foram 

integralmente incorporadas ao texto do 

código de 2015. Com efeito, esse novo 

código manteve a sistemática de 

julgamento de recursos repetitivos 

inaugurada pelo código de 1973 (art. 

1.035, pp. 5º e 8º, art. 1.036 e p. 1º, art. 

1.039 e p. único, art. 1.040, I e art. 1.041 

e pp. 1º e 2º). Também resta contemplada 

nesse novo regramento processual a 

                                                           
9 A propósito, cf.: (DIDIER JÚNIOR, Fredie; 

BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. 
Curso de direito processo civil, v. 2. Salvador: 
Juspodivm, 2008. p. 348-349) e 
(MADUREIRA, Claudio. Direito, processo e 
justiça: o processo como mediador adequado 
entre o direito e a justiça. Salvador: Juspodivm, 

possibilidade de julgamento dos 

processos por seus Relatores nos 

Tribunais, como forma de conferir 

celeridade à sua resolução, desde que 

essas decisões monocráticas tenham por 

fundamento a jurisprudência dominante 

dos Tribunais de Cúpula, inclusive do 

Supremo Tribunal Federal (art. 932, IV e 

V e art. 1.011, I); além da sentença de 

improcedência liminar, que se reporta, 

na novatio legis, diretamente aos 

precedentes do Excelso Pretório 

(questões constitucionais), dos demais 

Tribunais de Cúpula (uniformização da 

jurisprudência acerca da aplicação do 

direito infraconstitucional) ou dos 

Tribunais de Segunda Instância a que se 

encontram vinculados os juízes que as 

prolatarem (direito local) (art. 332). 

Tal não bastasse, Emenda Constitucional 

nº 45 cuidou integrar ao texto da 

Constituição da República, ainda na 

vigência do código de 1973, o seu artigo 

103-A, que autoriza ao Supremo 

Tribunal Federal aprovar súmula que, a 

partir de sua publicação na Imprensa 

Oficial, terá efeito vinculante em relação 

aos demais órgãos do Poder Judiciário e 

2014. p. 252-253). Sobre a recepção da teoria 
dos precedentes pelo ordenamento jurídico-
positivo brasileiro, ler também: MARINONI, 
Luiz Guilherme; e MITIDIERO, Daniel. 
Repercussão geral no recurso extraordinário. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 
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à Administração Pública. Por disposição 

constitucional expressa, essa súmula 

vinculante tem por objeto a validade, 

interpretação e eficácia de normas 

determinadas, acerca das quais haja 

controvérsia atual entre órgãos 

judiciários, ou entre esses e a 

Administração Pública, e que acarrete 

grave insegurança jurídica e relevante 

multiplicação de processos sobre 

questão idêntica (art. 103-A, p. 1º). 

Acerca dela, o Poder Constituinte 

reformador teve o cuidado de destacar, 

no corpo da mesma Emenda 

Constitucional, que do ato 

administrativo ou da decisão judicial que 

contrariar a súmula aplicável ou que 

indevidamente a aplicar, caberá 

reclamação10 ao Supremo Tribunal 

Federal, que, julgando-a procedente, 

anulará o ato administrativo ou cassará a 

decisão judicial reclamada, e 

determinará que outra seja proferida com 

ou sem a aplicação do verbete (art. 103-

A, p. 3º). 

Essa opção do legislador brasileiro pela 

ampliação do espectro da incidência da 

vinculatividade das decisões proferidas 

                                                           
10 Ação judicial concebida para coibir a 

inobservância a precedentes da Suprema Corte. 

inciso I do artigo 102-A da Carta da República. 
11 Cf. ZANETI JÚNIOR, Hermes. Processo 

Constitucional: o modelo Constitucional do 
Processo Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2007. p. 50. 

pela Suprema Corte em controle difuso 

de constitucionalidade, assim como 

daquelas proferidas pelo Superior 

Tribunal de Justiça no que se refere à 

unificação pretoriana acerca da 

interpretação e aplicação do Direito 

pátrio, denota a recepção pelo Direito 

brasileiro do princípio do stare decisis11. 

Na precisa definição de Mauro 

modo tal que o julgamento de 

inconstitucionalidade da lei acaba, 

indiretamente, por assumir uma 

verdadeira eficácia erga omnes

puro e simples efeito da não aplicação da 

lei a um caso concreto, com 

possibilidade, no entanto, de que em 

outros casos a lei seja, ao invés, de novo 
12. Segundo Cappelletti, por 

aplicada pela Supreme Court por 

inconstitucionalidade, uma lei 

on 

the blocks a dead law
13. Hermes Zaneti Júnior, por 

stare decisis é 

uma expressão latina que significa, 

12 CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial 
de constitucionalidade das leis no direito 
comparado. Tradução de Aroldo Plínio 
Gonçalves. 2ª ed. Porto Alegre: SAFE, 1992. p. 
81-82. 

13 CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial 
de constitucionalidade das leis no direito 
comparado, cit., p. 82. 
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respeito dos próprios tribunais aos casos-

preceden

regra de direito aplicável a certos 

conjuntos de fatos considerados 

relevantes do ponto de vista jurídico, tal 

regra deverá ser seguida e aplicada em 

todos os casos futuros em que se 

identifiquem fatos ou circunstâncias 
14

judicial do stare decisis conduz aos 

precedentes judiciais, o que significa que 

as decisões dos tribunais adquirem um 

valor normativo de precedentes para os 

casos-futuros em que sejam identificadas 

as mesmas circunstâncias de fato e de 
15. Nesse mesmo sentido se 

posicionam Fredie Didier Júnior, Paula 

Sarno Braga e Rafael Oliveira, que 

                                                           
14 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes. 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016. 
p. 310-311. 

