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RESUMO

Este trabalho analisa como a adoção de um sistema de precedentes judiciais no sistema processual brasileiro implica em repensar a forma como 
os órgãos colegiados proferem decisões, a partir da ideia de preservação da legitimidade. Utilizando-se de conceitos próprios da tradição jurídica 
ligada à common law, o Código de Processo Civil (CPC) erige um sistema de precedentes judiciais que se propõe a conferir maior eficiência e 
qualidade à prestação jurisdicional brasileira. Construídos nos tribunais, os padrões decisórios aos quais o CPC atribui eficácia vinculante, no 
entanto, carecem, em certo sentido, de legitimidade, uma vez que os sujeitos a sofrerem os efeitos do que foi decidido não participam do 
julgamento que vai determinar a decisão aplicável ao seu caso. Mais ainda, a construção da tese jurídica aplicável aos demais casos está restrita 
ao entendimento de que aquilo que vincula no precedente judicial é a razão de decidir (ratio decidendi). Uma vez que o sistema seriatim de 
votação nos tribunais permite que se profiram votos que cheguem a uma mesma conclusão, ainda que por motivos diferentes, observa-se que 
uma ratio decidendi pode ser criada a partir dos votos de uma minoria dos juízes envolvidos no julgamento. A este ponto, pergunta-se: o atual 
sistema seriatim de construção de acórdãos, ao considerar em separado os motivos da decisão da própria decisão de cada juiz, se adequa à nova 
realidade de persecusão de legitimidade do processo brasileiro? Até que ponto a legitimidade de um processo de construção de decisões padrões 
se sustenta diante do devido processo legal brasileiro? Para tentar responder a estas perguntas, este trabalho faz uso da análise bibliográfica, 
concentrada, sobretudo, no referencial teórico dos professores Câmara (2016; 2018), Dworkin (2005) e Streck (2016). Partindo-se da concepção 
de devido processo constitucional (CÂMARA, 2016), este trabalho inicialmente discorre sobre o novo modelo de processo civil a ser observado, 
sobretudo, a partir da Constituição de 1988. As ideias de cooperação entre os sujeitos do processo, de efetivo contraditório, bem como o 
princípio da primazia na resolução do mérito indicam que o processo civil tem por escopo legitimar o pronunciamento judicial a ser imposto aos 
jurisdicionados. Nesse sentido, o pronunciamento que obedece a um procedimento em contraditório constitucionalmente previsto e que seja 
devidamente fundamentado (STRECK, 2016) pode ser considerado correto, uma vez que deu a oportunidade de que os envolvidos e pretensos 
atingidos por aquele ato estatal se manifestassem para, em conjunto, erigirem uma decisão. Mecanismos como a intervenção de amici curiae, 
assim como a possibilidade de se realizarem audiências públicas nos julgamentos que criam tais padrões apontam para a importância que o CPC 
confere à legitimidade dessas decisões. Nesse sentido, surge um problema que decorre do método seriatim de deliberação adotado nas cortes do 
país, uma vez que este abre a possibilidade de que o padrão a ser adotado em milhares de processos posteriores, ainda que construído sob um 
contraditório ampliado (CÂMARA, 2018), seja originado das razões de decidir de uma minoria do colegiado, na medida em que a ratio pode, em 
tese e na pior das hipóteses, ser determinada apenas pelos argumentos de dois votos da decisão que acompanha a maioria. Como resultado deste 
estudo, por meio da análise de acórdãos, observou-se que não é incomum que votos sejam baseados em razões de decidir diferentes, 
determinando uma ratio decidendi, a ser aplicada futuramente, baseada na opinião de uma minoria do colegiado. Este é fato que aponta para um 
questionamento da legitimidade dessas decisões, ao se considerar a ideia de maioria no Estado Democrático de Direito. Conclui-se que o método 
de deliberação seriatim não se coaduna com a lógica do novo CPC de legitimidade das decisões vinculantes criadas no sistema de precedentes, 
devendo-se repensar a forma de votação das cortes.
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