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RESUMO

O trabalho tem o escopo de analisar o papel que as Súmulas Persuasivas ganharam após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, 
uma vez que o códex expandiu o alcance e a força de tais provimentos. Será feita a diferenciação entre Súmulas Vinculantes e Súmulas 
Persuasivas, demonstrando que estas ganharam o mesmo status de obrigatoriedade daquelas, passando a ser provimentos judiciais vinculantes e 
obrigando todo o Poder Judiciário e a Administração Pública. Será demonstrado que os Provimentos Judiciais Vinculantes deram maior poder de 
decisão às Cortes, diminuindo a discricionariedade dos magistrados de primeiro grau. O trabalho será desenvolvido por meio de pesquisa 
bibliográfica e de jurisprudências, buscando verificar qual a efetiva consequência para a Justiça dessa aplicação nos recentes julgados. A pesquisa 
será instrumentalizada pelo método teórico-analítico, buscando fazer uma análise crítica dos resultados observados. Primeiramente deve-se 
observar que as Súmulas Vinculantes são uma espécie de enunciado com poder de imperatividade, pois possuem força obrigatória. São editadas 
apenas pelo STF, por dois terços de seus membros, e vinculam todo o Poder Judiciário e os órgãos da Administração Pública. Estão previstas na 
Constituição Federal e versam sobre matéria constitucional sobre a qual existam demandas repetitivas e cujas decisões possam causar 
insegurança jurídica. A Súmula Vinculante não é lei, pois não passa pelo processo legislativo, entretanto tem força de lei. Caso uma Súmula 
Vinculante não seja observada, é cabível a Reclamação direta ao STF. Já as Súmulas Persuasivas são enunciados criados por Tribunais, como 
síntese da sua jurisprudência diante de demandas repetitivas que causem relevante controvérsia. Para que não haja diversidade de decisões, a 
corte pacifica o seu entendimento editando uma Súmula Persuasiva. Mas os juízes não eram obrigados a observá-las, servindo apenas para 
influenciar as decisões dos magistrados. Com a edição do novo CPC, é necessário rever o poder de tais Súmulas. Em seu art. 927 o CPC determina 
que o juízes e o Tribunais devem observar não só os enunciados das Súmulas Vinculantes, mas também os enunciados das súmulas do Supremo 
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como a orientação do plenário ou do Órgão Especial aos quais estiverem vinculados. São 
os Provimentos Judiciais Vinculantes, com previsão também nos artigos 932 e 332 do código. A partir daí os juízes de primeiro grau, diante de um 
caso concreto cujo objeto envolva uma questão já sumulada, serão obrigados a aplicá-la, cabendo ao advogado demonstrar a distinção e a 
peculiaridade que envolve o seu caso, com o intuito da não aplicação de determinada súmula. Este instituto é o que se chama distinguish, do 
direito norte-americano, previsto no art. 489, §1º, V, CPC. Tal força também foi estendida aos enunciados dos Tribunais de Justiça sobre direito 
local. Sendo assim, as Súmulas Persuasivas ganharam o mesmo status de obrigatoriedade que as Súmulas Vinculantes. É importante observar a 
força que tais enunciados ganharam, pois não será necessário que passem por todo o processo de edição e aprovação de uma Súmula Vinculante 
para que o provimento tenha a mesma força. O novo CPC trouxe esta mudança com o escopo de garantir a segurança jurídica, bem como de 
diminuir a demanda ao Poder Judiciário e promover a celeridade processual, pois as partes já terão um conhecimento anterior sobre a posição 
que determinado tribunal adota a respeito da matéria em discussão. Entretanto, deve-se ponderar até que ponto os Provimentos Judiciais 
Vinculantes afetam a discricionariedade do juiz ao analisar certa demanda, afetando a sua independência. Ou seja, é importante questionar se o 
uso de tais provimentos não vai retirar do magistrado o seu livre convencimento, restringindo a sua liberdade de decidir, uma vez que agora ele 
deve se submeter aos Provimentos Judiciais Vinculantes.
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