15 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 
vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 312. Zaneti observa que 
stare decisis e precedentes são 

costumeiramente utilizados como sinônimos 
em 

da mesma forma que o stare decisis não 
equivale ao common law

stare decisis assegura um 
predicado - a estabilidade - para as decisões do 
tribunal, sendo especialmente voltado para as 
próprias cortes que estabelecem o precedente, 

observam, em doutrina, que o stare 

decisis se assenta na compreensão de que 

obretudo aquele 

emanado de Corte Superior, é dotado de 

eficácia vinculante não só para a própria 

Corte como para os juízos que lhe são 
16; e 

aludem, na sequência de sua obra, à 

precedentes judiciais na solução de casos 

17. 

3. ESPECIFICIDADES DO 

MODELO DE PRECEDENTES 

ADOTADO PELO DIREITO 

BRASILEIRO.  

Expostos, nesses termos, os dispositivos 

legais e constitucionais que orientam a 

conclusão de que a teoria dos 

precedentes foi recepcionada pelo 

forçando o cotejo racional das decisões dos 
casos-precedentes com os casos-

recedentes judiciais [...] 
identificam-se mais com o processo seguido 
pelos tribunais como resultado do stare decisis, 
atingindo igualmente os tribunais e juízes de 
hierarquia inferior, os quais devem aplicar o 
conteúdo dos precedentes independentemente 
de O 
valor vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 313). 

16 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula 
Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito 
processo civil, v. 2., cit., p. 348. 

17 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula 
Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito 
processo civil, v. 2., cit., p. 348-349. 
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Direito Brasileiro, cumpre, então, 

descrever o nosso modelo de 

precedentes18. Com esse objetivo, parto 

da construção teórica desenvolvida por 

Herme

vinculante dos precedentes: teoria dos 

precedentes normativos formalmente 
19, que encerra versão 

comercial da Tese de Doutorado 

desenvolvida por Zaneti sob orientação 

de Luigi Ferrajoli e apresentada com 

sucesso à Università di Roma, seja pela 

relevância e profundidade das suas 

considerações sobre o tema, seja pelo seu 

pioneirismo em dedicar-se, com a 

profundidade que o assunto requer, à 

compreensão do modelo brasileiro 

precedentes. 

3.1. Vinculação horizontal e vertical 

dos precedentes.  

Quando discorre sobre o modelo 

brasileiro de precedentes, Zaneti dispõe 

tratar-

suprema, cortes de vértice, que tem a 

                                                           
18 Sobre a argumentação de que segue, cf.: 

MADUREIRA, Claudio. Fundamentos do novo 
processo civil brasileiro: o processo civil do 
formalismo-valorativo, cit., Tópico 3.2.3 do 
Capítulo 3. 

19 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 
vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit. 

20 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 
vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 21. 

função de dar estabilidade interpretativa 

cortes são, antes de tudo, vinculadas aos 

próprios precedentes, para somente 

depois vincularem os juízes e tribunais 
20. Nisso 

reside a distinção, proposta por Zaneti, 

entre a vinculação horizontal e a 

vinculação vertical dos precedentes21. 

A vinculação horizontal se relaciona à 

imposição normativa a que os Tribunais 

uniformizem a sua jurisprudência e que a 

mantenham estável, expressada no caput 

do artigo 926 do código de 2015, que 

aplicar seus próprios precedentes, tendo 

um ônus argumentativo agravado em 
22

vinculação horizontal atinge o próprio 

tribunal que estabeleceu o pr 23.  

A vinculação vertical, por sua vez, 

21 Sobre a argumentação de que segue, cf.: 
MADUREIRA, Claudio. Fundamentos do novo 
processo civil brasileiro: o processo civil do 
formalismo-valorativo, cit., Tópico 3.2.3.1 do 
Capítulo 3. 

22 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 
vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 353-354. 

23 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 
vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 354. 
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24, e se 

encontra positivada no artigo 927 do 

novo código, que estabelece, 

textualmente, que os juízes e tribunais 

devem observar as decisões proferidas 

pelo Supremo Tribunal Federal em 

controle concentrado de 

constitucionalidade, as suas súmulas 

vinculantes, os acórdãos proferidos em 

incidentes de assunção de competência e 

de resolução de demandas repetitivas, 

aqueles exarados no contexto do 

julgamento de demandas/recursos 

repetitivos pelo Excelso Pretório e pelo 

Superior Tribunal de Justiça, as súmulas 

por eles editadas em matéria 

constitucional (STF) e 

infraconstitucional (STJ) e a orientação 

do plenário ou do órgão Especial dos 

Tribunais aos quais estiverem 

vinculados. Comentando o dispositivo, 

Zaneti observa que o legislador 

processual estabeleceu 

                                                           
24 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 354. 

25 Assim como os demais Tribunais de Cúpula 
em suas respectivas áreas de atuação. 

26 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 
vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 354. 

27 Essa distinção entre os níveis de 
vinculatividade entre as decisões proferidas 
pelos Tribunais de Cúpula e pelas Cortes de 
Apelação também é depreendida no Direito 
norte-americano; conforme expressa Zaneti 

importante perceber que todas as decisões nos 
Estados Unidos da América do Norte formam 

conferindo vinculatividade plena às 

decisões proferidas pelo Supremo 

Tribunal Federal em matéria 

constitucional e àquelas prolatadas pelo 

Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional25, que precisam ser 

respeitadas por todos os juízes e 

tribunais, e concebeu, ainda, uma 

vinculatividade mais restrita às decisões 

dos Tribunais de Segunda Instância, 

esclarecendo, quanto ao particular, que 

os juízes e tribunais somente estarão 

obrigados a observar a orientação do 

plenário ou órgão especial a que 

estiverem vinculados26-27. Portanto, nos 

precisos termos da lei processual 

brasileira, (i) vinculam todos os juízes e 

as decisões do Supremo 

Tribunal Federal em controle 

precedentes vinculantes apenas para os 
tribunais e juízes vinculados hierarquicamente 
sob a mesma jurisdição, ou seja, juízes e 
tribunais da mesma estrutura judicial. Por 
exemplo, nos Estados Unidos, as decisões do 
Fifth Circuit of Appels são válidas como 
precedentes apenas nos Estados dentro da 
jurisdição territorial da corte (Texas, Lousiana 
e Mississipi). Da mesma forma, as decisões da 
Corte Suprema da Flórida são precedentes 
apenas para os casos decididos pelas cortes da 
Flórida. Por outro lado, as decisões da Suprema 
Corte do Estados Unidos (U.S. Supreme Court) 
são precedentes para todas as cortes 

O 
valor vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 314). 
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de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial 

enunciados das súmulas do Supremo 

Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de 

Justiça em matéria in

(art. 927, IV) e (i.5) às demais decisões 

proferidas pelo plenário ou órgão 

especial desses Tribunais de Cúpula (art. 

