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RESUMO

O Novo Código de Processo Civil introduziu um grande número de precedentes vinculantes no sistema brasileiro, estabelecendo um complexo 
que deve ser observado pelo juiz no momento da sua tomada de decisão. Não se pode pensar que o precedente judicial é o fim de um processo 
hermenêutico e que fechará qualquer caminho para a argumentação jurídica. O próprio precedente, que abrange toda a decisão judicial é fonte 
do direito, e precisa ser interpretado por seus aplicadores para que se chegue a uma norma jurídica. O jurisdicionado, que busca no estado 
democrático, além da justiça, o valor da segurança, tem direito a uma decisão fundamentada, que seja exarada a partir de uma regra 
hermenêutica coerente. A incumbência argumentativa é ainda maior quando se trata do intérprete-juiz, que, ao decidir, não pode seguir uma 
opinião estritamente pessoal, mas deve respeitar a tradição como fator de estabilidade do direito, o que demonstrará uma decisão com caráter 
intersubjetivo. A motivação da decisão guarda relação direta com a sua não arbitrariedade. Não basta que a decisão seja equitativa e aceitável, 
mas também deve estar de acordo com o direito em vigor. Desta forma, observa-se que o princípio da segurança jurídica vem sendo tangenciado, 
em detrimento do protagonismo e da discricionariedade de alguns atos decisórios que ocultam verdadeiras posturas ideológicas e violam regras 
democraticamente validadas pelo legislativo. Se faz mister que o dever de integridade prevaleça nas decisões judiciais, principalmente quando a 
parte invoca um precedente amoldável de forma silogística ao caso concreto que, se observado pelo julgador, em respeito à lei processual 
vigente, culminaria no acolhimento da tese lançada no julgado, como observa a doutrina pátria. Para se fazer a relação argumentativa sobre o 
limite que o juiz encontra diante do ordenamento nativo é estabelecido o procedimento do discurso jurídico, que se define pelas regras e formas 
do discurso prático-geral, e estas se exprimem sujeitando-se à lei, aos precedentes judiciais e à ciência do Direito. O objetivo do presente trabalho 
é demonstrar a influência da argumentação jurídica no livre convencimento do juiz diante do sistema de precedentes adotado pelo novo CPC. 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. Vale ressaltar, que o poder de produzir precedentes vinculantes não é um poder sem 
limites. O alcance do teor vinculante de um precedente é limitado pelos fatos do caso que o gerou e pela questão jurídica apreciada como uma 
premissa necessária a alcançar o dispositivo do acórdão. Para além desse limite, os juízes são livres para decidir. As regras do discurso prático 
geral não garantem que se possa alcançar um acordo para cada questão, nem tampouco determinar as variáveis que dependem das convicções 
normativas dos participantes que são históricas, traduzindo o “problema de conhecimento e de cumprimento” das decisões. Esta dupla limitação 
das regras do discurso prático suscita a necessidade de estabelecer um sistema jurídico que sirva para preencher esta lacuna de racionalidade. Por 
sua vez, o uso do precedente justifica-se do ponto de vista da teoria do discurso, pois o campo do discursivamente possível não poderia ser 
preenchido com decisões mutáveis e incompatíveis entre si. No plano da argumentação discursiva, a observância dos procedimentos combinada 
com a otimização valorativa dos princípios jurídicos, afigura-se como o caminho mais seguro para a fundamentação correta das proposições 
jurídicas, de modo a oferecer uma adequada proposta de interpretação do direito justo, harmonizando a legalidade com a legitimidade, como 
pilares indissociáveis do Estado Democrático de Direito.
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