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RESUMO

Em 17 de março de 2015 foi publicada a Lei nº 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, pouco mais de cinco anos após o Senado Federal 
instituir uma Comissão de Juristas responsável pela elaboração do anteprojeto legislativo. A nova legislação trouxe em seu seio diversas 
novidades, com a intenção de simplificar e acelerar o processo judicial, tornando mais efetiva a tutela dos direitos.  A tradição brasileira adota o 
sistema jurídico da civil law, onde a principal fonte do direito é a lei. Por esta razão, nunca chegou a se preocupar com a demarcação dos 
conceitos e técnicas necessárias à adequada operação dos precedentes judiciais obrigatórios, o que, doravante, faz-se necessário. Contudo, a lei 
deixou de ser o único paradigma obrigatório que vincula a decisão do julgador. Os precedentes também vinculam as decisões judiciais 
atualmente, já que o novo CPC  estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que deixar de seguir precedente ou 
jurisprudência invocada pela parte, sem mostrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Desta forma, 
os precedentes obrigatórios são fundamentais, e sendo aplicados adequadamente trazem considerável incremento à segurança jurídica, a 
racionalidade e a coerência na prática do direito. Destarte, foram introduzidos no novo diploma processual civil vários artigos com o objetivo de 
que as decisões judiciais sejam tomadas com coerência ou integridade, ou seja, não destoem de outras decisões já prolatadas sobre o mesmo 
tema e envolvendo as mesmas circunstâncias. Ao analisar o direito com integridade, as proposições jurídicas são verdadeiras se derivarem dos 
princípios de justiça, equidade e devido processo legal. Assim, deve partir da concepção atual, considerando o passado, como adequação linear, 
mas com vistas a produzir a melhor decisão no futuro. A integridade requer coerência para interpretação de um princípio e sua identificação e 
deve imprimir um caráter de continuidade ao direito. O objetivo do presente trabalho é demonstrar as mudanças no sistema de precedentes 
pátrio decorrentes da instituição do novo CPC e o dever de integridade e coerência das decisões judiciais. A metodologia utilizada nesta pesquisa 
foi do tipo documental, baseada na descrição e análise jurisprudencial sobre o respectivo tema, aliando-se a abordagem livre, exploratória e 
discursiva da narrativa. Nesse sentido, pode-se afirmar que o sistema jurídico é lacunoso, mas ele próprio oferece mecanismos para preencher as 
referidas. Constitui um desafio impor à comunidade jurídica que se familiarize e busque argumentar com noções muito pouco utilizadas até o 
presente momento, tais como ratio decidendi (holding), obiter dictum (considerações marginais) e distinção entre casos (distinguish). Essas 
noções possibilitam o aprimoramento da prática brasileira não apenas com precedentes vinculantes, mas igualmente com a jurisprudência de 
modo geral. Esse aprimoramento é fundamental para racionalizar o trabalho de tribunais tão sobrecarregados, para assegurar maior 
previsibilidade jurídica e para promover o tratamento isonômico entre iguais. Com efeito, o que vincula as demais instâncias são os fundamentos 
determinantes do precedente, portanto, sua ratio decidendi. Ressalta-se, ainda, que tal vinculação só ocorre se a discussão posta pela demanda 
em exame “se ajusta aos fundamentos” do julgado anterior. Assim, não se pode olvidar, que à luz da teoria de Dworkin a integridade também 
deve ser vista no plano legislativo, que impõe ao legislador um ordenamento jurídico moralmente coerente. Portanto, para que o precedente 
judicial venha a conferir estabilidade e segurança ao sistema jurídico é mister que deve ser instituído de forma a suprir o desiderato de 
completude e integridade, como também deve ser coerentemente albergado às decisões judiciais anteriores.
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