927, V), às quais todos os integrantes do 

Poder Judiciário se encontram 

hierarquicamente subordinados28; 

enquanto que (i

Tribunais de Segunda Instância apenas 

pode ser opostas aos magistrados (juízes 

e desembargadores) que a eles 

 

3.2. Quais decisões vinculam e quais 

não vinculam?  

Uma leitura isolada do artigo 927 do 

código de 2015 poderia conduzir à 

interpretação no sentido de que as 

decisões proferidas pelo Supremo 

Tribunal Federal e pelo Superior 

                                                           
28 Refiro-me, no ponto, a uma subordinação 

decisória, e não administrativa. O que com isso 
quero dizer é que as decisões proferidas pelo 
Supremo Tribunal Federal quando interpreta a 
Constituição e aquelas proferidas pelo Superior 
Tribunal de Justiça no contexto da 

Tribunal de Justiça em suas respectivas 

áreas de atuação mas que não se 

enquadrarem nas hipóteses descritas em 

seus incisos I, II, III, IV e V não 

vinculariam juízes e tribunais e, talvez, 

que não constituiriam precedentes29. 

Afinal, no ponto, o legislador apenas 

referiu, no que se refere à Suprema 

Corte, às decisões por ela proferidas em 

controle concentrado de 

constitucionalidade (art. 927, I) e em 

incidentes de assunção de competência 

ou em julgamento de demandas/recursos 

repetitivos (art. 927, I), bem como às 

suas súmulas vinculantes (art. 927, II) e 

não vinculantes (art. 927, IV), e, no que 

concerne à Corte Superior de Justiça, às 

decisões por ela proferidas em incidentes 

de assunção de competência ou em 

julgamento de demandas/recursos 

repetitivos e às suas súmulas não 

vinculantes (art. 927, IV). Todavia, não 

há sentido em supor que um regime 

jurídico que admite que precedentes 

firmados a partir de decisões proferidas 

pelos Tribunais de Segunda Instância, 

mesmo quando não proferidas em 

incidentes de assunção de competência, 

em julgamento de demandas/recursos 

uniformização da aplicação do direito nacional 
orientam a atuação de todos os magistrados. 

29 Sobre a argumentação de que segue, cf.: 
MADUREIRA, Claudio. Fundamentos do novo 
processo civil brasileiro: o processo civil do 
formalismo-valorativo, cit., Tópico 3.2.3.2 do 
Capítulo 3. 
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repetitivos ou encartadas em suas 

súmulas (art. 927, V), devam ser 

adotados pelos magistrados a eles 

vinculados não contemple a 

vinculatividade das decisões de mesmo 

conteúdo proferidas pelos Tribunais de 

Cúpula30. A propósito, recobro a 

observação de Zaneti, anteriormente 

expressada, quanto a caracterizar-se o 

modelo de precedentes adotado pelo 

corte suprema, cortes de vértice, que tem 

a função de dar estabilidade 
31. 

Esse problema é solucionado por 

interpretação capaz de compatibilizar o 

texto inciso V do artigo 927 do código de 

2015 à imposição constitucional a que o 

Supremo Tribunal Federal e o Superior 

Tribunal de Justiça funcionem, em nosso 

regime jurídico, como Cortes 

uniformizadoras da aplicação e 

interpretação do Direito; que decorre, 

entre outras coisas, da circunstância de o 

constituinte haver concebido recursos 

excepcionais que desafiam acórdãos que 

apliquem/contrariem a Constituição 

                                                           
30 Até porque, como destaca Zaneti, em 

referência ao modelo norte-
precedentes mais fortemente vinculantes nos 
Estados Unidos são aqueles formados pela U.S. 
Supreme Court
a Suprema Corte, todas as demais devem 
obediência à corte de hierarquia institucional 
sup
corte possa fixar um precedente, uma vez 
determinada a matéria pela Corte Suprema, 

(recurso extraordinário, direcionado ao 

STF, retratado no inciso III do artigo 

102) e o direito infraconstitucional 

aplicável a todo o país (recurso especial, 

direcionado ao STJ, disciplinado pelo 

inciso III do artigo 105). Essa relevante 

função conferida pela Constituição a 

esses Tribunais de Cúpula orienta que 

seus entendimentos sejam observados 

por todos os juízes e Tribunais de 

Segunda Instância, sob pena e risco de 

que se verifique, nos casos concretos em 

que os processos se encerram sem chegar 

ao Supremo Tribunal Federal e/ou ao 

Superior Tribunal de Justiça, decisões 

dissonantes com esses seus 

posicionamentos uniformizadores. Está 

claro, então, que o que o legislador 

estabeleceu no inciso V do artigo 927 do 

novo código, quando impôs aos 

a 

orientação do plenário ou do órgão 

especial aos quais estiverem vincula

foi que as decisões proferidas pelo 

Supremo Tribunal Federal e pelo 

Superior Tribunal de Justiça no contexto 

dessa atividade interpretativa 

todos os juízes e tribunais estarão vinculados ao 
O 

valor vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 317). 

31 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 
vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 21. 
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uniformizadora vinculam todo e 

qualquer integrante do Poder Judiciário, 

enquanto que aquelas proferidas pelos 

plenários/órgãos especiais dos Tribunais 

de Segunda Instância vinculam tão 

somente os magistrados que se situam na 

sua estrutura hierárquica. 

