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RESUMO

O Código de Processo Civil pretendeu estabelecer um método de aplicação de precedentes judiciais, vinculantes, com o objetivo garantir maior 
segurança jurídica e previsibilidade das decisões judiciais. Embora o tratamento normativo não tenha sido exaustivo, considerando que o tema é 
tratado com pouco detalhes nos artigos 926 a 928, não há dúvidas no sentido de que está se consolidando no Brasil um modelo de padronização 
decisória no âmbito dos tribunais superiores. É neste contexto que surgem duas ordens de questões. A primeira concerne ao procedimento 
estipulado para formulação dos precedentes judiciais no âmbito dos tribunais superiores (STF/STJ). Considerando a vinculação vertical e 
horizontal proposta pelo Código de Processo Civil de 2015, se faz necessário instituir, de forma transparente, o procedimento para edição, revisão 
e superação da tese jurídica fixada, de modo a evitar que a dinâmica dos precedentes judiciais fique condicionada à composição momentânea de 
um determinado órgão colegiado. A segunda ordem de questões que emergem diz respeito mesmo à aplicação vertical dos precedentes judiciais 
nos tribunais locais. O principal papel dos tribunais superiores é estabelecer, de forma segura, a igualdade e previsibilidade nos tribunais locais 
através da edição de precedentes com intensa vinculação ou obrigatórios, como pretende segmentos da literatura especializada. Diante deste 
quadro, compreender como os tribunais locais aplicam os precedentes judiciais, principalmente o modo discursivo através do qual identificam os 
fundamentos determinantes (ratio decidendi) e a forma como fazem a distinção (distinguish), são fundamentais para se analisar em que medida o 
modelo de precedentes vinculativos é, de fato, eficaz, enquanto fonte normativa, ou se o mesmo é utilizado tão somente para corroborar 
entendimento prévio de órgãos fracionários dos tribunais locais. Considerando a dimensão continental do Brasil, a pesquisa terá como recorte 
analisar aplicação dos precedentes judiciais vinculativos do STJ no âmbito do TJ/RJ. Embora o recorte seja local, a amostragem dos julgados que 
aplicaram os precedentes judiciais podem contribuir, em alguma medida, para se inferir acerca da efetividade dos de precedentes judiciais nos 
tribunais brasileiros. O objetivo do trabalho é identificar, no texto normativo do Código de Processo Civil, as decisões judiciais do Superior 
Tribunal de Justiça que são consideradas precedentes judiciais e como as mesmas são aplicadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro. A metodologia que será empregada no trabalho será a qualitativa-documental consubstanciada na análise de acórdãos coletados nas 27 
Câmaras Cíveis do TJ/RJ. Pretende-se analisar uma amostragem de 24 decisões judiciais, por órgão fracionário, proferidas em 2017, totalizando 
648 decisões, buscando identificar se os precedentes do STJ foram essenciais para o resultado final dos julgados. Assim, a análise das decisões dos 
TJ serão tabuladas por áreas distintas (Consumidor, Tributário e Família), com objetivo de diversificar a amostragem e ampliar as categoriais de 
análise. A partir desta amostragem, pretende-se fazer um panorama da dinâmica da aplicação dos precedentes judiciais vinculativos do Superior 
Tribunal de Justiça no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro com o escopo de analisar, de forma crítica, a eficácia deste 
modelo de julgamento na processualística brasileira. A pesquisa está em andamento mas os resultados parciais obtidos sugerem que o TJ/RJ não 
utiliza em seus julgados precedentes do STJ como fundamento da decisão judicial levada a efeito. A cada 20 decisões analisadas, em média, 
somente uma utiliza um precedente judicial do STJ como fundamento determinante da decisão. Este resultado parcial evidencia que o tribunal 
local julga observando sua própria jurisprudência desconsiderando os precedentes judiciais do STJ.
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