Essa constatação remete a um outro 

problema. É que os Tribunais de Cúpula 

podem manter turmas/câmaras/sessões 

especializadas para julgamento de 

matérias específicas (direito 

administrativo, direito previdenciário, 

etc.), que culminam por enfrentar 

questões constitucionais e de direito 

nacional que muitas vezes não chegam a 

ser conduzidas aos seus plenários/órgãos 

especiais. 

Com o propósito de solucioná-lo, 

reporto-me à classificação proposta por 

Zaneti para as decisões proferidas pelos 

Tribunais Brasileiros, que podem se 

apresentar, ora como precedentes, ora 

como simples jurisprudência 

persuasiva. Zaneti propõe que 

de facto

como precedentes, sendo agregados a 

uma categoria por ele denominada 

                                                           
32 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 21. 

fortemente a passagem de um modelo de 

não vinculam, embora o seu conteúdo 

possa produzir certo grau de 

independentemente de o julgador 

considerar suas razões boas ou ruins)32. 

Ao lado da denominada jurisprudência 

persuasiva, Zaneti refere a existência (i) 

de precedentes normativos vinculantes, 

(ii) de precedentes normativos 

formalmente vinculantes e (iii) de 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes fortes33. 

Os precedentes normativos formalmente 

vinculantes e os precedentes normativos 

formalmente vinculantes fortes são 

aqueles que resultam do artigo 927 do 

vinculatividade é compreendida a partir 

 favor dos 

precedentes através da obrigatoriedade 

legal de seguir os próprios precedentes 

(vinculação horizontal) e os precedentes 

das cortes hierarquicamente superiores 

33 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 
vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 21. 
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34. A diferença 

entre eles é que os primeiros 

(precedentes normativos formalmente 

vinculantes

por via recursal das decisões que não 

seguirem o precedente, com base na não 
35, enquanto que os outros 

(precedentes normativos formalmente 

vinculantes fortes

impugnação por via recursal (via 

diretamente nos tribunais superiores per 

saltum 36, por 

exemplo, por meio da apresentação de 

reclamação por descumprimento de 

súmula vinculante37. Conforme Zaneti, 

tualmente as decisões 

fortemente vinculantes são as 

cristalizadas em súmulas vinculantes e as 

decorrentes de ações de controle de 
38 

(precedentes normativos vinculantes 

fortes); as demais decisões referidas no 

artigo 927 do novo código (decisões 

proferidas pelo STF e STJ em incidentes 

de assunção de competência e de 

                                                           
34 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 325-326. 

35 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 
vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 325. 

36 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 
vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 326. 

resolução de demandas repetitivas, 

decisões exaradas por esses Tribunais de 

Cúpula no contexto do julgamento de 

recursos repetitivos, súmulas não 

vinculantes por eles editadas e decisões 

adotadas por seu plenário/órgão 

especial) formam precedentes 

normativos vinculantes. 

Contudo, esses não são os únicos 

precedentes adotados pelo Direito 

Brasileiro. Há, ainda, a terceira via 

destacada na classificação de Zaneti, que 

comporta os chamados precedentes 

normativos vinculantes, cuja 

vinculatividade não resulta de taxativa 

imposição normativa, mas da 

circunstância de o ordenamento jurídico 

os se

embora não conte com uma previsão 

formal (legal) de vinculatividade 
39. 

37 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 
vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 354-355. 

38 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 
vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 317. 

39 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 
vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 325. 
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rídica o 

ordenamento levar em consideração os 

precedentes de outras cortes em casos 
40. 

Zaneti defendia a adoção da teoria dos 

precedentes pelo Direito Brasileiro ainda 

antes da edição do código de 201541. 

Brasil apresentava até o advento do 

Código de Processo Civil de 2015 um 

houvesse vinculatividade (ex.: súmulas 

vinculantes) não havia uma regra geral 

de stare decisis e a recepção do modelo 

de stare decisis tinha sido até o presente 

momento apenas uma recepção parcial e 
42

ideologia que, do ponto de vista cultural 

e normativo, compreendia os 

precedentes como instrumentos fracos 

de persuasão e não como normas 

                                                           
40 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 324. 

41 ZANETI JÚNIOR, Hermes. Processo 
Constitucional: o modelo constitucional do 
processo civil brasileiro, cit., p. 50. Nesse 
mesmo sentido se posicionaram Fredie Didier 
Júnior, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira, 
quando acenaram, a partir do tratamento 
constitucional conferido à matéria e dos 
dispositivos do código de 1973 que dispunham 
sobre a utilização dos entendimentos firmados 
pelos Tribunais como parâmetro para a 

reconhecia aos precedentes um papel de 

fontes secundárias e a prática judicial 

lhes emprestava o caráter de argumentos 

de reforço, muitas vezes relevantes, mas 

não vinculantes em relação às decisões 

dos casos- 43.  

Esse quadro se modificou com a edição 

do código de 2015, quer porque o seu 

artigo 927 vincula os juízes e tribunais ao 

cumprimento de determinados 

precedentes (precedentes normativos 

formalmente vinculantes e precedentes 

normativos formalmente vinculantes 

fortes), quer porque o inciso VI do 

parágrafo 1º de seu artigo 489 a eles 

impõe seguir os precedentes invocados 

pelas partes em suas manifestações no 

processo; aqui incluídos não apenas os 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes e os precedentes normativos 

formalmente vinculantes fortes, mas 

também os chamados precedentes 

persuasiva que têm os precedentes judiciais na 

vem dando o legislador 
JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; 
OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processo 
civil, v. 2., cit., p. 348-349). 

42 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 
vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 357. 

43 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 
vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 357. 
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normativos vinculantes44, contexto em 

que se inserem as decisões 

uniformizadoras proferidas pelas 

turmas/câmaras/sessões especializadas 

dos Tribunais de Cúpula45. A ser de outro 

modo, não restaria atendido, no campo 

da aplicação do Direito, o comando do 

inciso IV do parágrafo 1º do mesmo 

artigo 489, que impõe aos julgadores 

enfrentar todos os argumentos 

deduzidos no processo capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão adotada pelo 

julgador

regime processual, todas as decisões 

proferidas pelos Tribunais Brasileiros 

podem vir a vincular juízes e tribunais 

que a eles estejam hierarquicamente 

subordinados; desde que, 

evidentemente, assumam a forma de 

precedentes. 

3.3. O que são precedentes?  

Mas o que seria, então, um precedente46? 

Espero haver demonstrado que não 

somente as decisões referidas no artigo 

                                                           
44 A diferença entre eles, no que concerne ao grau 

formal de levar os casos-precedentes em 

existência de distinção ou a superação do 
entendimento, que afastam a vinculatividade de 
todos eles (dos precedentes normativos 
formalmente vinculantes, dos precedentes 
normativos formalmente vinculantes fortes e 
dos precedentes normativos vinculantes); muito 
embora quanto aos precedentes normativos 
formalmente vinculantes e aos precedentes 
normativos formalmente vinculantes fortes não 

orverruling) do caso-

927 do código de 2015 (qualificadas por 

Zaneti como precedentes normativos 

formalmente vinculantes e precedentes 

normativos formalmente vinculantes 

fortes) devem ser qualificadas como tal, 

precisamente porque, ao lado desses 

precedentes cuja vinculatividade decorre 

de taxativa previsão legal, existem, 

ainda, os chamados precedentes 

normativos vinculantes. Fincada essa 

premissa, torna-se relevante distinguir as 

decisões jurisdicionais que formam 

precedentes (e entre eles os precedentes 

normativos vinculantes) daquelas que 

corporificam simples jurisprudência 

persuasiva. 

Zaneti leciona que os precedentes 

de normas estabelecidas a partir da 

compreensão de um caso e suas 

da aplicação deste caso-precedente, 

analisado no caso-atual, se extrai a ratio 

precedente 
sem embargo desses últimos (precedentes 
normativos formalmente vinculantes fortes) 
exigirem quórum qualificado para a sua 
superação (ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 
vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 325-326). 

45 Retomarei esse ponto no tópico subsequente. 
46 Sobre a argumentação de que segue, cf.: 

MADUREIRA, Claudio. Fundamentos do novo 
processo civil brasileiro: o processo civil do 
formalismo-valorativo, cit., Tópico 3.2.3.3 do 
Capítulo 3. 
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decidendi ou holding como o core do 
47. O precedente é, então, 

argumentativamente pelo intérprete a 

partir da unidade fático-jurídica do caso-

precedente (material facts somados à 

solução dada para o caso) com o caso-
48.  

Posto isso, deve estar claro que o 

precedente não se confunde com a 

jurisprudência, seja porque não traduz 

tendências do Tribunal, mas a sua 

própria decisão (ou decisões) a respeito 

da matéria, seja porque obriga o próprio 

Tribunal que decidiu, que é responsável, 

como as cortes inferiores, por sua 

manutenção e estabilidade49. Também os 

distinguem a circunstância de os 

partir de apenas uma decisão, mesmo 

que possam ser compreendidos à luz de 

uma série de decisões, cadeia de 

precedentes, bastando um leading case 

que modifique ou crie uma nova tese 

enquanto que a formação da 

                                                           
47 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 304. 

48 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 
vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 305-306. 

49 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 
vinculante dos precedentes: teoria dos 

50. 

Porém, essas notas distintivas, embora 

relevantes para a compreensão do 

problema, não possibilitam por si só a 

precisa definição, nos casos concretos, 

sobre se determinada decisão judicial 

encerra precedente ou se ela se apresenta 

como julgado representativo de 

jurisprudência persuasiva. Essa 

definição somente pode ser feita quando 

se tem em vista que os precedentes têm 

função normativa. Conforme Zaneti, 

limitando-

subsunção de fatos ao texto legal, sem 

apresentar conteúdo interpretativo 

relevante para o caso-atual e para casos-

interpretação dada a uma norma legal 

hipótese em que o cumprimento da regra 

rigor, da própria norma abstrata 

aplicada51. De igual modo, não constitui 

precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 306-307. 

50 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 
vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 308. 

51 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 
vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 309. 
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precedente a decisão que cita decisão 

, contexto 

precedente anterior, do caso-precedente, 

e não da situação presente no caso-
52. Assim, somente será precedente 

53, ou 

que constituir 

aos textos legais relevantes para a 
54. 

Nesse âmbito se inserem as decisões com 

essas características proferidas pelos 

plenários/órgãos especiais do Supremo 

Tribunal Federal e do Superior Tribunal 

de Justiça (que são precedentes 

normativos formalmente vinculantes, 

por aplicação do inciso V do artigo 927 

do código de 2015), bem como aquelas 

prolatadas por suas 

turmas/câmaras/sessões especializadas 

(precedentes normativos vinculantes). 

                                                           
52 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 309. 

53 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 
vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 309. 

54 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 
vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 310 

55 No ponto, recobro que a instituição de 
câmaras/turmas/sessões especializadas pode 
fazer com que algumas matérias não cheguem 
aos plenários/órgãos especiais dos Tribunais de 

Como as primeiras (decisões dos 

plenários/órgãos especiais), essas 

decisões advindas das suas 

turmas/câmaras/sessões especializadas 

não representam apenas uma tendência 

decisória desses Tribunais de Cúpula, 

mas seu particular entendimento sobre 

questões específicas55, e por isso 

obrigam os seus integrantes56 e os 

demais membros do Poder Judiciário57, 

que, pelas razões dantes expostos, a eles 

se encontram vinculados. 

Semelhante status não pode ser 

conferido, pelo menos conceitualmente, 

às decisões exaradas pelas 

turmas/câmaras/sessões que não se 

dedicam a definir, em substituição aos 

seus plenários/órgãos especiais, como 

deve ser aplicado o Direito a 

determinados campos da seara jurídica, 

pois quanto a elas poderá haver 

divergência de posicionamentos dentro 

do próprio Tribunal, o que lhes confere a 

Cúpula, num contexto em que essas 
câmaras/turmas/sessões especializadas dão a 
última palavra em interpretação constitucional 
e/ou na uniformização da aplicação do Direito 
nacional.  

56 Os Tribunais de Cúpulas são responsáveis, 
como os outros Tribunais, pela manutenção e 
estabilidade dos seus julgamentos. Afinal, nos 

devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-
 

57 Cf. ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 
vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 306-307. 
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conotação de simples tendência 

decisória, característica da 

jurisprudência persuasiva, que por 

concepção não vincula os julgadores. 

Porém, a despeito dessa particularidade 

do modelo brasileiro de precedentes, tal 

como descrito por Zaneti, o código de 

2015 impôs a sua consideração no 

contexto do julgamento dos processos, 

visto que o inciso VI do parágrafo 1º do 

seu artigo 489 determina aos juízes que 

sigam, se não puderem demonstrar a 

existência de distinção ou superação, não 

apenas os precedentes invocados pelas 

partes processuais (entre eles os 

enunciados de súmula), mas também a 

jurisprudência que elas empregarem em 

suas manifestações processo. 

Outro elemento que precisa ser 

considerado nesse contexto é âmbito em 

que se dá a vinculatividade dos 

precedentes. É que o inciso V do artigo 

927 do código de 2015 restringe a 

vinculatividade dos precedentes 

firmados pelos Tribunais aos 

magistrados a ele vinculados; o que faz 

com que a vinculatividade dos 

precedentes firmados pelos Tribunais de 

Segunda Instância fique circunscrita aos 

juízes e desembargadores que integram 

as suas respectivas estruturas funcionais. 

                                                           
58 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 

Essa opção político-normativa decorre 

da circunstância de os precedentes 

somente vincularem dentro de um 

mesmo âmbito hierárquico-jurisdicional. 

Justiça Estaduais diversos (v.g. Tribunal 

de Justiça de São Paulo, Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro, Tribunal de 

Justiça do Espírito Santo), nas relações 

entre si e em relação destes Tribunal de 

Justiça com os Tribunais Regionais 

Federais ou destes entre si serão 

meramente persuasivas (jurisprudência 
58. Porém, isso não quer 

dizer, em absoluto, que somente se 

qualificam como precedentes, de modo a 

vincular a atuação dos magistrados 

funcionalmente ligados aos Tribunais de 

Segunda Instância, as orientações do seu 

plenário ou do seu órgão especial (como 

sobressai, em literalidade, do texto 

legal). Essas decisões consubstanciarão 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes (desde que, evidentemente, 

os julgamentos proferidos pelo plenário 

ou órgão especial apresentem conotação 

normativa) ou, conforme o caso, 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes fortes (quando proferidas em 

controle concentrado de 

constitucionalidade). Contudo, pelas 

razões dantes expostas, mesmo os 

precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 324. 
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acórdãos proferidos por órgãos 

fracionários do Tribunal podem assumir 

a forma de precedentes, quando 

decorrerem de julgamentos realizados no 

âmbito de turmas/câmaras/sessões 

especializadas, qualificando-se, na 

classificação proposta por Zaneti, como 

precedentes normativos vinculantes; 

embora deva estar claro que sua 

vinculatividade fica restrita aos 

magistrados que a eles se submetem 

hierarquicamente. Disso resulta a 

afirmação de Zaneti no sentido de que, 

quando adotada uma adequada teoria dos 

precedentes, a chamada jurisprudência 

persuasiva (tradicional no civil law) pode 

assumir a forma de precedentes, 

sos-

precedentes analisados por outros 

tribunais desvinculados 
59. 

3.4. Como aplicar precedentes? 

Definido, nesses termos, o que são 

precedentes (e também o que não são 

precedentes), devo explicitar, ainda, 

alguns conceitos que são fundamentais à 

sua utilização pelos intérpretes no campo 

                                                           
59 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 324. 

60 Sobre a argumentação de que segue, cf.: 
MADUREIRA, Claudio. Fundamentos do novo 
processo civil brasileiro: o processo civil do 

da aplicação do Direito60. Esses 

conceitos fundamentais são a razão de 

decidir (ou ratio decidendi, também 

chamada de holding), o obiter dictum, a 

distinção (distinguishing) e a superação. 

A ratio decidendi (ou holding, como a 

designam os norte-americanos), 

corresponde, na lição de Fredie Didier 

Júnior, Paula Sarno Braga e Rafael 

Oliveira, aos fundamentos jurídicos que 

sustentam a decisão, que carregam a 

opção hermenêutica adotada no 

julgamento do caso paradigma61. E 

constitui-se, na precisa definição de José 

Rogério Cruz e Tucci, como a tese 

jurídica empregada para decidir o caso 

concreto62. Assim, diversamente do que 

se verifica na imposição de uma decisão 

judicial às partes envolvidas no conflito 

em que foi proferida, que se tornam 

vinculadas ao que se expressou na sua 

parte dispositiva, quando se cogita da 

aplicação de precedentes o que vincula 

os julgadores são os fundamentos do 

julgamento que solucionou o caso 

paradigma (ratio decidendi). 

formalismo-valorativo, cit., Tópico 3.2.3.4 do 
Capítulo 3. 

61 DIDIER JÚNIOR, Fredie, BRAGA, Paula 
Sarno e OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito 
processo civil, v. 2, cit., p. 350. 

62 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente 
judicial como fonte do Direito. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2004. p. 175. 
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A propósito, Luiz Guilherme Marinoni 

refere ao conceito de eficácia 

transcendente da motivação, tal como 

desenvolvido pelo Ministro Gilmar 

Mendes a partir do direito alemão63; que 

suscita a seguinte operacionalização no 

campo da aplicação do Direito:  

a expressão eficácia 
transcendente da motivação se 
pretende passar o significado de 
eficácia que, advinda da 
fundamentação, recai sobre situações 
que, embora especificamente 
distintas, tem grande semelhança com 
a já decidida e, por isto, reclamam as 
mesmas razões que foram 
apresentadas pelo tribunal ao decidir. 

foi considerada inconstitucional em 

64. 

Dito isso, Marinoni observa que a 

expressão motivos determinantes da 

decisão, usualmente tomada como 

sinônima do conceito eficácia 

transcendente da motivação

detalhe que permite a aproximação do 

seu significado ao de ratio decidendi

esta expressão, uma 

qualificação da motivação ou da 

                                                           
63 MARINONI, Luiz Guilherme. Elaboração dos 

conceitos de ratio decidendi (fundamentos 
determinantes da decisão) e obter dictum no 
Direito Brasileiro. In: MARINONI, Luiz 
Guilherme (Coord.). A força dos precedentes. 
Salvador: Juspodivm, 2010. p. 265. 

64 MARINONI, Luiz Guilherme. Elaboração dos 
conceitos de ratio decidendi (fundamentos 
determinantes da decisão) e obter dictum no 
Direito Brasileiro, cit., p. 265. 

65 MARINONI, Luiz Guilherme. Elaboração dos 
conceitos de ratio decidendi (fundamentos 

fundamentação, a apontar para aspecto 

que estabelece claro link entre os 
65

motivos têm que ser determinantes para 

qualquer motivo que tem eficácia 

66. Esses 

mais são do que as razões de decidir, isto 

é, a ratio decidendi 67. 

No ponto, deve estar claro, quanto ao 

particular, que quando uma decisão 

judicial assume a forma de precedente 

apenas a sua ratio decidendi vincula os 

juízes, que não são afetados por 

argumentos expostos apenas de 

passagem em sua motivação, 

provisórios, secundários, impressões ou 

qualquer outro elemento que não tenha 

influência relevante e substancial para a 

Didier, Braga e Oliveira, como obiter 

determinantes da decisão) e obter dictum no 
Direito Brasileiro, cit., p. 265. 

66 MARINONI, Luiz Guilherme. Elaboração dos 
conceitos de ratio decidendi (fundamentos 
determinantes da decisão) e obter dictum no 
Direito Brasileiro, cit., p. 265-266. 

67 MARINONI, Luiz Guilherme. Elaboração dos 
conceitos de ratio decidendi (fundamentos 
determinantes da decisão) e obter dictum no 
Direito Brasileiro, cit., p. 266. 
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dictum68. Também são obiter dictum 

pronunciamentos que dizem respeito a 

pedido não formulado e a causa de pedir 

da causa de pedir, não foram alegados e 

discutidos pelas partes, e, assim, 

estariam sendo tratados no processo pela 

pronunciamentos relativos a estes pontos 

são, em regra, não aprofundados e não 

decorrem de discussão entre todos os 

membros do colegiado69, sendo feitos de 

passagem ou lateralmente ao 
70. 

essencial à decisão, que não constitui 

fundamentos determinantes, será obiter 

dictum

vinculante71. 

Porém, é importante ter em vista, ainda, 

que nem sempre a ratio decidendi de um 

caso paradigma pode ser aplicado aos 

                                                           
68 DIDIER JÚNIOR, Fredie, BRAGA, Paula 

Sarno e OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito 
processo civil, v. 2, cit., p. 350. 

69 
considerados fundamentos determinantes aptos 
a formarem a ratio decidendi aqueles 
efetivamente debatidos ou incorporados pelo 

(ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 
vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 353). Mas adverte que o 
voto vencido não deve ser confundido com o 
obiter dictum, pois, no regime do código de 

todos os fins, inclusive para fins de pré-

casos concretos. É que a teoria dos 

precedentes também trabalha com a 

figura da distinção (distinguishing), 

caso em julgamento pode ou não ser 
72, e 

caso concreto (em julgamento) e o 

entre os fatos fundamentais discutidos e 

aqueles que serviram de base à ratio 

decidendi 

 

uma aproximação entre eles, alguma 

peculiaridade no caso em julgamento 
73. No 

ponto, Zaneti observa que o código de 

afastamento/distinção entre o caso atual 

e o caso-precedente atribuída a todos os 

JÚNIOR, Hermes. O valor vinculante dos 
precedentes: teoria dos precedentes normativos 
formalmente vinculantes, cit., p. 353-nota de 
rodapé). 

70 MARINONI, Luiz Guilherme. Elaboração dos 
conceitos de ratio decidendi (fundamentos 
determinantes da decisão) e obter dictum no 
Direito Brasileiro, cit., p. 272. 

71 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 
vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 352. 

72 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente 
judicial como fonte do Direito, cit., p. 174. 

73 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula 
Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito 
processo civil, v. 2, cit., p. 353. 
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p. 1º, VI, afirma que não será 

considerada fundamentada a decisão que 

deixar de seguir o precedente sem 

demonstrar a existência de distinção no 
74. 

Também se cogita da superação do 

precedente, técnica por meio da qual ele 

perde a sua força vinculante, sendo 

substituído por outro precedente75. 

Quanto ao particular, Zaneti leciona que 

alterados, superados pelo tribunal que os 

lei, válida substancial e formalmente, 

determina o afastamento do 
76

Supremas podem, [...] mesmo diante da 

regra do stare decisis, superar o 

precedente [...], desde que considerem 
77. 

Mas deve estar claro que os precedentes 

normativos formalmente vinculantes e os 

                                                           
74 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 355. 

75 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula 
Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito 
processo civil, v. 2, cit., p. 354. A superação 
também pode ser parcial, que ocorre quando o 
Tribunal apenas limita o âmbito da sua 
incidência, em função da superveniência de 
uma regra ou princípio legal (DIDIER 
JÚNIOR; Fredie, BRAGA; Paula Sarno; 
OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processo 
civil, v. 2, cit., p. 355). 

precedentes normativos formalmente 

vinculantes fortes, que são aqueles cuja 

vinculatividade decorre de taxativa 

previsão legal, somente podem ser 

superados pelos tribunais que os 

firmaram (a título de exemplo, um 

precedente firmado pelo Superior 

Tribunal de Justiça em incidente de 

julgamento de recursos repetitivos 

somente pode ser superado por essa 

Corte Superior de Justiça); sendo que, 

quanto a esses últimos (precedentes 

normativos formalmente vinculantes 

fortes), a superação está a exigir, ainda, 

o mesmo quórum aplicável à sua 

formação (ainda exemplificativamente, 

uma súmula vinculante adotada pelo 

Supremo Tribunal Federal só pode ser 

superada por decisão desse mesmo 

Tribunal tomada por maioria de dois 

terços, quórum imposto pela 

Constituição à sua edição)78. 

Afastadas essas hipóteses (distinção e 

superação), o precedente deve ser 

76 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 
vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 355-356. 

77 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 
vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 315-316. 

78 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 
vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 325-326. 
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respeitado79. Quanto a isso, Zaneti refere 

à necessidade de o regime jurídico 

partir dos textos legais e dos precedentes 

normativos formalmente vinculantes, 

para que se reduza a discricionariedade 

judicial e aumente a racionalidade das 

Poder Judiciário, como instituição, 

lhe compete decidir a controvérsia e 

enriquecer a oferta de normas jurídicas; 

 discursos possíveis a 

caso, atinente à resolução da 

controvérsia, e o discurso do precedente, 

ordenamento jurídico a partir da 

interpretação operativa que acresce 

conteúdo normati 80. 

4. CONCLUSÕES.  

Espero haver demonstrado que a teoria 

dos precedentes foi recepcionada pelo 

Direito Brasileiro; num processo que se 

iniciou ainda na vigência do código de 

1973 e que se consolidou com a edição 

                                                           
79 

uma vez que tem o dever de seguir o 
O 

valor vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 361). 

80 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 
vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 361-362. Sobre o assunto, 

do novo código; notadamente a partir da 

configuração da eficácia horizontal dos 

precedentes (de que trata o seu artigo 

926, que impõe aos Tribunais que 

uniformizem sua jurisprudência e que a 

mantenham estável, íntegra e coerente) e 

da sua eficácia vertical (expressada em 

seu artigo 927, que vincula os julgadores 

à observância de determinadas decisões 

firmadas pelos tribunais). 

Entre elas destacam-se as decisões 

proferidas pelo Supremo Tribunal 

Federal em controle concentrado de 

constitucionalidade e as suas súmulas 

vinculantes (precedentes normativos 

formalmente vinculantes fortes), as 

súmulas não vinculantes desse Tribunal 

Constitucional e do Superior Tribunal de 

Justiça, as decisões que proferirem em 

incidente de assunção de competência, 

em incidente de resolução de demandas 

repetitivas e em julgamento de recursos 

repetitivos, bem como aquelas 

dimanadas por seus plenários e órgãos 

especiais (precedentes normativos 

formalmente vinculantes), que vinculam 

todos os integrantes do Poder Judiciário. 

ler também: MITIDIERO, Daniel. 
Fundamentação e precedente: dois discursos a 
partir da decisão judicial. In: MITIDIERO, 
Daniel [Coord.]; AMARAL, Guilherme Rizzo 
[Coord.].; FEIJÓ, Maria Angélica Echer 
Ferreira [Org.]. Processo civil: estudos em 
homenagem ao Professor Doutor Carlos 
Alberto Alvaro de Oliveira. São Paulo: Atlas, 
2012. p. 85-89 e 91. 
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Também os vinculam as decisões 

proferidas pelas turmas/câmaras/seções 

especializadas desses Tribunais de 

Cúpula (precedentes normativos 

vinculantes). Vinculam, ainda, mas 

apenas no seu específico âmbito de 

influência, as decisões proferidas pelos 

plenários e órgãos especiais dos 

Tribunais de Segunda Instância 

(precedentes normativos formalmente 

vinculantes), assim como as decisões 

proferidas por suas 

turmas/câmaras/seções especializadas 

(precedentes normativos vinculantes). 

Porém, essas decisões somente vinculam 

os julgadores quando assumirem a forma 

de precedentes, que se singularizam por 

sua capacidade de irradiar efeitos 

jurídicos normativos para os casos 

futuros, por meio da constituição de 

acréscimos, fundados na interpretação 

jurídica, aos textos legais aplicados81. 

Além disso, esses precedentes apenas 

vinculam nos limites da sua ratio 

decidendi (consubstanciada nos 

fundamentos jurídicos que sustentam a 

decisão, que carregam a opção 

hermenêutica adotada no julgamento do 

                                                           
81 Cf. ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 

vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 309-310 

82 Cf. DIDIER JÚNIOR, Fredie, BRAGA, Paula 
Sarno e OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito 
processo civil, v. 2, cit., p. 350. 

caso paradigma82), devendo estar claro 

que não condicionam as suas decisões 

razões expressadas como obiter dictum 

(composto por argumentos expostos 

apenas de passagem na motivação, que 

provisórios, secundários, impressões ou 

qualquer outro elemento que não tenha 

influência relevante e substancial para a 
83

não constitui fundamentos 
84). Assumidas essas 

características, os precedentes apenas 

podem ser afastados, no contexto da 

tomada de decisões jurídicas no processo 

judicial, quando se verificar, nos casos 

concretos, a ocorrência de distinção (que 

ocorre quando há distinção entre o caso 

concreto e o caso paradigma, que pode se 

coincidência entre os fatos fundamentais 

discutidos e aqueles que serviram de 

base à ratio decidendi

uma aproximação entre eles, alguma 

peculiaridade no caso em julgamento 

83 DIDIER JÚNIOR, Fredie, BRAGA, Paula 
Sarno e OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito 
processo civil, v. 2, cit., p. 350. 

84 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O valor 
vinculante dos precedentes: teoria dos 
precedentes normativos formalmente 
vinculantes, cit., p. 352. 
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85) ou 

da superação (técnica por meio da qual 

o precedente perde a sua força 

vinculante, sendo substituído por outro 

precedente86).  

Esses são, em suas linhas gerais, os 

contornos do modelo brasileiro de 

precedentes vinculantes. 
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